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GİRİŞ 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte değişen güvenlik ortamının en 

belirgin özelliği, çok sayıda yeni tehdidin ortaya çıkması olmuştur. Avrupa Birliği, 

yaşanan bu gelişmelere ayak uydurmak, yeni tehditlerle mücadele edebilmek ve 

uluslararası arenada daha etkin bir rol edinmek için siyasi/kurumsal bir yapılanma 

sürecine girmiştir. AB’nin bu çerçevede yaşadığı dönüşümün ele alınması stratejik 

açıdan önem taşımaktadır. 

Strateji, barış ve savaş zamanlarında benimsenen politikalara destek vermek 

amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve 

sanatı1 olarak tanımlanmaktadır. Dedeoğlu’na göre ise strateji ‘kendi varlığını 

sürdürme ve geliştirme ile karşı tarafın, yani varlığını koruma ve sürdürme 

olgularını tehdit edenin, bertaraf edilmesine yönelik eylem ve uygulamaları ‘ ifade 

eder.2 Uluslararası aktörlerin stratejileri arasındaki farklılıkların açıklanması, bu 

aktörlerin nerede, ne zaman ve hangi gerekçelerle hareket ettiklerini anlamamıza 

kolaylık sağlar. Konunun sadece maddi güç unsurlarıyla açıklanmaya çalışılması, eşit 

güç ve kapasiteye sahip aktörlerin neden farklı stratejiler benimsediği, benzer 

durumlar karşısında neden farklı tepkiler verdiği sorularını yanıtsız bırakmaktadır. 

Konuyla ilgili verilen en önemli örneklerden biri, Almanya ve Japonya’nın Soğuk 

Savaş sonrasında antimilitarist çizgilerini sürdürmeleridir.  Ekonomik ve teknolojik 

açıdan dünya gücü sayılan bu iki ülke İkinci Dünya Savaşı sonrasında şekillenen 

tarihsel tecrübelerinin ışığında ve benimsedikleri değerler sebebiyle daha barışçıl bir 

strateji izlemişlerdir. Görüldüğü üzere, aktörlerin tarihten edindiği tecrübeler, sahip 

oldukları değerleri ve kimliğin de dahil edilmesiyle daha kapsamlı bir açıklama 

                                                           
1 Bkz. Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, http://tdkterim.gov.tr/bts/ . 
2 Beril Dedeoğlu, ‘Uluslararası Güvenlik ve Strateji’, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul, 2008,  s.67. 



 

yapmak mümkün hale gelmektedir. Stratejik kültürün önemi de buradan 

kaynaklanmaktadır. 

Soğuk Savaşın sona ermesiyle başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok 

yerinde baş gösteren etnik ve dinsel çatışmalar uluslararası ilişkiler teorilerinde 

kültürel çalışmaların öneminin artmasına neden olmuştur. 1970’li yılların ikinci 

yarısında başlayan ve kültür ile strateji ilişkisini irdeleyen çalışmalar da bu dönemde 

tekrar ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede gelişen stratejik kültür kavramı devletlerin 

tutumlarının, özellikle de güç kullanımı ile ilgili kararlarının açıklanmasında 

kullanılmaya başlanmıştır. Stratejik kültür çalışmalarında ortak bir tanım konusunda 

uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte stratejik kültür genel olarak, ülkelerin ortak 

değerleri, normları, kültürleri ve tarihlerinin günümüzdeki kararlarına etkileri; 

devletlerin savunma ve güvenlik alanlarında ortak düşünme yolu olarak 

tanımlanabilir.  

Stratejik kültür çalışmaları hala çok yeni ve gelişen bir çalışma alanı olmakla 

birlikte strateji ile kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen önemli başyapıtlar 

bulunmaktadır: Thucydides’in ‘Peleponnes Savaşları Tarihi’, Sun Tzu’nun ‘Savaş 

Sanatı’ ve Clausewitz’in ‘Savaş Üzerine’ kitabı bunlara verilebilecek örneklerden 

birkaçıdır. 20. Yüzyılda temel akımların beklentilerinin aksine ekonomik ve 

teknolojik açıdan dünya gücü sayılan Almanya ve Japonya’nın antimilitarist 

çizgilerini sürdürmeleri bu alandaki ilgiyi tekrar canlandırmıştır. Stratejik kültür 

çalışmalarının önemli bir kısmı da 1990’lar boyunca kurumsal yapısını ve 

uluslararası aktör kimliğini oluşturmaya çalışan Avrupa Birliği’ne yer ayırmıştır. AB 

stratejik kültürü kapsamındaki tartışmalar da bu tezin cevap bulmaya çalıştığı önemli 

sorulardan biridir. 



 

2008 yılında baş gösteren küresel ekonomik krizin ardından bazı şüpheler 

oluşmakla birlikte AB yine de önemli bir ekonomik güç kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte AB’nin bu ekonomik gücünü dış politika ve güvenlik alanlarına 

yansıtamaması AB’nin uluslararası aktör olarak ön plana çıkmasına engel olarak 

görülmektedir. Fakat AB, Soğuk Savaş sonrasında değişen ve çeşitlenen tehditlere 

yönelik3 kendi yapısı gibi yine kendine özgü müdahale araçları geliştirmiştir. Bu 

durum AB stratejik kültürünün önemli bir unsuru olan sivil güç kimliğinin gelişimine 

ve böylece AB’nin de uluslararası arenada daha etkin bir rol edinmesine katkı 

sağlamıştır.  

Soğuk Savaş sonrasının tek süper gücü konumundaki ABD’nin değişen 

güvenlik ortamına uyumu stratejik kültürünün temel unsurları olan hegemonik güç 

kimliği, Vietnam ve Bosna Savaşlarının tarihsel tecrübeleri ile ortak değerleri 

çerçevesinde gerçekleşmiştir. ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra temellerini attığı 

uluslararası düzeni sürdürmek ve liderliğini kanıtlamak amacıyla Soğuk Savaş 

sonrasında hem ‘düzenin koruyucusu’ hem de ‘özgür halkların destekleyicisi’ 

rollerini üstlenmiştir. ABD, bu küresel sorumluluğunu üstün askeri güç yeteneklerini 

de kullanarak yerine getirmiş, böylece çatışmaların sonlandırılmasında belirleyici 

konumunu sürdürmüştür. Avrupa’nın istikrarı ve güvenliğini tehdit eder hale gelen 

Bosna ve Kosova’daki savaşların sonlandırılması, ABD’nin bu tutumu sayesinde 

gerçekleşmiştir.  

Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin 1990’larda dağılmasıyla Balkanlarda 

ortaya çıkan 6 yeni devlete 2008 yılı itibarıyla Kosova Cumhuriyeti de eklenmiştir. 

Kosova’nın bağımsızlık ilanı hem bölgesel ve küresel aktörler arasında fikir 

                                                           
3 Avrupa Güvenlik Strateji belgesinde belirtilen terörizm, kitle imha silahlarının yayılması, bölgesel 
çatışmalar, başarısız devletler, organize suçlar, terör, siber suçlar, enerji güvenliği ve iklim değişikliği. 



 

ayrılıklarına neden olmuş, hem de akademik çevrelerde birçok tartışmaya yol 

açmıştır. Balkanlar ve Avrupa’nın istikrarını tehdit eden Kosova Sorunu’nun 

temelinde yatan nedenleri incelemek bu açıdan önem kazanmaktadır. Konunun 

bütünlüğünü sağlamak açısından tezde Kosova sorununun tarihsel gelişimine de yer 

verilmiştir.  

Büyük devletlerin politikalarının yön verdiği Kosova sorunu aynı zamanda bu 

devletlerin politikalarında da dönüşümlere yol açmıştır. Sovyetler Birliği’nin 

yıkılmasıyla tek süper güç olarak ortaya çıkan ABD, Kosova’nın bağımsızlığına 

verdiği destekle bu sürecin mimarı olmuş ve uluslararası arenada süper güç olma 

statüsünü sürdürdüğünü kanıtlama imkânına kavuşmuştur. Buna karşılık 90’lar 

boyunca Balkanlar’daki krizlere ortak bir dış politika belirlemekte zorlanan ve 1999 

Kosova krizinde ABD olmadan kendi bölgesindeki krizlerde dâhil etkili olamadığı 

iyice belirginleşen Avrupa Birliği, yeni bir yapılanmaya giderek yumuşak/sivil güç 

araçlarını güçlendirmiş; Avrupa kıtası başta olmak üzere dünyada da daha etkili bir 

rol almaya başlamıştır. 

Bu çalışma ile amaçlanan, ortak değerler ve çok sayıda ortak çıkara sahip 

olan AB ve ABD’nin 90’lardan bağımsızlık ilanına kadar Kosova sorununa 

yaklaşımlarındaki benzerlik ve farklılıklarının, stratejik kültürleri esas alınarak 

incelenmesidir.  

Tezin cevap aradığı temel beş soru bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, 

1. Uluslararası güvenlik çalışmalarında stratejik kültür kavramı nedir ve ana 

unsurları nelerdir? 

2. AB ve ABD’nin stratejik kültürlerini oluşturan tarihsel olaylar, norm ve 

değerler nelerdir? 



 

3. AB’nin bir stratejik kültürü var mıdır? 

4. Soğuk Savaş sonrası dönemde Kosova Sorunu nasıl gelişmiştir? 

5. ABD ve AB’nin stratejik kültürlerinin Kosova politikalarına etkileri nelerdir? 

 

Uluslararası aktörlerin karar ve tutumlarını, maddi güçlerinin yanı sıra tarihsel 

tecrübeleri, ortak değer ve normları, güç kullanımı ile ilgili görüşleri ve kimlikleri 

belirlemektedir. Stratejik kültür kavramının tüm bu unsurları içermesi, açıklayıcılık 

gücünü oluşturan temel etken olarak görülmektedir. Tezin stratejik kültür kavramı 

üzerinde odaklanmasının temel gerekçesi stratejik kültürün Kosova Savaşı sırasında 

AB ve ABD’nin politikalarını açıklamada daha başarılı olacağı düşüncesidir. AB ve 

ABD stratejik kültürlerinin Kosova örnek olayı üzerinde somutlaştırılmaya 

çalışılmasının bir diğer nedeni de Kosova Savaşı’nın, bunların stratejik kültürlerinde 

meydana getirdiği değişiklikleri de gözlemleme imkanı sağlamasıdır.  

Bir diğer neden olarak bu konudaki literatürün, özellikle de Türkçe kaynakların 

sınırlı olması ve bu alandaki boşluğun giderilmesi isteği belirtilebilir. Bu sebeple de 

birinci bölümde ilgili literatüre mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmıştır. 

Kosova ile ilgili gerek Soğuk Savaş öncesi ve sonrası, gerekse de bağımsızlık 

sonrasında yaşanan gelişmeler itibarıyla çok sayıda kitap, makale, rapor gibi bilimsel 

yayınlar bulunmaktadır. Bu nedenle tezde Kosova ile ilgili tarihsel süreç daha genel 

hatlarıyla ele alınmıştır. Bunun yanı sıra, Kosova Sorunu 2008 yılındaki bağımsızlık 

ilanıyla birlikte sona ermiş değildir. Bağımsızlığın üzerinden dört yıl geçmesine 

rağmen Kosova’nın kuzeyinde hala istikrar sağlanamamış, ülkede siyasi ve 

ekonomik çok sayıda sorun sürmektedir. Fakat tezin kapsamı gereği ve esas amacın 

AB ile ABD’nin stratejik kültürlerinin Kosova politikalarına etkisinin saptanması 



 

olduğu için konu, 2008 yılındaki bağımsızlık ilanı ve kurulan AB misyonu EULEX 

ile sınırlandırılmıştır. Bunun yanı sıra 11 Eylül Olayları, Irak Savaşı gibi krizlere de 

değinilmeyecek; iki aktörün Balkanlar politikaları çerçevesinde Kosova sorununa 

yaklaşımları ele alınacaktır. 

Çalışmanın birinci bölümünde öncelikle stratejik kültür kavramı literatürdeki 

tartışmalar çerçevesinde ele alınmıştır. Stratejik kültür kavramının geniş kapsamlı 

olduğu ve bu nedenle de olaylara stratejik kültür dışında bir açıklama getirmenin zor 

olduğu eleştirisinden yola çıkarak konuya bir çerçeve çizmek için bu bölümde 

stratejik kültürün kaynakları, taşıyıcıları ve stratejik kültürün değişmesi ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

  Birinci bölümde teorik olarak sunulan bu unsurlar ikinci bölümde Avrupa 

Birliği ve ABD’nin stratejik kültürleri kapsamında somutlaştırılmaya çalışılmıştır.  

 Konunun bütünlüğü ve gelişmelerin daha rahat takip edilmesi açısından üçüncü 

bölümde Kosova sorununun tarihsel gelişimine yer verilmiştir. Son bölümde ise 

ABD ile AB’nin stratejik kültürlerinin dış politikalarına etkileri, tarafların stratejik 

kültürlerindeki farklı ve benzer noktaları Kosova örnek olayı üzerinde saptanmaya 

çalışılmıştır. 



 

I. BÖLÜM: STRATEJİK KÜLTÜR KAVRAMI  

Stratejik kültür araştırmalarının arkasındaki temel itici güç, farklı toplumlardaki 

karar vericilerin benzer şart ve karar aşamalarında farklı düşünüp farklı hareket 

etmelerinden kaynaklanan inanç gelmektedir.  

Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle birlikte değişen ve çoğalan tehditler (etnik, 

dinsel çatışmalar, başarısız devletler, terör örgütleri, kitle imha silahlarının yayılması 

vb.) 1990’larda uluslararası güvenlik araştırmalarında kültür ve kimlik kavramlarının 

ön plana çıkmasına neden olmuştur. Yaşanan bu değişim, stratejik kültür kavramının 

da gelişmesine katkı sağlamıştır.  

Ulusal güvenlik ve savunma politikalarının stratejik kültür ve normlar 

bağlamında ele alınması, geçmişin ‘olduğu’ gibi değil, toplumlar ve onların yönetici 

ağları (ruling networks) tarafından nasıl algılandığını anlamaya imkân sağlamaktadır. 

Bu çerçevede, 20. yüzyılda yaşanan olayların hem Avrupalı devletlerde hem de 

ABD’nin kolektif hafızasında bugün dahi dış politika kararlarını etkileyen önemli 

izler bıraktığı söylenebilir. Stratejik kültür, güvenlik ve savunma politikalarında 

ülkeler için bir çeşit pusula görevi görmektedir. Devletin kendisi hakkında sahip 

olduğu algı (dünyadaki rolü, tehdit algılaması, gücün kullanımına ilişkin meşru kabul 

edilen amaç ve araçlar)  tarihsel bir süreç içinde oluşmuş ve stratejik kültürünün de 

etkisiyle günümüzdeki politikalarına yansımıştır.4 Bu açıdan stratejik kültür kısaca 

güvenlik ve savunma konularında ortak düşünme yolu olarak ifade edilebilir. 

Birinci bölümde öncelikle üç nesil olarak ayrılan stratejik kültür çalışmalarına, 

artı ve eksileriyle birlikte yer verilecek; bu konudaki önemli çalışmalara 

değinilecektir. Ardından stratejik kültür kavramının literatür içindeki yeri 

                                                           
4 Christoph O. Meyer, ‘The Quest for a European Strategic Culture – Changing Norms on 
Security and Defence in the European Union’, New York, Palgrave Macmillan, 2006, s. 1-2. 



 

incelenecektir. Bu bağlamda stratejik kültürün kaynakları, taşıyıcıları ve stratejik 

kültürün değişmesi ele alınacaktır. 

 

1) Uluslararası Güvenlik Araştırmalarında Stratejik Kültür Kavramı 

Stratejik kültür araştırmaları 1977 yılında Snyder’ın Sovyetler Birliği ile 

ABD’nin nükleer güce ilişkin stratejik kültürlerini incelediği raporu ile birlikte 

başlamıştır. Bundan sonra gerçekleştirilen çalışmaların üç nesil olarak 

sınıflandırılması Alastair Iain Johnston tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde 

üç nesil stratejik kültür çalışmalarını gerçekleştiren yazarları, onların temel 

varsayımları ve eksiklikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

1.1 Birinci Nesil Stratejik Kültür Tartışmaları 

Birinci nesil stratejik kültür araştırmaları, 1970’li Soğuk Savaş yıllarında 

Sovyetler ile ABD’nin nükleer güç stratejileri arasındaki farkı inceleyerek bu 

alandaki ilk adımları atmıştır. Bu bölümde Jack Snyder, Colin S. Gray ve Ken Booth 

gibi birinci nesil yazarların çalışmaları ele alınarak temel varsayımları ortaya 

konmaya çalışılacaktır. Bu yazarların literatüre temel katkıları, stratejinin sadece 

teknik ve rasyonel bir yaklaşımla ele alınmasının sakıncalarından bahsetmeleri ve 

kültür ve stratejik relativizm(görecilik) çerçevesinin kabul edilmesiyle daha olumlu 

sonuçlar elde edileceğini vurgulamaları olmuştur.5 

                                                           
5 Rashed Uz Zaman, ‘Strategic Culture: A ‘Cultural’ Understanding of War’; Comparative Strategy, 
Cilt 28 Sayı 1, 2009, s.76. 



 

 Jack Snyder’ın ‘The Soviet Strategic Culture: Implications for Limited 

Nuclear Options’ isimli raporu stratejik kültür araştırmalarının temelini 

oluşturmaktadır. 1977 yılında RAND Corporation için hazırladığı bu raporda Snyder, 

‘ABD’nin sınırlı nükleer eylemlerine karşı Sovyetlerin tepkisine neden olabilecek 

etkenleri’ tespit etmeye çalışmıştır. Snyder, Sovyetlerin tepkilerini öngöremeyeceğini 

fakat bunun yerine ‘bir krizde Sovyetlerin karar verme sürecini sınırlayan/bağlayan, 

entelektüel, kurumsal ve stratejik kültür etkenlerini’ ortaya koyarak bağlamın daha 

iyi anlaşılabileceğini belirtmiştir.6 Snyder çalışmasında, bir tehdit anında Sovyetlerin 

saldırıyı tercih edecekleri ve gücü öncelikli kullanmaya eğilimli 

oldukları(preemptive), bu nedenlerden dolayı da nükleer güç altyapısını modernize 

ettikleri sonucuna varmıştır.7 

Birinci nesil yazarlarda rastlanan temel sorunlardan biri stratejik kültür 

tanımının çok geniş tutulmasıdır. Bu çerçevede ilk tanımı Snyder yapmıştır. Snyder’a 

göre stratejik kültür, ‘ulusal stratejik topluluk üyelerinin nükleer strateji ile ilgili, 

eğitim veya taklit ile birbirleriyle paylaşımları sonucu edindikleri fikirler, şartlı tepki-

karşılıklar (conditional response) ve davranış kalıplarıdır.’8  

1979 yılında yayınlanan ve stratejinin düşünsel temelleri ile süper güçler 

arasındaki ilişkileri inceleyen Ken Booth ise, stratejik kültürü ‘tehdit veya güç 

kullanımına karşı bir ülkenin sahip olduğu gelenekleri, değerleri, tutumu, davranış 

kalıpları, alışkanlıkları, sembolleri, başarıları, çevreye adaptasyonu ve sorunları 

çözme yöntemleri’ olarak tanımlamıştır. Birinci nesil yazarların benimsediği geniş 

kapsamlı tanımları sonradan büyük eleştirilere neden olmuş; bu konuyla ilgili başta 

                                                           
6 Jack L. Snyder; ‘Soviet Strategic Culture: Implications for Limited Nuclear Operations”, Santa 
Monica, Rand Corporation, 1977, s. III. 
7 Jeffrey S. Lantis; ‘Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism’; Defence Threat 
Reduction Agency – USA, October 2006, s.7. 
8 Snyder, 1977, s.8. 



 

Gray-Johnston tartışması literatüre damgasını vurmuştur. Gray, 1981’de Amerikan 

stratejik kültürünü incelediği yazısında stratejik kültüre, ‘güce bağlı düşünce ve 

eylem şekilleri, ulusal tarihsel tecrübeler, kendini nitelendirme (Bir Amerikalı olarak 

ben kimim? Nasıl hissetmem, düşünmem ve davranmam gerekiyor?) ve tüm 

bunlardan önemlisi bir Amerikan yurttaşını nitelendiren Amerikan tecrübeleri 

(coğrafya, siyasi felsefe, yurttaşlık kültürü, yaşam şekli)’9 tanımını getirerek, 

Johnston’un sonradan eleştirdiği düşünce-eylem birliğini savunmuştur. Gray’e göre 

stratejik kültür, stratejik fikir ve savunma kararlarının tartışıldığı ve karara bağlandığı 

çerçeveyi belirlemektedir. Stratejik kültür karar vericilerin neden o kararı verdiğini 

açıklanmasını kolaylaştırmaktadır. Geçmiş ve şimdiki zamanın anlaşılması halinde 

ise stratejik kültür gelecek ile ilgili öngörü yapmayı da mümkün kılmaktadır.10 

Gray’in vurguladığı temel nokta stratejik kültürün stratejik davranışların nedenini 

açıklamaktan ziyade, anlamak için gerekli ‘bağlamı’ sağladığıdır. Stratejik kültür bir 

yandan davranışın bağlamını oluştururken diğer yandan da bizzat davranışın temel 

öğesi kabul edilmektedir.11 

Ülkelerin stratejik kararlarını anlamaya çalışan birinci nesil yazarlar 

benimsedikleri geniş tanımlarla bu amaca ulaşmada pek başarı sağlayamamıştır. 

Johnston’a göre, stratejik tercihleri her biri tek başına da açıklayabilen bu 

değişkenlerin bir tanımda toplanması, bu tercihlere stratejik kültür dışında bir 

açıklama yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bunun dışında bu yazarlara yöneltilen temel 

eleştiri, davranış kalıplarını stratejik kültür tanımı içine dâhil etmeleriyle stratejik 

düşüncenin tek tip tutarlı davranışa yol açtığını iddia etmelerine yöneliktir. Fakat bu 

                                                           
9 Colin S. Gray, ‘National Style in Strategy: The American Example’, International Security,  Cilt 6 
Sayı 2, 1981, s.22. 
10 Ibid. 
11 Colin Gray, ‘Strategic Culture as Context: The First Generation of Theory Strikes Back’; Review of 
International Studies, Cilt 25 Sayı 1, 1999, s.49-50. 



 

yazarlar düşünce ile eylemin her zaman aynı ve tutarlı olmadığı zamanlardaki 

durumlara bir açıklama getirmemiştir.12 Her stratejik tercihi açıklayacak tek ve 

sürekli stratejik kültür anlayışı aşırı deterministik bir yaklaşım olarak görülmüştür.13 

Ayrıca stratejik kültürün değişmediğine, zaman içinde homojen olduğuna ilişkin 

görüşleri de eleştiri konusu olmuştur.14 

 

1.2 İkinci Nesil Stratejik Kültür Tartışmaları 

1980’li yıllardaki stratejik kültür çalışmaları, nükleer güç dışındaki farklı 

güvenlik sorunlarını yine kültürel bir yaklaşımla ele almaya başlamıştır. Fakat 

stratejik kültür alanında Gray-Johnston tartışmasının hakim olması ikinci nesil 

çalışmalarının ihmal edilmesine neden olmuştur. İkinci nesil yazarların başında 

Amerikan stratejik kültürünü incelediği makalesi ile Bradley S. Klein gelmektedir.15  

İkinci nesil yazarlar, liderlerin ne düşündükleri ile resmi 

açıklamaları/söylemleri ve gerçekte yaptıkları arasında ciddi bir fark olduğu 

varsayımından yola çıkarlar. Bu yazarlara göre stratejik kültür, politik hegemonyanın 

bir aracı olarak kabul edilmekte ve devletin varsayılan düşmanlara karşı meşru güç 

kullanma yol ve yönelimlerini oluşturmaktadır. Bu açıdan bir ilan edilen(declaratory) 

strateji ve bir operasyonel stratejiden bahsedilebilmektedir.16 Bradley Klein’ın Neo-

gramşiyen hegemonya anlayışından yola çıkarak stratejik kültüre uyarladığı bu 

                                                           
12 Alastair Iain Johnston; ‘Thinking About Strategic Culture’,  International Security, Cilt 19 Sayı 4, 
1995, s.37. 
13 Stuart Poore, ‘What is the Context? A Reply to the Gray-Johnston Debate on Strategic Culture’, 
Review of International Studies, Cilt 29 Sayı 2, 2003, s. 280. 
14 Elizabeth Stone, ‘Comparative Strategic Cultures Literature Review(Part I)’¸ Defence Threat 
Reduction Agency, 2006, s.1. 
15 Bradley S. Klein, ‘Hegemony and Strategic Culture: American Power Projection and Alliance 
Defence Politics’, Review of International Studies, Cilt 14 Sayı 2, 1988. 
16 Johnston, 1995, s.39. 



 

görüşe örnek olarak, ABD’nin Soğuk Savaş yıllarındaki nükleer caydırıcılık 

politikası/doktrini gösterilmektedir. Klein, ABD’nin ilan edilen(declaratory) 

politikasının savunma, misilleme ve caydırma stratejisine dayalı olmakla birlikte, 

operasyonel düzeyde aktif bir karşı saldırı (active counterforce war-fighting) 

stratejisi benimsendiğini belirtmiştir.17 Bu dönemde ilan edilen strateji, operasyonel 

stratejinin kültürel gerekçelendirmesini oluşturmak amacıyla yöneticiler tarafından 

bir araç olarak kullanılmıştır. Böylece potansiyel düşmanlar sindirilip, susturulup, 

yanlış yönlendirilmekte ve saldırgan dış politika için gerekli destek 

sağlanabilmektedir.18 

İkinci nesil çalışmalarını diğer nesillerden ayıran temel fark konstrüktivizmin 

yoğun etkisi altında kalmasıdır. Klein’ın stratejik kültür anlayışının belli başlı üç 

öğesi şunlardır: 19 

1- Sosyal gerçekliğin inşası 

2- Stratejik kültür ile strateji politikaların kapsamı 

3- Stratejik kültür ile stratejik uygulama arasındaki ilişki 

Klein, stratejik araştırmaların gönderme yaptığı gerçekliğin, devletler sistemi ve 

güvenlik kavramı dahil tamamen sosyal olarak inşa edildiğini belirtmektedir. Buna 

göre de stratejik kültür, stratejik ilişkilere ilişkin siyasal eylemleri mümkün kılan 

sembollerden müteşekkil bir öznelerarası sistem olarak tanımlanmaktadır. Klein, 

çalışmasında stratejik kültürü devletlerin savaş yapma tarzı, askeri kurumları ve 

bunların askeri geleneklerinin toplamı olarak ele almaktadır. Buna karşılık birinci ve 

                                                           
17 Klein, 1988, s.138. 
18 R. Uz Zaman, 2009, s.77-78. 
19 Edward Lock, ‘Refining Strategic Culture: Return of the Second Generation’, Review of 
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üçüncü nesil yazarlar stratejik kültürün daha dar kapsamlı olarak, siyasi ya da askeri 

yöneticilerin askeri güç kullanacakları belli durumlarda siyasi süreci şekillendirdiğini 

ifade etmektedir. Stratejik kültür aynı zamanda güç kullanımının gerekçelendirildiği 

siyasi tartışmaların bağlamını sağlayarak stratejik eylemlere anlam kazandırmaktadır. 

Böylece kimi stratejik uygulamalar mümkün ve yasal kabul edilirken diğerleri 

imkansız ve yasadışı ilan edilebilmektedir. Klein’ın önemle üzerinde durduğu bir 

diğer konu kimlik politikalarıdır. Klein bu nedenle stratejik kültür ile aktörlerin 

kimliğinin nasıl inşa edildiğini de ele almıştır. Bu durum konstrüktivizmin yapı ile 

edenlerin birbirini oluşturduğu görüşüne de uygundur.20 

Johnston’un ikinci nesil çalışmalara yönelttiği temel eleştiri, birinci nesildekine 

benzer şekilde, stratejik kültür ile davranış arasındaki ilişkiye yöneliktir. Buna göre, 

elitler bir taraftan söylemleri ile stratejik kültürü oluştururken diğer yandan da 

davranışları seleflerinin inşa ettiği sembolik mitler tarafından 

sınırlandırılabilmektedir. Söylemler ulusal olarak değişiklik gösterdiğine göre 

davranış düzeyinde de çapraz ulusal farklılıklar beklenebilir.21 Stone ise, ikinci nesil 

araştırmaların stratejide çapraz ulusal farklılıkları kabul edip etmediğine karar 

verememesini eleştiri olarak ortaya koymaktadır.22 

 

                                                           
20 Lock, 2010, s.698. 
21 Johnston, 1995, s.40. 
22 Stone, 2006, s.1. 



 

1.3 Üçüncü Nesil Stratejik Kültür Tartışmaları 

Alastair Iain Johnston, 1990’larda Çin’in stratejik kültürünü incelediği eseri23 

ile önceden yapılan araştırmalara yönelttiği eleştirilerle literatürde önemli bir yer 

edinmiş ve üçüncü nesil araştırmacıların en çok atıf yapılan yazarı olmuştur. Üçüncü 

nesil araştırmalarının temel özelliği stratejik kültür kavramını pozitivist bir 

yaklaşımla, test edilebilir bir kavram olarak ele almalarıdır. Üçüncü nesil yazarlar 

kimi zaman askeri kültür, kimi zaman siyasi – askeri kültür, kimi zamanlar da 

kurumsal kültür kavramlarını kullanarak konuyu incelemişlerdir. Fakat hepsinin 

ortak özelliği, birinci nesil yazarların aksine, yaptıkları tanımlara davranışı dahil 

etmemeleridir. 

Johnston, Gray’e yönelttiği eleştirilerden yola çıkarak stratejik kültürü 

bağımsız, davranışları ise bağımlı değişken olarak kabul etmekte; stratejik kültürü ise 

‘davranışsal tercihleri sınırlayan düşünsel bir ortam’ olarak tanımlamaktadır.24 

Ayrıca ona göre stratejik kültür, zaman içinde sınırlı ve sıralı büyük stratejik 

öncelikler olarak belirmekte, bu stratejik öncelikler tutarlı ve zaman içinde devam 

eden bir nitelik taşımaktadır. Kültürün öncelikler/tercihler sıralaması ve davranış 

biçiminde maddileştiğini iddia etmesiyle Johnston yanlışlanabilir bir teori ortaya 

atma imkanı elde etmiştir: tercihler sıralaması süreklilik arz ediyorsa stratejik kültür 

daimidir; yani sıralı stratejik tercihler ile gerçek stratejik eylem arasında yüksek bir 

korelasyon varsa stratejik kültür önem taşımaktadır.25 
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24 Ibid., s.36.  
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of Nordic Defence’; Cooperation and Conflict, Cilt 40 Sayı 5, 2005, s.8. 



 

Johnston’a göre üçüncü nesil çalışmaların öncekilere göre birtakım 

avantajları bulunmaktadır:  

- Üçüncü nesil, davranışı bağımsız değişken olarak kullanmadığından birinci 

neslin determinizminden kaçınmaktadır. Kültür, köklü tarihsel uygulamalara 

değil, yeni tecrübelere dayandırılmaktadır; böylece kültürün değişebileceği 

varsayılmaktadır.  

- Bir diğer önemli özelliği ise stratejik kültür kavramının ‘karşılaştırmalar’ 

(competitive theory testing)yoluyla incelenmesidir. Legro, savaş ve savaştaki 

sınırlamaları realist model ile kurumsalcılık ve kurumsal kültür yöntemlerini 

karşılaştırarak incelerken, Kier askeri kültürü, yapısal realizm ile bürokratik 

kurumsal modelleri çarpıştırarak ele almaktadır.26 

 

Johnston üçüncü neslin karşılaştığı sorunları da makalesinde dile getirmektedir.27 

Buna göre: 

- Johnston, Realizmin belirli bir yorumu olmadan-kullanılmadan, stratejik 

tercihlerle ilgili neorealist model ile kültürel modelleri karşılaştıracak testler 

gerçekleştirmenin zor olduğunu iddia eder. Neorealizmde hayatta kalmak ve 

güç maksimizasyonu gibi amaçlarda/devlet tercihlerinde, optimal stratejilerin 

sıralaması, tercih spektrumundaki hangi amacın incelendiğine bağlı olarak 

değişmektedir. 

- Bir diğer sorun, stratejik tercihlerde kurumsal kültürün bağımsız değişken 

olarak kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. Kültürel-düşünsel değişkenlerin 

                                                           
26 Johnston, 1995, s.41-42. 
27 İbid.  



 

davranışlar üzerinde gözle görülür etkileri vardır. Fakat kimi zamanlarda 

kültür bağımlı değişken kabul edilmekte, bu durumda ilan edilen ile 

operasyonel strateji arasındaki fark üçüncü nesil yazarları tarafından 

açıklanamamaktadır. 

- Üçüncü neslin kullandığı stratejik kültür tanımı standart-temel bir niteliktedir: 

kültür hem sınırlı tercihlere sahip karar vericileri temsil etmekte hem de 

tercihlerin görünüşü (algılanma biçimi-appearance) ve etkililiğini değiştiren 

mercek görevi görmektedir. Bu tanımlama nihai olarak verilen kararların 

nedenlerini tam açıklamadığından ek değişkenlere gerek duyulmaktadır. 

 

Johnston’a temel eleştiriler yine Colin Gray tarafından yönetilmiştir. 1999 

yılında yayınladığı makalesinde Gray, Johnston’un birinci nesil ile ilgili eleştirilerine 

cevap vermiştir.28 Gray’e göre sorun, Johnston’un stratejik kültürün doğası, niteliği 

ve işleyişini yanlış anlamasına dayanmaktadır. Gray, davranış ile stratejik kültür 

ayrımına karşı çıkmakta, bunun bir doktorun hastasının bedenini ve ruhunu 

ayırmasına benzediğini ifade etmektedir. Yanlışlanabilir bir teori ortaya atmak adına 

ikisinin ayrılması mümkün değildir, çünkü stratejik kültür sadece dışarıda değil aynı 

zamanda içimizdedir; biz, kurumlarımız ve davranışlarımız bağlamdır. 

Bağlam olarak kültür, davranışı anlamamızı sağlar, öngörüde bulunmak için 

kullanılmaz, çünkü davranışı etkileyen çok sayıda faktör vardır, kültür ise bunlardan 

sadece bir tanesidir. 
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Gray, stratejik kültürün açıklayıcı bir nedensellik sağlamak yerine anlam için 

bir bağlam oluşturduğunu iddia etmektedir. Davranışlar ancak kültürel etkenler 

(agent) olan insanlar tarafından etkilenebilmektedir. Stratejik kültür hem davranışın 

bir bileşeni hem de onun bağlamı görevi görmektedir.29 Yani bir yandan stratejik 

kültür davranışları etkilerken diğer yandan da stratejik kültürü içselleştirmiş olan 

karar vericiler ve kurumlar davranışlarıyla-kararlarıyla stratejik kültürü 

şekillendirmektedirler. Gray bu görüşünü, kültür tanımına idealler ve davranışların 

dâhil edilmesinden yola çıkarak da desteklemektedir. Gray’in bir diğer eleştirisi de 

stratejik kültürün değişmesiyle ilgilidir. Gray’e göre stratejik kültür yeni tecrübelerin 

ışığında zaman içinde değişecektir. Fakat stratejik kültürün üçüncü nesil yazarların 

iddia ettiği gibi yeni tecrübelere dayanarak değiştiğini söylemek güçtür. Çünkü 

kültür yavaş değişir ve bunun aksinin kabulü, kültürün gereğinden fazla 

yüceltilmesine yol açar.30 

 

2) Stratejik Kültür Kavramı 

Stratejik kültür araştırmaları henüz çok yeni ve gelişen bir çalışma alanıdır. 

1980’lerde uluslararası ilişkiler literatüründe hâkim realist akıma yönelik eleştirel 

kuramların ortaya çıkmasıyla güç, çıkar, yapı gibi kavramların yanı sıra kültür, 

normlar, kimlik gibi yeni kavramlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde 

devletin benimsediği davranışlar, takip ettiği stratejiler ile kültürü arasındaki bağlantı 

araştırılmaya başlanmıştır. Fakat stratejik araştırmaların kültürel bir yaklaşım 

çerçevesinde ele alınma geleneğinin yüzyıllar öncesine dayandığı söylenebilir. Bu 
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alandaki önemli klasik eserlerden kabul edilen Thucydides ve Sun Tzu’nun 

çalışmalarında kültürün ulusal güvenlik politikaları üzerindeki etkisi 

incelenmektedir. Sun Tzu özellikle ‘kendini bilme’ ve ‘düşmanını tanıma’ya önem 

vererek kültürel bir süreç çerçevesinde gelişen kimliğe vurgu yapmaktadır.31 Önemli 

stratejist Karl von Clausewitz bu fikirleri daha da ileriye taşıyarak savaşın ‘ahlaki ve 

fiziksel(maddi ve manevi) güçlerin bir sınavı’ olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle 

savaş stratejisinin önceliği düşmanı savaş alanında yenmekten çok onun moralinin 

yok edilmesidir.32 Clausewitz’e göre, savaş iki iradenin yarışıdır ve bu irade de 

kültür olarak özetlenebilecek moral faktörler tarafından belirlenmektedir.33 

20.yüzyılda bu alanda yapılan ilk çalışmalarda stratejik tercihlerdeki kültürel 

faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılmakta, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın Alman 

ve Japon stratejik kültürü üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalara 

rastlanmaktadır. Yapılan tüm çalışmalarda kültürün önemine vurgu yapılmakta; 1977 

tarihinde Rand Corporation tarafından yayınlanan Jack Snyder’ın Sovyetlerin 

nükleer stratejisini incelediği araştırma raporu ise bu alandaki çalışmalara temel 

teşkil etmektedir. Snyder, stratejik kültürü “ulusal stratejik topluluk üyelerinin 

eğitim, taklit ve birbirleriyle paylaşımları sonucu edindikleri fikirler, şartlı tepki-

karşılıklar ve davranış kalıpları’34  olarak tanımlamaktadır. Birinci nesil stratejik 

kültür yazarlarının kavramın içine geniş bir yelpazedeki faktörleri dahil etmesi 

sonraki nesil yazarlarının tanımlamaya yönelik araştırmalarını derinleştirmesine 

neden olmuştur.  
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Kavramın tanımlanması hala tam olarak gerçekleştirilemese ve farklı 

yazarlarca değişik açılardan ele alınsa da zaman içinde kültür – strateji ilişkisini 

inceleyen çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ortak tanımın önemi, yapılacak çalışmanın 

sınırlarının belirlenmesi açısından gereklidir. Literatürde tanımlamaya yönelik 

çalışmaların çoğu inançlar, fikirler, davranışlar, dünya görüşü, kolektif anılar kadar, 

adet, alışkanlık, davranış biçimlerini de dahil ederek geniş bir stratejik kültür tanımı 

ortaya koymaktadırlar.35 Bu tür bir tanımlamanın sakıncası, kavramı 

belirsizleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra Johnston teknoloji, 

coğrafya, örgütsel/kurumsal kültür ve gelenekler, tarihsel stratejik uygulamalar, 

siyasal kültür, ulusal karakter, siyasi psikoloji, ideoloji ve hatta uluslararası sistemik 

yapının tanıma dahil edilmesinin stratejik tercihlere stratejik kültür haricinde bir 

açıklama getirilmesini imkansız hale soktuğunu; halbuki tüm bu girdi türlerinin 

bağımsız olarak da stratejik tercihlere açıklama getireceğini ifade etmektedir.36 Bu 

bağlamda literatürde Johnston ile Gray arasında süre giden tartışma stratejik kültürün 

tanımlanmasına farklı bir perspektif sağlamıştır.37 Birinci ile üçüncü nesil stratejik 

kültür teorisyenleri arasında yaşanan temel tartışma konusu, stratejik kültür 

kavramının devletlerin güvenlik ve savunma ilişkilerindeki stratejik davranışlarını 

‘açıklamaya’ mı yoksa ‘anlamaya’ mı hizmet ettiğidir.38 Johnston, birinci nesil 

stratejik kültür yazarlarından Gray’in, fikirler ile davranışları ayırt etmeyişine karşı 

çıkmakta, yanlışlanabilir bir teori ortaya atmanın önemine vurgu yapmaktadır. 

                                                           
35 Christoph O. Meyer; ‘Convergence Towards a European Strategic Culture? A Constructivist 
Framework for Explaining Changing Norms’; European Journal of International Relations Cilt 11 
Sayı 4, 2005, s. 528. 
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Davranışların stratejik kültür tanımına dahil edilmesi, bu kavramın hem girdi hem 

çıktı, hem neden hem sonuç olması gibi çelişkili bir durumu ortaya çıkarmakta ve 

stratejik tercihlerin arkasındaki nedenlerin açıklanmasını zorlaştırmaktadır. 

Johnston’a göre bağımsız bir değişken olarak davranışı açıklayan stratejik kültür – 

“davranışsal tercihleri sınırlayan düşünsel bir ortamdır. Bu ortamdan stratejik 

tercihlerle ilgili özel çıkarımlarda bulunmak mümkündür.”39 Johnston, stratejik 

kültürü aynı zamanda “sosyal, kurumsal ve siyasi çevreleriyle ilişkide bulunan birey 

ve grup düşüncelerini bir ölçüde düzenleyen ortak varsayım ve karar 

usulleri(decision rules) olarak da ifade etmektedir.40 Johnston’un yaklaşımında kültür 

ve davranış özdeş olamazlar, fakat kültür davranışları etkileyen önemli bir 

değişkendir. Kültürün etkisini diğer kültürel olmayan değişkenlerden ayırmaya 

çalışan Johnston’un yaklaşımı daha pozitivist bir çizgide seyretmektedir. Johnston’un 

stratejik kültür tanımı Geertz’in ‘semboller sistemi olarak kültür’ (argumentation – 

muhakeme, tartışma, yargılama yapıları, dilleri, analojileri, metaforları) tanımına 

dayanmaktadır.41 

Buna karşılık Gray siyasi aktörlerin davranışlarını kapsayan ‘bağlam olarak 

kültür’ü kavramsallaştırmaktadır.42 Gray, Johnston’u bir bütünün yapışkan/tutarlı 

parçasını oluşturan unsurları (kültür ve davranış) yapay olarak ayırmakla 

suçlamaktadır ve kültürün nedensel bir değişken (causal) olarak öngörü yapmak için 

kullanılamayacağını fakat bağlam olarak aktörlerin politikalarının/davranışlarının 

motivasyonlarını anlamaya katkı sağladığını belirtmektedir.43 Gray aynı zamanda 

Johnston’u fikirler, inançlar ve normları sıradan(ordinary) değişken olarak 
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kullanmakla ve stratejik kültürü de davranışları açıklamakta fazla etkili bir bağımsız 

değişken olarak ele almasını eleştirmektedir.  

Bu tartışmaları izleyen yıllarda ortaya çıkan üçüncü nesil yazarlardan Stephen 

P.Rosen da stratejik kültürün tanımlanmasına katkı sağlamıştır. Rosen, ‘Societies and 

Military Power’ adlı eserinde stratejik kültürü “uluslararası askeri davranışlar ile 

ilgili inanç ve varsayımlar, özellikle savaş kararı, saldırgan, yayılmacı veya 

savunmacı savaş usulleri(mode) ve savaş zamanında kabul edilebilir kayıplar ile 

ilgili düzeylere ilişkin görüşler” olarak tanımlamaktadır.44 Yitzhak Klein ise stratejik 

kültüre iki tanım getirmektedir: “düşünce ve eylem alışkanlıkları” ve “bir askeri 

kurum içinde savaşın siyasi hedefi ile buna ulaşmak için en etkin strateji ve 

operasyonel metoda ilişkin tutum ve inançlar kümesi.”45 

Bir diğer tanımlama girişimi ise Per M. Martinsen tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Martinsen, Avrupa stratejik kültürünün “Avrupa güvenlik ve 

savunma politikalarının oluşum süreçlerine dahil olan aktörler tarafından paylaşılan 

fikirler, beklentiler ve davranış kalıpları’ olduğunu belirtmiştir.46 

Stratejik kültür kavramına ilişkin çok sayıda tanım getirilmiş ve hala ortak bir 

tanım üzerinde uzlaşma sağlanamamıştır. Bizim bu çalışmada benimsediğimiz temel 

tanıma ortak değerler, fikirler, normlar, tarihsel tecrübeler ve aktörün kimliğini 

oluşturan temel unsurları dahil ederek, AB ve ABD’nin stratejik kültürlerini bu 

çerçevede ele alacağız. 

                                                           
44 Ibid. s.105. 
45 Ibid. 
46 Per M. Martinsen, ‘The European Security and Defence Policy(ESDP): A Strategic Culture in 
the Making’, ECPR Conference, Marburg, 18-21.09.2003, s.7. 



 

 2.1  Stratejik Kültürün Kaynakları 

Coğrafyadan iklime, tarihsel tecrübelerden siyasal sisteme ve de mit ve 

sembollere kadar geniş yelpazedeki çok sayıda faktör stratejik kültürün kaynakları 

arasında sayılmaktadır. Stratejik kültür kavramının kaynakları yazarların kabul 

ettikleri stratejik kültür tanımının kapsamına göre değişiklik göstermektedir. 

Yukarıda da bahsedildiği gibi birinci nesil yazarlar maddi-düşünsel(ideational) çok 

sayıda faktörü dahil ederken, üçüncü nesil yazarlar kapsamı daha dar tutarak stratejik 

kültürün esas nedenleri üzerinde durmuşlardır.  

Stratejik Kültürün Potansiyel Kaynakları47 

Fiziksel    Siyasal   Sosyal/Kültürel 

Coğrafya    Tarihsel Deneyim  Mit ve Semboller 

İklim     Siyasal Sistem   Tanımlayıcı 

Metinler 

Doğal Kaynaklar   Aydınların İnançları 

Nesil Değişimi ve Teknolojı  Askeri Kurumlar 

 

Darryl Howlett, stratejik kültür kavramının önemini incelediği yazısında da 

kavramın kaynaklarını ele almıştır.48 Howlett, kapsamlı bir kaynak listesinin 

hazırlanmasının teori oluşturmada kompleks sonuçlara yol açacağı gerekçesiyle 
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http://www.nps.edu/Academics/centers/ccc/publications/OnlineJournal/2005/Oct/howlettOct05.pdf  



 

bunun sakıncalı olacağını belirtmiştir. Bu sebeple de bu kaynakların etkilerinin 

önemine göre sıralanması gerektiğini ifade etmiştir. Ona göre, stratejik kültürün 

şekillenmesinde coğrafya, iklim ve doğal kaynakların temel etkileri bulunmaktadır. 

Fiziksel çevre, özellikle siyasi yapı, savunma/askeri kurumlar, mit ve semboller gibi 

düşünsel değişkenleri biçimlendirmektedir. Howlett’e göre ‘büyük güçlere’ olan 

yakınlık, yaşamsal kaynaklara erişim ile ülkenin sınırlarının yapısı ve sayısı gibi 

fiziksel faktörler de stratejik kültürün şekillenmesinde büyük öneme sahiptir. Sorunlu 

sınırlara sahip olan İsrail’in neden büyük bir nükleer güce sahip olduğu, ya da Baltık 

ülkelerinin neden daha pasifist/savunmacı bir stratejik kültüre sahip oldukları bu 

çerçevede daha iyi anlaşılabilir.49 Benzer şekilde Çin’in enerji kaynaklarına olan 

ihtiyacının artmasıyla kendi içine kapanık görüntüsünden sıyrılıp daha aktif bir dış 

politika takip etmesi stratejik kültüründeki değişim ile açıklanabilmektedir.  

Tarihsel deneyimler ülkelerin kimliklerinin oluşmasına ve dolayısıyla stratejik 

kültürlerinin şekillenmesine etki etmektedir. Devletlerin kuruldukları tarihten 

itibaren geçirdikleri her evrenin tehdit algılamalarını ve günümüzdeki politikalarını 

etkilediği söylenebilir. Bu açıdan devletlerin zayıf-güçlü, kolonyol-post kolonyal, 

modern-post modern oluşu onların farklı stratejik sorunlar ile karşılaşmalarına ve 

bunu farklı biçimlerde politikalarına yansıtmalarına neden olabilir.  

Stratejik kültürü etkileyen bir diğer önemli faktör, ülkenin sahip olduğu siyasi 

sistemidir. Ülkelerin liberal demokrasi veya totaliter devlet oluşu stratejik 

tercihlerinin belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Buna benzer biçimde ülkelerin 

kabile, din veya etnik temelde sadakate bağlı olması stratejik kültürün alacağı şekli 

belirlemektedir. Ülkelerin askeri kurumlarının örgütsel yapısı, sivil-asker ilişkileri, 
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veya ülkelerin kolektif bir savunma örgütüne dahil olması stratejik kültürlerine yön 

veren temel etkenlerdir.  

Mit ve semboller – devletlerin sahip olduğu ideoloji de denilebilir – stratejik 

kültür kimliğinin oluşmasında istikrar sağlayıcı veya bozucu katkı sağlayabilirler. 

Yapılan çalışmalar sembollerin, stratejik düşünce ve eyleme ortak bir anlayışın 

geliştirilmesine katkı sağladığını göstermektedir. Bir sistem içindeki semboller 

verileri kavramsallaştırma, açıklama ve anlamak için önemli bir kaynak 

niteliğindedir ve kimliğin bütünleştirilmesine katkı sağlamaktadır.50  

Ülkelerin stratejik düşünce ve eylemleri ile ilgili önemli bilgi kaynaklarını 

temel bazı metinlerde bulmak mümkündür. Bu tür metinlere Sun Tzu, Thucydides ve 

Clausewitz’in eserleri örnek gösterilebilir.  

 

2.2 Stratejik Kültürün Taşıyıcıları 

Stratejik kültürün ortak değerler, fikirler, normlar, tarihsel tecrübeler ile 

ülkenin kimliğini içerdiğini kabul ettiğimizde bu ortak kavramların kim tarafından ve 

nasıl sürdürüldüğü sorusu gündeme gelmektedir. Bu çerçevede politik kültür kavramı 

ön plana çıkmaktadır. 1960’larda konuyu gündeme getiren Almond ve Verba politik 

kültürü “bir toplumun siyasal sistemine ilişkin inanç ve değerler altkümesi” olarak 

tanımlamışlardır. Politik kültür, demokratik değer ve kurumlara bağlılığı, 

ahlakilik(morality) ve gücün kullanımı ile ilgili fikirler, birey ve topluluk hakları ve 
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ülkenin dünya politikasındaki rolü ile ilgili eğilimleri ifade eder.51 Elkins ve 

Simeon’a göre ise politik kültür siyasi/politik dünya ile ilgili varsayımlardan 

oluşmaktadır. Bu varsayımlar ise, olaylar, kurumlar ve davranışların özelliklerine 

dikkat çekmekte, mümkün olanın çerçevesini belirlemekte, sorunları saptamakta ve 

topluluk üyelerinin tercih yapabileceği alternatifleri ortaya koymaktadır. 52 

Çok sayıda siyasi lider ve kurum dış politikanın tarihsel olarak yorumlanması 

ve geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Kurumsal süreçler, alışılmış usuller ve 

standart idari prosedürler karar vericilerin maruz kaldığı bilgileri sınırlandırarak 

politikayı şekillendirebilir. Bu açıdan Berger politik kültürün, normlar ve politik 

kurumların ancak birbirine bağlı bir ilişkisi çerçevesinde anlaşabileceğini ifade 

etmiştir.53 

Stratejik kültürün sürdürülmesinde o toplumda yer alan aydınların da katkısı 

bulunmaktadır. Dış politika hedeflerinin belirlenmesi ve yeni sorunlar karşısında bu 

politikanın yeniden yapılandırılmasında aydınların önemli etkisi bulunmaktadır. 

Liderler çoktaraflılık ve tarihsel sorumluluk gibi kökleşmiş inanç/kanaatlere saygı 

göstermekle birlikte gerektiğinde alışılmış dış politika davranışları dışında da 

kararlar verebilmektedir. Bu nedenle liderlerin ‘stratejik kültürün kullanıcılar’ı ile dış 

ve güvenlik politika söylemlerinde ‘mümkün olanın sınırlarını yeniden belirleme’ 

yetkisine sahip olduğu söylenebilir.54 

Liderlerin yanı sıra askeri kurumlar, partiler ve ülke içindeki 

koalisyonlar(gruplar) dış politika tutumlarının belirlenmesinde önemli etkiye 
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sahiptir. Kurumsal kültür olarak ifade edilebilecek bu yapılanma geleneği stratejik 

kültürün sürdürülmesi veya değişmesine neden olabilmektedir. Kier, kurumsal 

kültürü kolektif anlayışa şekil veren temel varsayımlar, değerler, normlar, inançlar ve 

formel bilgi (formal knowledge) olarak tanımlamaktadır. Bir kurumun kültürü, 

üyelerinin algılayışına yön vermektedir. Kurumsal kültür bu bakımdan karar alma 

süreçlerinin çerçevesini çizmekte ve sınırlamalar getirmektedir.55  

 

2.3 Stratejik Kültürün Değişmesi 

Ülkelerin belli olaylar karşısındaki tutumlarını belirleyen, politikalarını 

yönlendiren stratejik kültür hangi etkiler ve şartlar altında değişir? Stratejik kültürün 

kaynaklarında meydana gelen ne tür değişiklikler ülkelerin stratejik kültürlerinde 

yansımasını bulur? Stratejik kültürü oluşturan ‘anlar’ nelerdir? Değişim sürecini 

tetikleyen içsel ve dışsal etkenler hangileridir? Tüm bu soruların cevaplanması 

stratejik kültürdeki değişimin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Stratejik kültürün değişmesi doğrudan kültürün değişmesi ile bağlantılı olarak 

ele alınabilir. Fakat stratejik kültür araştırmalarının çoğu devlet tutumlarının 

sürekliliği üzerinde durmaktadır. Araştırmalar, devletlerin stratejik kültürlerinin 

değişime sert direnç gösterdiğini temel olarak aldıklarından, konuya stratejik kültür 

literatüründe pek önem verilmemiştir.  

Kültür çalışmalarında olduğu gibi stratejik kültür çalışmalarında da 

devamlılık esas alınmaktadır. Fakat son nesil çalışmalardan itibaren stratejik kültürün 

zaman içinde değişebileceği kabul edilmiş ve buna yönelik çalışmaların sayısı da 
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artmaya başlamıştır. Tarihsel bellek, siyasi kurumlar ve çok taraflı taahhütlerin 

stratejik kültürü şekillendirdiği kabul edilirse, zaman içinde bu faktörlerde meydana 

gelen değişiklikler sonucunda stratejik kültürün de değişeceği kabul edilecektir.  

Fakat dönüşüm sürecinin kolay olmayacağı açıktır. Dramatik olaylar ya da travmatik 

tecrübeler (devrim, savaş ya da ekonomik krizler) kökleşmiş inanç ve değerleri 

sarsarak stratejik kültürde değişikliğe neden olabilir.56 

Ülkelerin sahip olduğu normlar değişik yollarla kurumsal bir yapı 

kazandığından değişmeleri çok kolay değildir. Çünkü stratejik kültür zaman içinde 

sürekliliğe sahiptir. Stratejik kültürdeki değişiklik ülkelerin kolektif hafızalarına etki 

eden önemli olaylar ve krizlerle değişime uğramaktadır. Bu tür anlara gelişim-

oluşum anları (formative moments) denir. Örneğin, Japonya ve Almanya’nın pasifist 

bir stratejik kültürü benimsemeleri 2. Dünya Savaşı’nda yaşanan olayların kurucu 

anlar olarak stratejik kültürlerinde değişikliğe neden olmasından kaynaklanmaktadır. 

Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan bu iki ülkenin stratejik kültürel 

normlarında meydana gelen değişiklik sebebiyle neden askeri kapasitelerini 

artırmadıkları ancak bu şekilde açıklanabilir. Hâlbuki Almanya’nın ve Japonya’nın 

militarist geçmişlere sahip ülkeler oldukları ve bu geçmişi sürdürebilecek ekonomik 

standarda kavuştukları bilinir. Fakat kolektif hafızalarını derinden etkileyen (travma) 

2.Dünya Savaşı, iki ülkenin realist teori ile açıklanamayacak bir stratejik kültür 

benimsemelerine yol açmıştır. Benzer şekilde 1990’lı yıllarda Balkanlardaki 

gelişmeler karşısında askeri anlamda yetersiz kalan AB’nin de Kosova Savaşı’nın 

ardından AGSP’de yeni bir yapılanma arayışına başlaması bu tür bir kurucu ana 

işaret etmektedir.  
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Savaşların stratejik kültürün değişmesine etkisi birçok yazar tarafından ifade 

edilmektedir. Savaşın sadece doğrudan ve maddi anlamda yansımaları olmamaktadır, 

manevi yönden de etkileri bulunmaktadır. Chris Hedges bu durumu ‘Savaş kendi 

kültürünü oluşturur’ sözleriyle ifade etmektedir. Savaş kültüre hükmeder, tarihsel 

belleği siler, dili bozar ve hatta mizahı dahi değiştirir. Fakat her ülkenin savaştan 

aldığı dersler farklı olduğundan bunun stratejik kültürlerine yansıması da farklı 

olacaktır. Örneğin, 2. Dünya Savaşı Almanya’nın bir sivil güce evrilmesine, 

Fransa’nın ise ulusal çıkarlarını savunmak için askeri kapasitesini geliştirmesine 

neden olmuştur.57 

Almanya ve Japonya’nın antimilitarist kültürlerini incelediği eserinde 

Thomas U. Berger’e göre her ülkenin geçmişinden aldığı derslerle politik-askeri 

kültürü şekillenmektedir(Berger stratejik kültür kelimesini kullanmamaktadır). 

Berger politik-askeri kültürün üç nedenle değişime direnç gösterdiğini ifade 

etmektedir:58 

1- Mevcut politik kültür toplumun geniş bir kesimi tarafından 

paylaşılmaktadır. Alternatif fikirlerin az destek görmesi, bunların paylaşılan kültürün 

yerini alması ihtimalini zayıflatmaktadır. 

2- Stratejik kültürün bazı standart öğeleri, özellikle değerlendirici ve duygusal  

bileşenlerin değiştirilmesi, yanlışlanması çok zordur.  

3- Potansiyel olarak dahi yanlışlanamayan bilişsel unsurlar tutarlılık 

arayışındaki psikolojik fenomen tarafından korunmaktadır. Mevcut inançları ve 
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imgeleri güçlendiren bilgiler hemen özümsenirken, tutarsız bilgiler hakim bilişsel 

yapılarla uyumlu hale getirilmek amacıyla göz ardı edilmekte, reddedilmekte veya 

anlamları çarpıtılmaktadır. 

Avrupa Stratejik Kültürü ile ilgili çalışmasında Christoph Meyer normatif 

değişim sürecinin üç yolla gerçekleştiğini ifade etmektedir:59 

- Tehdit algılamalarındaki artış ya da azalış 

- Medyalaştırılmış kriz öğrenimi (Mediatised Crisis Learning) 

- Kurumsal olarak yönlendirilmiş toplumsallaşma (Institutionally Driven 

Socialisation) 

 

Meyer’e göre bir ülkenin siyasi, askeri, ekonomik, kültürel ve ideolojik 

anlamlarda tehdit algılaması stratejik kültüründe kalıcı izlere yol açar. Ülkelerin 

tehdit algılamaları nesnel olabileceği gibi tarihsel tecrübeler, kendi çıkarları ile 

düşmanın çıkarlarının uyumsuz oluşu, temel siyasi aktörlerin araçsal çıkarları, 

tehditler hakkında yeterli bilgiye erişim gibi etkenler tarafından da 

belirlenebilmektedir. Stratejik norm, inanç ve değerler de tehdit algılamalarından 

etkilenerek değişebilmektedir.60 Tehdit, stratejik kültürdeki değişimin temel 

bileşenlerinden biri kabul edilir. Bu tehdit belirli bir süre için ulusal bilinci 

etkiliyorsa mevcut stratejik düşünce ve normlar ile davranış kalıpları yeni tehdide 

uyum sağlayarak değişmeye başlar. Fakat bu değişim kısa sürede gerçekleşmez. 

Buna örnek olarak Sovyetlerin dağılmasının ardından dahi 90’lar boyunca Batı’da 

Rusya’nın şüpheyle karşılanması gösterilebilir.  
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Günümüzde iletişim araçlarının hızla yayılması, dünyadaki gelişmelerin anında 

takip edilmesine imkân sağlamaktadır. Bu durum toplumların doğrudan bir tehdit 

olmadan da diğer ülkelerde yaşanan olaylardan etkilenmelerine neden olmaktadır. 

Kitle iletişim araçları insani ve güvenlik krizleri ile ilgili farkındalığı artırarak 

kolektif normlarda değişikliğe neden olmaktadır. Meyer bu mekanizmaya 

‘medyalaştırılmış kriz öğrenimi’ demektedir.61  

Meyer, üçüncü değişim sürecine ‘kurumsal olarak yönlendirilmiş 

toplumsallaşma’ ismini vermektedir. Ulusal stratejik normların kalıcı olması, 

toplumsallaşma süreçleri, okul, aile ve sosyal ağ gibi kurumlar sayesinde 

gerçekleşmektedir. Güvenlik ile ilgili normlarda askeri kurumlar ve ilgili 

bakanlıkların kurumsal yapısı da önemli etkiye sahiptir. Meyer, Avrupalı ülkelerin 

ulusal stratejik kültürlerinin ‘Avrupa Stratejik Kültürü’ şemsiyesi altında 

yakınsamasını öngördüğünden, ulusal yetkililerin ortak kurumlarda birlikte 

çalışmalarından dolayı kolektif normların benimsenmesinin daha kolay olduğunu 

vurgulamaktadır. Meyer, bu çerçevede ulusal stratejik kültürlerin bir Avrupa stratejik 

kültürüne doğru evrilerek değiştiğini belirtmektedir.62 

John Müller stratejik kültürdeki değişimi ulusal düzeyde meydana gelen siyasal 

değişikliklere bağlamaktadır. Buna örnek olarak da 1980’lerde Sovyetler Birliği 

ideolojisinde meydana gelen radikal değişikliklerin dış politika kararlarını da 

etkilediğini, kısacası Sovyetlerdeki değişimin uluslararası yapı, askeri yeteneklerdeki 

değişiklikler tarafından değil, bizzat içerdeki dönüşüm sürecinden 

kaynaklanmaktadır.63 
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Gray’e göre, stratejik kültür ülkelerin kararlarında etkili olmasına rağmen bu, 

ülkelerin her zaman stratejik kültürleri çerçevesinde hareket ettikleri anlamına da 

gelmemektedir. Gray, bu duruma, bir deniz gücü olan İngiltere’nin, 1916-18 yılları 

arasında kıtasal bir güç olarak savaşmasını örnek olarak vermektedir. Gray, zaman 

zaman meydana gelen bu tür değişikliklere bakıp stratejik kültürün değiştiğinden 

bahsedilemeyeceğini ifade etmektedir.64 
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II. BÖLÜM: AB VE ABD’NİN STRATEJİK KÜLTÜRÜ 

A. AB’nin Stratejik Kültürünün Oluşumu ve Ana Unsurları 

1989 yılından itibaren yaşanan gelişmeler Avrupa’daki ulusal stratejik kültürlerin 

büyük bir dönüşüm yaşamasına neden olmuştur. Soğuk Savaş’ın sona ermesi, 

Almanya’nın birleşmesi, Sovyetler Birliği’nin çökmesi, AB’nin derinleşmesi ve 

genişlemesi, Balkanlar ve Afrika’da yaşanan etnik temizlik ve soykırımlar, 

uluslararası terörün tırmanması gibi olaylar ülkelerin dış, güvenlik ve savunma 

politikalarını adapte etmelerini zorunlu hale getirmiştir.65 Ulusal stratejik kültürlerde 

meydana gelen bu değişimin Avrupa düzeyinde de var olup olmadığı sorusu 

öncelikle bir Avrupa stratejik kültüründen bahsedilip bahsedilemeyeceğine bağlıdır. 

Bu soruya olumlu yanıt verilmesiyle AB stratejik kültürünün unsurları ele alınabilir. 

Bu çerçevede öncelikle bir AB stratejik kültürünün varlığı, literatürdeki tartışmalar 

bağlamında ele alınacak, ardından AB stratejik kültürünün oluşumunda temel etkiye 

sahip tarihsel olaylar, benimsenen ortak değerler ve kurumsal yapısı ortaya 

konulmaya çalışılacaktır. 

 

1) AB’nin Stratejik Kültürü 

AB’nin stratejik kültürü ile ilgili literatürdeki çalışmalara bakıldığında 

stratejik kültür çalışmalarının geneline yansıyan görüş ayrılıkları yine kendini belli 

etmektedir. Avrupa stratejik kültürü mü, yoksa Avrupa Birliği stratejik kültürü 

ifadesi mi kullanılmalıdır? Bu soru dahi AB’nin nasıl algılandığı, ulus devletlerden 
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müteşekkil bir birlik mi yoksa ulusüstü, sui generis bir yapılanma mı olduğu 

tartışmasıyla ilgilidir. AB’nin ekonomik bütünleşmede sağladığı başarıyı; ki 2008 

yılından itibaren yaşanan son ekonmik krizlerle birlikte bu alanda da sorunlar olduğu 

dile getirilmektedir; siyasi ve güvenlik alanına yansıtamaması bu konudaki soruları 

haklı çıkarmaktadır. Bunlara ek olarak AB’nin ‘sivil güç’ olarak nitelendirilmesi ve 

AGSP’yi oluşturmada istenen başarıyı elde edememesi, buna karşılık üye devletlerin 

Afganistan, Irak gibi askeri operasyonlara ‘sert güç’ olarak iştirak etmeleri, AB ile 

üye ülkelerin stratejik kültürleri arasındaki açığı genişletmiştir.  

Avrupa stratejik kültürünün oluşumu ve üye devlet stratejik kültürlerinin 

yakınsadığı/uyumlulaştığı konularında olumlu görüş bildiren yazarların başında 

Christoph O. Meyer gelmektedir. Meyer, ulusal stratejik kültürler arasında hala 

farklılıklar olmakla birlikte, 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması ve güvenlik 

alanında yaşanan dönüşüm sürecinin etkisiyle önemli derecede yakınlaşmanın 

gerçekleştiğini ileri sürmektedir.66 Özellikle, 1998 yılında St.Malo’da İngiltere ile 

Fransa’nın savunma işbirliğine gitme kararı alması, ortak güvenlik ve savunma 

politikasının formüle edilmesi, kurumsallaştırılması ve hatta uygulanmaya başlaması 

bu konularda kaydedilen gelişmelerin göstergesi kabul edilmiştir. Meyer bu 

gelişmelere örnek olarak Konsey Zirvelerinde kurumsallaşma yönünde atılan 

adımları, Avrupa Acil Müdahale Gücü’nün (European Rapid Reaction Force) 2003 

yılında işlevsel hale getirilmesini ve Kongo, Somali, Bosna, Makedonya ve 

Kosova’da uygulanmasını, aynı yıl içinde Avrupa Strateji Belgesi’nin kabul 

edilmesini göstermektedir. Kurumsallaşma yönünde atılan bu adımlar önemli 

olmakla birlikte, ‘ortak düşünme yolu’nun sağlanması da stratejik kültür için önem 
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arz etmektedir. Özellikle gücün kullanımına ve AB’nin rolüne ilişkin görüşler, üye 

devletlerin bir ‘Avrupa stratejik kültürü’ şemsiyesi altında birleşmelerinin temel 

parametresi kabul edilmektedir. Ulusal stratejik kültürler ile AB stratejik kültürünün 

özdeş olmasının beklenemeyeceğini belirten Meyer, bununla birlikte ortak fikirler, 

normlar ve değerlerin artan kurumsallaşmasının Avrupa stratejik kültürünün oluşumu 

yönünde önemli katkılar sağladığını ifade eder. Meyer bu çerçevede bir Avrupa 

stratejik kültürünün varlığı ya da yokluğundan çok bu alanda sağlanan uyumun önem 

arz ettiğini dile getirir.67 

1999 Helsinki Zirvesi’nde başlayan süreci inceleyen Cornish ve Edwards da 

AB’nin bir stratejik kültür geliştirdiğini savunmaktadır. Özellikle NATO 

imkânlarının AB tarafından kullanılması önünde çıkan engeller, AB üyesi olup 

NATO üyesi olmayan ülkelerle ilgili belirsizlikler ve NATO – AB ilişkileri, AB’nin 

kendi kapasitesini geliştirmesi gerektiğine olan inancı artırmıştır. Yazarlar özellikle 

kurumsal yapıda meydana gelen değişikliklerin stratejik kültürün oluşum sürecini 

tetikleyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bunun dışında yazarlara göre, kriz yönetimi, 

çatışmaların önlenmesi ile ilgili dış operasyonlarda AB’nin aktif katılımı stratejik 

kültürün gelişimine katkı sağlayacaktır.68 Ayrıca AB’nin sınırlarının korunması, 

çatışma sonrası bölgelerde yeniden yapılanma çerçevesinde sınırlı askeri gücün 

kullanımı, kalkınma yardımları, AB’de ‘jandarma’ tipi bir stratejik kültürün 

oluştuğunu göstermektedir.69 

Howorth de bir AB stratejik kültürünün mümkün olabileceğini ifade eden 

yazarlar arsında bulunmaktadır. Fakat Howorth diğer yazarlar kadar iyimser değildir 
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ve bu sürecin önünde yer alan çok sayıda sınırlılık ve engeli de göz ardı 

etmemektedir. Howorth’a göre, üye devletler arasında var olan farklılıklar ortadan 

kalkmamakla birlikte ODGP’nin gelişimi bu farklılıkların giderilmesine katkı 

sağlayacaktır. Böylece, AB’nin özellikle bölgesel krizlerde yönetimi ele alması, 

güvenliğe ilişkin konularda daha bağımsız bir yapıya kavuşmasıyla Transatlantik 

ittifakı da güçlenecektir.70 Bu sürecin önündeki temel engeller ise üye ülkeler 

arasında var olan ‘ittifak üyesi/tarafsız, Atlantikçi/Avrupacı, güç projeksiyonu ile 

bölgesel savunmayı tercih edenler, askeri/sivil araçların kullanımı, büyük/küçük 

ülke, silah tedarikçisi/silah tüketicisi ülkeler, nükleer/nükleer olamayan güçler’ gibi 

ayrımlar ve bunların yol açtığı görüş farklılıklarıdır.71 

AB’nin tutarlı ve güçlü bir stratejik kültür inşa edemeyeceğini belirten 

Rynning ise, bunun AB’nin post-modern ve bileşik yapısıyla çeliştiğini ifade 

etmiştir.72 Rynning AB’nin, kendi Avrupalı ilkelerine saygılı büyük güçlerin 

önderliğinde koalisyonların oluşmasını teşvik etmesi gerektiğini belirtir. Bu güçler, 

AB karar ve ilkelerine saygı göstererek kendine özgü bir transnasyonel (ulusaşırı) 

stratejik kültürün oluşumunu gerçekleştirebilirler.73 

Bu konuda olumsuz görüş bildiren yazarlar arasında Lindley-French 

bulunmaktadır. ODGP’nin dış savunmadan ziyade AB içinde kurumsallaşma ve AB 

içi ilişkilerle ilgili olduğundan, bir stratejik kültürden bahsedilemeyeceğini 
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belirtmektedirler. AB dış tehditlerle baş edebilmek için Avrupalı büyük güçlerin 

artan işbirliğinin şart olduğunu vurgulamaktadır.74 

Andrea Riemer ise coğrafi, siyasi, kültürel ve stratejik tecrübelerinde 

farklılıklar bulunan AB’de birçok stratejik kültürden bahsedilebileceğini, üye 

devletlerin ancak ortak fakat parçalı bir stratejik kültürü paylaşılabileciğini iddia 

etmektedir.75 

 

2) Sivil-Normatif Güç Kimliği  

Avrupa bütünleşmesi başladığından itibaren bu bütünleşmenin ne olduğundan 

ne olacağına ilişkin çok sayıda farklı görüş ortaya atılmıştır. Bu birlikteliğin 

uluslararası politikadaki rolü, nasıl bir aktör olduğu gibi sorular farklı farklı yanıtlar 

almıştır. AB kimi yazarlarca yumuşak güç, normatif güç, etik güç, kimi yazarlarca da 

sivil güç olarak nitelendirilmiştir. Literatürde en fazla yankı uyandıran sivil güç-

normatif güç tartışması olduğundan bu iki kavram ele alınacaktır. 

Soğuk Savaş yıllarında Avrupa Topluluğu’nun gerekli askeri imkânlardan 

yoksun oluşu ve güvenliği NATO ve dolayısıyla ABD’nin sağladığı bir ortamda 

gelişmesi onun doğal olarak ‘sivil güç’ olarak gelişmesine neden olmuştur.76 Fakat 

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile AB’nin AGSP ve ODGP çerçevesinde ‘sert güç’ 

oluşturma yönünde attığı adımlar  ‘sivil güç’ tanımlamasının kullanıp 

kullanamayacağı sorularını gündeme getirmiştir.  
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AB ilk kez 1970’lı yıllarda François Duchene tarafından ‘sivil güç’ olarak 

isimlendirilmiştir. Duchene’in o dönemdeki ‘sivil güç’ tanımlaması geniş olsa da 

genel olarak ‘ikincil politika alanları(low politics), devlet dışı aktörler, düşünsel 

nüfuz ve uluslararası karşılıklı bağımlılık gibi kavramlara vurgu yapmıştır. Kavramın 

içine, askeri güç dışındaki yetenekler dâhil edilmekte, özellikle ekonomik çıkarlar ön 

planda tutulmaktadır. Bununla birlikte sivil güç kimliği uluslararası değerlerin, 

normların yayılmasına katkıda bulunmayı da öngörmektedir.77 Fakat Ian Manners 

‘sivil güç’ kavramını kullanmanın AB açısından sakıncalı olduğunu, çünkü bu 

kavramın devlet, ulusal çıkar gibi varsayımlara dayandığını ve AB’nin sui generis 

yapısını, ne yaptığı ve yapması gerektiğini açıklamakta yetersiz kaldığını 

belirtmektedir. Ayrıca uygarlaştırma (civilizing) kavramından türetilen ‘sivil güç’ 

(civilian – civiliazing power) kavramının aslında Avrupa merkezli bir tarih yazımının 

yansıması olduğunu ve ‘kapitalist kültürü’ çağrıştırdığını ifade eder.78 Duchene’e 

yöneltilen bir diğer eleştiri ise belirsiz bir tanımlama yapmış olmasına yöneliktir.79 

Avrupa’nın sivil güç kimliğine ilişkin 1970-80’lerde yaşanan tartışmanın 

ardından Manners’ın 2002 yılında AB’yi normatif güç olarak tanımlayan makalesi 

büyük ses getirmiştir. Manners, normatif gücü ‘fikirler üzerindeki güç’ ve ‘ideolojik 

güç’ olarak adlandırmaktadır.80 Manners’e göre, Avrupa Birliği’nin normatif farkı, 

tarihsel bağlamı, hibrit yönetim biçimi ve siyasal-yasal yapısından (constitution) 

kaynaklanmaktadır. Bu açıdan normatif gücü 5 noktalı bir kavramsallaştırma ile 
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tanımlamaya çalışmaktadır:81 Öncelikle normatif güç fiziksel ya da maddi olmaktan 

çok fikirsel-düşünsel bir nitelik taşır. Normatif güç, maddi imkânları değil normatif 

bir gerekçelendirmeyi içerir. Normatif gücün bir diğer yönü birtakım temel 

prensipleri kapsamasıdır. Avrupa’yı yeni ve farklı bir siyasal birim olarak 

nitelendiren Manners, AB’nin normatif kaynaklarını 5 temel ve 4 tane de ikincil 

norma dayandırmaktadır: barış, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan 

hakları ve temel özgürlüklere saygı ile sosyal dayanışma, ayrımcılığın önlenmesi, 

sürdürülebilir kalkınma ve iyi yönetişim.82 Normatif gücün üçüncü özelliği eylem 

gerektirmesidir; yani normatif güç temel ilkelerini yaymak istiyorsa bunları eyleme 

dönüştürmelidir. Dördüncü özellik, yapılan eylemlerin etkili olmasıdır. Son olarak 

ise daha bütüncül, gerekçelendirilebilir ve sürdürülebilir dünya politikasında 

normatif gücün geniş sonuçlara ulaşması öngörülmektedir.83 Manners, normatif güce 

örnek olarak da 90’lı yıllarda aday ve üçüncü ülkelerle ilişkilerde AB’nin idam 

cezasının kaldırılması ile ilgili etkisini göstermektedir. Manners, Rosecrance’e atıfta 

bulunarak, Avrupa’nın başarısının ampirik olmaktan çok normatif bir nitelik 

taşıdığını; bir paradoks olarak gözükse de bir zamanlar dünyayı fiziksel güçle 

yöneten kıtanın (Avrupa), şimdi dünya standartlarını normatif yollarla belirlediğini 

ifade eder.84 

Manners’e başta Thomas Diez olmak üzere birçok yazar tarafından eleştiriler 

yöneltilmiştir. Diez’in temel eleştiri noktası normatif güç kimliğinin AB’nin objektif 

olarak değerlendirilmesine imkân tanımadığı, kavramın üçüncü tarafları 
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Integration’, Southeast University Nanjing, 2011, s.3. 
http://www.euce.org/eusa/2011/papers/9l_chen.pdf 
84 Manners, 2002, s.238. 



 

ötekileştirerek AB’ye dış politikada pozitif bir kimlik oluşturduğu yönündedir. Diez, 

Manners’ın normatif güç kimliğini AB’ye özgü bir kavram olarak ele almasını hatalı 

bulmaktadır, çünkü ona göre ABD de tüm dünyada standartları, ‘normal olanı’ 

belirlemektedir.85 Bunun dışında, AB’nin gün geçtikçe askeri yeteneklerini 

geliştirmesi bu kimliğini de sorgulanır hale getirmektedir. Diez’in vurgu yaptığı bir 

diğer sorunlu alan, AB’nin normları uygulamasına yöneliktir. Diez’e göre normatif 

güç olarak AB’nin insan hakları politikalarında önyargı ve keyfilik söz konusudur; 

AB’nin bu normlarda ısrar etmesi ise yine birtakım stratejik ve ekonomik çıkarlardan 

kaynaklanmaktadır. AB’nin Kıbrıs ve Filistin Sorunları’ndaki normatif gücünü ele 

aldığı makalesinde Diez’in Michelle Pace ile birlikte vardığı sonuç, AB’nin ‘iyilik 

için güç-iyiliğin gücü’ ya da normatif güç kimliğinde istenen başarıyı 

sağlayamadığını göstermektedir. AB’nin normal ile ilgili algıları şekillendirmesi 

ancak karşı taraf aktörlerin de bunu kabul etmesine bağlıdır. Bu açıdan da normatif 

güç söylemi AB tutum ve davranışlarını inceleyen objektif bir analiz değil, ancak 

AB’nin kendine bir kimlik oluşturması olarak görülebilir. Bunun sakıncası ise 

aktörlerin kendi hata ve eksikliklerini görmeyi engellemesidir.86  

Aggestam’a göre, AB’nin küresel aktör olarak ismi ‘dünyanın bazı yerlerinde 

radar ekranından bile geçmezken’, AB normatif gücünün etkililiğinden bahsetmek de 

zor görünmektedir.87 Tocci’ye göre ise soru, AB’nin normatif güç olup olmadığı 

değildir, bunun derecesi önemlidir. Normatif güç, gücün sadece bir yönüne işaret 

etmektedir. AB tabii ki bir normatif güçtür, ama bu sınırsız bir güç değildir, kimi 
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sınırlamalara tabidir ve olaylara göre değişiklik gösterebilmektedir. Normatif gücü, 

‘normatif hedefleri sürdürmek için normatif araçlarla gözle görülür normatif etki elde 

etmek’ olarak tanımlayan Tocci, bu açıdan AB’nin her zaman normatif bir güç olarak 

nitelenemeyeceğini birçok ampirik çalışma ile ortaya koymaktadır.88 Gerek Sjursen89 

gerekse de Merlingen90normatif güç kavramını yeterli kesinlik içermemesi ve 

normatif olarak önyargılı olması nedeniyle eleştirmektedir.  

Normatif güç kavramı AB’yi tam olarak açıklayamaması, ampirik 

araştırmaların da gösterdiği gibi dış politikasına her zaman uymaması nedeniyle 

tezde kullanılmayacaktır.  

 İlk olarak François Duchene tarafından ortaya atılan sivil güç kavramı, 

AB’nin kimliğini ifade etmede en çok başvurulan ifadedir. Duchene, kavramın içine 

askeri güç dışındaki yetenekleri dahil etmekte, özellikle ekonomik çıkarları ön 

planda tutmaktadır. Bununla birlikte sivil güç kimliği uluslararası değerlerin, 

normların yayılmasına katkıda bulunmayı da öngörmektedir.91 Fakat Duchene askeri 

gücün kullanımını reddetmemektedir. Bu kimliğe sahip aktör, çıkarların 

ilerletilmesini (promote) askeri araçlardan ziyade siyasi ve ekonomik araçlarla 

gerçekleştirmektedir. Duchene’e göre sivil güç askeri gücün karşıtı değil, sivil güç 

askeri gücün kullanımından tamamen vazgeçmemekte fakat siyasi ve ekonomik 
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araçlara vurgu yapmaktadır.92 Hans Maull’a göre sivil gücün 6 karakteristik özelliği 

bulunmaktadır:93 

1. Gücün kullanımını işbirliği ve kolektif güvenlik düzenlemeleriyle 

sınırlandırma çabası; 

2. Hukukun üstünlüğünü çok taraflı işbirliği, entegrasyon ve kısmi transferlerle 

güçlendirme çabası; 

3. Ülkeler içinde ve arasında demokrasi ve insan haklarının teşvik edilmesi; 

4. Şiddet içermeyen çatışma yönetimi ve çatışma çözümünün teşvik edilmesi; 

5. Sosyal eşitlik ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi; 

6. Karşılıklı bağımlılık (interdependence) ve işbölümünün teşvik edilmesi. 

 

Burckhardt ise sivil güç kriterleri ile AB’nin dış politika tutumlarını 

karşılaştırdığında, AB’nin ‘ideal’ sivil güç tanımına yaklaştığını belirtmektedir.94 
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Sivil Güç Avrupa Birliği 

Uluslararası Hukukun destekleyicisi Uluslararası Hukuka saygı 

Kurum/rejim büyütücü Bölgesel işbirliğini teşvik etme 

Güçlü BM-AGİT destekçisi Çoktaraflılık, Çatışmaları önleme 

Demokratikleştirme ve insan haklarının 

teşvik edilmesi 

İnsan Hakları ve demokrasinin teşvik 

edilmesi 

Sürdürülebilir kalkınmanın 

desteklenmesi 

Sürdürülebilir kalkınmanın 

desteklenmesi ve yoksulluğun 

azaltılması 

Müzakere, arabuluculuk, uzlaşma İkna ediciliğin tercih edilmesi, 

ödüllendirme 

Rejim/Kurum kullanıcısı Diğer uluslararası kurumların 

faaliyetlerine destek 

Ekonomik teşvikler  Ödüllendirmenin tercih edilmesi 

Siyasi şartlılık Ticari imtiyazlar, işbirliği ve ortaklık 

anlaşmaları, yardım, diplomatik tanıma 

ve AB üyeliği ile ilgili siyasi şartlılık 

 

Genel olarak ‘Sivil Güç AB’ kavramına yöneltilen temel eleştiri gücün 

kullanımına ilişkindir. Fakat AB’nin tam teşekküllü askeri birlikleri olmadığı ve kısa 



 

ile orta vadede bunu elde etmeyeceği, sadece kriz yönetimi, polis gücü misyonları 

çerçevesinde ve BM-NATO-ABD öncülüğündeki askeri operasyonlara destek 

sağladığı düşünülürse, sivil güç kavramının AB için uygun olduğu düşünülmektedir. 

Açıkmeşe’nin yaptığı ‘güvenlik-savunma’ ayrımı burada önem kazanmaktadır. 

Savunma kavramı ‘organize askeri gücün kullanımı ya da kullanılma tehdidi’ olarak 

ifade edilirken, güvenlik daha geniş kapsamlı ‘siyasi, ekonomik, çevresel ve askeri 

tehlikelerin, risklerin, belirsizliklerin azaltılması veya yok edilmesi’ olarak 

tanımlanmaktadır. Bu çerçevede AGSP ve ODGP’de yapılan değişiklikleri 

değerlendiren Açıkmeşe, AB’nin sivil güç kimliğinin geçerliliğini yitirmediğini, orta 

vadede de bunun süreceğini belirtmektedir.95 

Karen E. Smith de AB’nin sivil güç kimliğini sürdürmesinin önemine vurgu 

yapmaktadır. Smith, kimi yazarların AB’nin ulus devlet benzeri bir yapılanmada 

olduğu gibi askeri boyutu olan bir dış politika takip etmesi gerektiği, AB’nin güç 

kullanmaması halinde etkisinin azalacağı ve sivil gücün, sivil olmayan bir dünyada 

ancak sınırlı bir etkiye sahip olabileceği eleştirilerine/varsayımlarına karşı 

çıkmaktadır.96 Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesiyle güvenliğe yönelik tehditlerin 

değişmesi (etnik çatışmalar, insan hakları ihlalleri, yoksulluk, uluslararası suçlar, ve 

küçük silahların yayılması) bunlarla mücadeleyi farklı alanlara taşımaktadır; askeri 

mücadele her zaman uygun olmamaktadır. Ayrıca AB’nin askeri güç edinmesi ve 

eski Sovyet bölgelerinde, Afrika ya da Orta Doğu’ya müdahale etmesi neo-

sömürgeci endişelere yol açacaktır. Zielonka da AB’nin askeri bir güç statüsüne 
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sahip olmak istemesinin kendisine pahalıya mal olacağını, bunun yerine zaten 

başarılı olduğu sivil yönlerini geliştirmesinin daha faydalı olacağını belirtir.97  

Duchene’den bu yana AB kurumları tarafından benimsenen ve AB resmi 

söyleminin belirgin unsurlarından biri olan ‘sivil güç’ kimliği98tezde AB stratejik 

kültürünün ana bileşenlerinden biri olarak kullanılacaktır. 

 

3) Tarihsel Unsurlar 

3.1  İkinci Dünya Savaşı’nın Etkisi 

Birinci Dünya Savaşı ve 1930 yılında yaşanan büyük ekonomik çöküşün 

travmasını daha tam atlatmadan başlayan 2. Dünya Savaşı Avrupa’nın hafızasında 

derin izler bırakmıştır.99 120 milyon askerin katıldığı savaşta yaklaşık 21 milyon 

asker hayatını kaybetmiş, 48 milyonu ise yaralanmıştır. Sivil kayıplar ise tarihte 

benzeri görülmemiş biçimde 55 milyonu bulmuştur.100 Bu insanların yarısından çoğu 

Avrupa’da hayatlarını kaybetmiştir. Sovyetler Birliği’nin 20 milyon, Polonya’nın 4.3 

milyon, Almanya’nın 4.2 milyon, Yugoslavya’nın 1.7 milyon, Fransa’nın 600 bin, 

İtalya’nın 410 bin, İngiltere’nin ise 390 bin can kaybı söz konusuydu. Bu rakamlara 

6 milyonu bulan Yahudi, Çingene, Macar ve diğer halkların kayıpları 

eklendiğinde101Avrupa’nın stratejik kültüründe neden askeri güçten, savaştan imtina 

                                                           
97 Smith, 2000, s.23. 
98 Sevilay Kahraman, ‘’Avrupa Dış Politikası ve Avrupa Birliği’nin Aktörlüğü Üzerine Bir 

Değerlendirme’, Belgin Akçay, Sevilay Kahraman, Sanem Baykal, ‘Avrupa Birliği’nin Güncel 
Sorunları ve Gelişmeler’, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2008, s.404. 
99 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın içinde bulunduğu durum ile ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz.: Tony Judt, ‘Postwar Europe: A History of Europe Since 1945’, New York, The Penguin 
Press, 2005, s.13-40. 
100 Alan Axelrod, ‘Encyclopedia of World War II’, New York, Facts on File – Infobase Publishing, 
2007,  Casualties in World War II, s.213-215. 
101 Çağrı Erhan, “ ‘Avrupa’nın İntiharı’ ve İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Temel Sorunlar”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 51 Sayı 1, 1996, s.259. 



 

ettiği daha iyi anlaşılabilir. İnsani kayıpların yanı sıra maddi kayıplar da çok ciddi 

boyutlara ulaşmış, Avrupa bir harabeye dönmüştü. Savaş sırasında, Avrupa 

ülkelerinin toplam Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) ortalama %25 oranında 

düşmüştü. Avrupa'nın toplam dünya imalat verimi içindeki payı 19. yüzyılın 

başından beri tüm zamanlarda elde edilen payın altındaydı.102 

Savaşın ardındaki ilk iki yıl boyunca insani yardım politikaları uygulanmıştır. 

Milyonlarca yaralı, esir, yerinden edilmiş insan, harap olmuş şehir ve 

düzensizlik/karışıklık içindeki devletin yardıma ihtiyacı vardı. 1947 yılında Bretton-

Woods Anlaşmalarının yürürlüğe konması öngörülürken ABD önceliği Avrupa’nın 

yeniden kalkınmasına vermiş ve geniş kapsamlı bir yardım planı açıklamıştır.103 

ABD Dışişleri Bakanı George Marshall’ın 5 Haziran 1947 tarihinde Harvard 

Üniversitesi’ndeki konuşmasında ilan ettiği kendi isimli planın amacı dört yıllık bir 

süre için Avrupa ülkelerinin ödeme kapasitelerini aşan ithalatlarını finanse 

etmekti.104 Plan, özellikle Avrupa’da üretim darboğazlarını aşmayı, para birimlerini 

çevrilebilir hale getirmeyi, ticari engelleri azaltmayı ve ekonomileri bütünleştirmeyi 

öngörmekteydi. Böylece aynı zamanda Batı demokrasileri komünist saldırılara karşı 

desteklenecek, Alman milliyetçiliğini kontrol altında tutacak bir kolektif çerçeve 

oluşturulacak ve Almanya’nın canlanan üretici gücü ile eski kurbanlarının güvenlik 

ve ekonomik ihtiyaçları uzlaştırılacaktı.105 ABD’nin Avrupa’nın ekonomik olarak 

kalkınmasına verdiği önemin bir diğer nedeni de iki dünya savaşı arasında yaşanan 

‘Büyük Ekonomik Bunalım’ın savaşa neden olduğu görüşüdür. Barışın sağlanması 
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para birimlerinin konvertibl olduğu, ticaretin ise ayrımcı olmadığı açık bir 

uluslararası sistemi gerekli kılıyordu.106 

Avrupa bütünleşmesinin arkasındaki itici güç Avrupa’nın savaşa olan eğilimi 

olmuştur. Savaş, hala Avrupa işbirliğinin temel gerekçesi olarak hafızalarda yer 

almakta; Avrupa kimliğinin temel öğeleri olarak savaş travması ve Holocaust’a 

vurgu yapılmaktadır.107 

Hyde-Price da benzeri bir görüşü paylaşmakta ve Avrupa stratejik kültürünün 

kurucu dönemi (formative period) olarak 2. Dünya Savaşı’nı almaktadır. Avrupalı 

ülkeler arasında savaş yıkıcı, kontrol edilemez ve kaçınılması gereken bir şey olarak 

görülmekte ve hafızalarda derin izler bırakmaktadır. Soğuk Savaş süresince 

Avrupa’nın güvenliğinin NATO tarafından sağlanması askeri güçlerin temel 

görevinin caydırıcılık ve kolektif bölgesel savunma olduğu düşüncesini 

pekiştirmiştir. Aynı zamanda nükleer savaşın yol açacağı tahribatın yarattığı endişe 

Avrupalılar için savaşın mutlak surette kaçınılması gereken bir felaket olduğunu 

göstermiştir.108 

Robert Kagan’a göre modern Avrupa’nın stratejik kültürü Avrupa geçmişinin 

ve Avrupa ‘Machtpolitik’in (güç politikasının) reddini temsil etmektedir. Kagan, 

Avrupalılardan başka kimsenin güç politikalarının, askeri güce ve ulusal bencilliklere 

dayalı politikaların tehlikesini daha iyi bilemeyeceğini, bu nedenlerle de stratejik 

kültürünün ‘hiçbir zaman tekrar geçmişe dönmeme’ üzerine kurulduğunu ifade 

etmektedir. Joshka Fischer’ın Humboldt Üniversitesi’ndeki konuşmasına atıfta 
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bulunan Kagan ‘Avrupa Birliği’nin korkunç bir savaş yüzyılının ürünü’ olduğunu 

vurgulamıştır.109 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın güvenliğini NATO’nun 

sağlaması da Avrupa stratejik kültürünü etkilemiştir. Savaşın en önemli 

sonuçlarından biri Avrupa’da ABD liderliğinin kaçınılmaz hale gelmiş olmasıdır. 

ABD bu dönemde, komünizmin Avrupa’da yayılmasını önleyebilecek tek güç 

olmuştur.110 

Lianos’un da ifade ettiği gibi, tüm AB üyesi ülkelerin aynı tarihsel 

tercrübeleri yaşadığını söylemek konuyu fazla basitleştirmektir. Bir yandan İkinci 

Dünya Savaşından galip çıkan büyük sömürge imparatorluklarına sahip Fransa ve 

İngiltere varken diğer yandan da Savaştan büyük bir yenilgiyle çıkan Almanya ve 

İtalya bulunmaktadır. Bunlara ilaveten 2004 genişlemesiyle AB ile bütünleşen Doğu 

Avrupa ülkelerinin tecrübeleri de Avrupa genelinden farklılaşmaktadır. Bazı üyeler 

için gücün kullanımı dış politika araçları arasında yer alırken bazı ülkelerde bu 

durum kabul edilemez. Savunma ve dış politika konusunda ortak bir aklın gelişimi ve 

bunun uygulamaya geçirilmesi 1950’li yıllarda başlamış (Avrupa Savunma Birliği) 

fakat hala tam olarak hayata geçirilebilmiş değildir. Bunun temel nedeni de Soğuk 

Savaş yıllarında Avrupa’nın ABD ve NATO savunması altında olup ayrı savunma 

mekanizmasına gerek duymamasıdır. Fakat 1990’larda ABD’nin Balkanlarda 

yaşanan savaşlara müdahale etme konusundaki isteksizliği ile Avrupa’nın diplomatik 
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yollarla çözümler geliştirememesi AB’nin bu konularda adım atmasını 

hızlandırmıştır.111 

3.2 Gücün Kullanımına İlişkin Görüşler 

İkinci Dünya Savaşının ardından kurulan ‘Yeni Dünya Düzeni’nde 

uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün kuvvet kullanmama ilkesi gereği barışçıl 

yollarla sağlanması öngörülmüştür. BM Şartı’nın 2/4 maddesinde bu konu “Tüm 

üyeler, uluslararası ilişkilerinde gerek herhangi bir başka devletin toprak 

bütünlüğüne ya da siyasal bağımsızlığa karşı, gerek Birleşmiş Milletler'in amaçları 

ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma tehdidine ya da kuvvet 

kullanılmasına başvurmaktan kaçınırlar”
112 olarak düzenlenmiştir. Kuvvet kullanımı 

ancak VII. bölüm 42. maddede belirtildiği üzere Güvenlik Konseyi’nin, uluslararası 

barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için, hava, deniz ya da kara 

kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunabileceği şeklinde bir 

koşula bağlanmıştır. 

BM’nin 51.maddesi NATO Antlaşması’nın 5. maddesinin de temelini 

oluşturmaktadır. 5.maddeye göre, “Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da 

içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş 

bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Şartı’nın 51. 

maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey 

Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri 

ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde 

bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda 
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anlaşmışlardır.’113 Gücün kullanımı ile ilgili uluslararası hukukun öngördüğü çerçeve 

bu olmakla birlikte 1999 yılında Kosova’ya yapılan müdahale yeni bir dönemin 

başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Askeri gücün kullanımı ortaya konan hukuki 

çerçeve nedeniyle, genellikle son çare olarak başvurulabilen bir araç olarak 

görülmektedir. Bununla birlikte askeri gücün kullanımına Avrupa’da sıcak 

bakılmamaktadır ve ‘adil’ gerekçeler aranmaktadır. Burada ‘adil savaş’ (just war) 

kavramı ön plana çıkmaktadır. Avrupalı ülkelerin kamuoylarının desteğini 

kazanabilmeleri için yapılacak savaşın etik ve insani amaçları olmalıdır. İngiltere 

Başbakanı Tony Blair’in Batılı askeri güçlerin ‘force for good’ olduğuna ilişkin 

söylemleri bu çerçevede değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra minimum risk ve askeri 

kayıpların en aza indirilmesi, savaşların kısa süreli olması da bir zorunluluk olarak 

görülmektedir.114 

Robert Kagan’ın sözleriyle Avrupalılar Venüsten geldiklerinden dolayı 

barışçıl cevapları, müzakereyi, diplomasiyi ve ikna yöntemlerini sert güce tercih 

etmektedirler. Uluslararası hukuk sorunların çözümünde esas alınmakta, ticaret ve 

ekonominin ulusları birbirine bağlayacağı ve işbirliğini artıracağı 

düşünülmektedir.115 

12 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi116, 

Avrupa’nın dünyada daha aktif bir dış politika takip edeceğinin sinyali olarak kabul 

edilmiştir.  Bu belgede Avrupa’da barışın sürdürülmesi için AB’nin sahip olduğu 

araçlara ve dolayısıyla gücün kullanımına ilişkin görüşlere baktığımızda AB’nin 
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sıcak çatışma ve savaştan çok ‘çatışma sonrası’ süreçte barışın tesisi için bir yapıyı 

öngördüğü belirtilebilir. Ayrıca AB, tüm müdahalelerde çok taraflılığa, uluslararası 

sözleşmelere özel vurgu yapmakta, müdahalenin BM şemsiyesi altında 

gerçekleşmesi ve BM’nin etkinliğinin artırılmasını istemektedir.117 Çok taraflılığa ve 

BM Güvenlik Konseyi’nin güç kullanımı konusundaki tekelinin önemine yapılan 

vurgu özellikle Irak Savaşı sonrasında gerek tüm belgelerde gerekse de liderlerin 

konuşmalarında artmıştır.118 Avrupa Güvenlik Strateji Belgesi üç hedef 

belirlemektedir: tehditlere karşı savunma, Avrupa’nın çevresinin güvenliğinin 

güçlendirilmesi ve etkili çok taraflılığa dayalı bir dünya düzeninin kurulması. Bu 

amaçlardan da anlaşıldığı üzere AB’nin temel vurgusu yumuşak güç (siyasi ve 

ekonomik) araçlarına yöneliktir. Bununla birlikte belgede, ‘erken, hızlı ve 

gerektiğinde güçlü müdahaleyi teşvik eden bir stratejik kültür’ün benimsenmesinin 

gerekliliği de vurgulanmaktadır. Tepkisel (reactive) bir kültüre sahip AB’de askeri 

araçlar dışlanmamakla birlikte en son çare olarak başvurulmaktadır.119 2008 yılında 

revize edilen Avrupa Stratejik Güvenlik belgesinde belirtilen tehdit ve zorluklar – 

kitle imha silahlarının yayılması, terör ve organize suçlar, siber güvenlik, enerji 

güvenliği vb. – zaten sert güçten çok siyasi, diplomatik, insani, ekonomik ve ticari, 

sivil ve askeri kriz yönetimi gibi araçların varlığını gerekli kılmaktadır.120 

Meyer,  AB stratejik kültürünün normatif bileşenlerini daha iyi açıklamak için 

farklı değerler alabilen dört ölçülebilir normdan oluşan bir kavramsal çerçeve ortaya 
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atmıştır: Gücün kullanımına ilişkin amaçlar, gücün kullanılma şekli, tercih edilen 

işbirliği şekli, ulusal ve uluslararası yetkilendirme için gerekli eşik.121 Meyer aynı 

zamanda önceden de yer verilen üç değişik öğrenme yönteminin stratejik normlara 

olan etkilerini ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışmaya dayanarak Meyer, AB stratejik 

kültüründe Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle tehdit algılamasında meydana gelen 

değişiklikten dolayı, Avrupa’da bölgesel savunmaya verilen önemin azalmaya 

başladığı; medyada sürekli gündeme gelen Balkanlar’daki krizler sayesinde askeri 

araçların savunmasız etnik grupları ve dolaylı olarak da Avrupalı değerleri 

savunmak-korumak için meşru kabul edilebileceği fikrinin yaygın kabul gördüğü; 

Irak savaşının yarattığı tepkinin de etkisiyle Avrupa’da genel olarak askeri olmayan 

araçların tercih edildiği sonucuna varmıştır.122 Bununla birlikte Meyer, sivil 

hedeflerin vurulmaması konusuna Avrupa’da özel önem atfedildiğini, Soğuk Savaş 

sonrasında tehdit algılamasında meydana gelen değişiklikler ve medya üzerinden 

gerçekleştirilen kriz öğreniminin de uluslararası yetkilendirme konusundaki eşikleri 

pekiştirdiğini dile getirmiştir.123 

Lucarelli, Avrupa’nın güç kullanımı konusundaki isteksizliğini 

değerlendirirken AB’nin kuruluş amacına işaret etmektedir: ‘üyeler arasında barış ve 

refah alanı oluşturma’. Bu amaçla birlikte, AB’ye atfedilen ‘sivil güç’ veya 

‘normatif güç’ gibi uluslararası roller de AB’nin güç ile ilişkisini etkilemektedir.124 

Rynning ise, AB’nin güç kullanımının ‘adil savaş’ doktrinine benzediğini 

belirtir. Buna göre AB, askeri gücü ancak uluslararası hukuk tarafından 
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yetkilendirildiği takdirde kullanmakta (jus ad bellum) ve güç kullanımı ciddi bir 

şekilde sınırlandırılmaktadır (jus in bellum).125  AB’nin güce ilişkin bu tutumu 

savunmaya ayrılan bütçeleri de etkilemekte ve sınırlı olmasını sağlamaktadır.  

 

3.3 Birleşik Avrupa Hayali 

Avrupalı devletler 13.yüzyıldan itibaren birlik olmak için çalışmışlardır. 

Avrupalılar 20. yüzyılın ikinci yarısına kadarki tarihsel süreçte aralarında 

savaştıklarından, sürekli barış sağlanmasının ancak birlikle mümkün olabileceğine 

inanarak birlik oluşturmaya büyük önem vermişlerdir.126 Avrupalılıların 

oluşturacakları birliğin ortak paydası demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, serbest 

piyasa ekonomisi gibi çağdaş değerler kabul edilmiştir. Avrupa’daki birlik fikri 

değerlerin yanı sıra genelde ortak bir düşmanın varlığı sayesinde şekillenmiştir. Bu 

birlik, kimi zaman Kudüs’ün Müslümanlardan geri alınması, kimi zaman ortak 

düşman Türklerin aldıkları toprakları geri almak için, kimi zaman da komünist 

tehdide karşı gerçekleşmiştir. Birçok düşünür de pan-Avrupa temasını işlemiştir ve 

bu harekete destek vermiştir.127 Buna örnek olarak, 1306 yılında bir ‘Avrupa 

Federasyonu’ kurulması çağrısında bulunan Burgundy Dükü’nü, Avrupa’da ‘sürekli 

barış’ isteğini ifade eden Alman filozof Kant’ı, bir ‘Avrupa Parlamentosu’ 
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kurulmasını savunan William Penn ve Avrupalı ülkelerin günün birinde üstün bir 

birlikte kaynaşacaklarını dile getiren Fransız yazar Victor Hugo gösterilebilir.128 

Avrupa’nın birliği doğal olarak Avrupa’ya dahil olan ve olmayanlar sorununu 

beraberinde getirmiştir. Avrupa’nın kuzey, güney ve batı sınırları belli iken 

güneybatı ve doğu sınırları her zaman tartışmalı olmuştur. Coğrafi sınır olmamasının 

yanı sıra, kültürel farklılıklardan dolayı da sınırların çizilmesi ve Birleşik Avrupa 

hayaline dahil olanların belirlenmesi her zaman güç olmuştur. Özellikle herhangi bir 

coğrafi sınıra sahip olmayan doğu ve güneydoğu sınırları kültürel ve politik sınırlarla 

belirlenmeye çalışılmıştır.129 

Bununla birlikte AB’nin kuruluş süreci de ‘Birleşik Avrupa’ hayalinin 

oluşumunda önemli etkiye sahiptir. 20.yüzyılın başında, 30 yıl gibi kısa bir sürede iki 

büyük savaşla harap olan Avrupa tekrar aynı şeyleri yaşamamak ve Avrupa’yı inşa 

etmek için birlik olma yoluna girmiştir. Fakat 1945 yılında düzenlenen Potsdam 

Konferansı sonrasında ABD ile Sovyetler Birliği arasında başlayan ‘Soğuk Savaş’ 

Avrupa’nın 1990 yılına kadar bir demir perde ile ikiye bölünmesine neden 

olmuştur.130 Hatta Winston Churchill, 5 Mart 1946 tarihinde, Westminster Koleji’nde 

yaptığı konuşmada: “Avrupa Kıtası, Adriyatik Denizi'nden Baltık Denizi’ne doğru 

uzanan bir Demir Perde ile bölünmüştür. Bu perdenin gerisinde ise, Merkezi ve 

Doğu Avrupa’nın eski ülkeleri; Varşova, Berlin, Prag, Viyana, Belgrad, Budapeşte, 

Bükreş ve Sofya bulunmaktadır... Bu, uğruna savaştığımız 'Özgür Avrupa'  değildir.”  

ifadesini kullanmıştır.131 1957 yılında altı üye ile birlik yönünde ilk adımlarını atan 
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AB 2007 yılında 27 üyeye, 2013’te de Hırvatistan’ın katılımıyla 28 üyeye sahip 

olacaktır. AB birlik ülküsünü henüz tam gerçekleştirememiştir. Avrupa Birliği’nin 

sınırları içinde üyelik için aday ve potansiyel aday132 statüsüne sahip Batı Balkan 

ülkeleri133 ile Türkiye bulunmaktadır. Her ne kadar Avrupa’nın sınırları tartışmalı 

olsa da Türkiye ve Balkan ülkelerine verilen üyelik perspektifi bu ülkelerin 

Avrupa’ya dahil kabul edildiğini ve Komşuluk politikasında yer alan ülkelerden 

farklı olarak ‘Birleşik Avrupa Hayali’nin bir parçası olduklarını göstermektedir. Eski 

AB Komisyonu Başkanı Prodi’nin de ifade ettiği gibi, ‘Balkanların AB’ye 

entegrasyonu ile Avrupa kıtasının birleşmesi tamamlanacaktır. Önümüzde uzun bir 

yol olsa da Balkanlar Avrupa’ya aittir.’ 134 

 

3.4 Bosna ve Kosova Savaşı’nın Etkisi 

Soğuk savaşın sona ermesiyle barışın süreceğine ilişkin iyimserlik başta 

Avrupa olmak üzere tüm dünyada hakim olmuştur. Fakat NATO Genel Sekreteri 

Lord Robertson’un deyimiyle ‘güvenliğin sert güç yerine yumuşak güçle sağlanacağı 

ümidi’ başta Körfez krizi ve ardından Balkanlarda başlayan etnik krizlerle yerini kısa 

sürede hayal kırıklığına bırakmıştır ve Batı ittifakı kendini bu sefer diktatörler, terör 

ve etnik çatışmalar gibi sorunlarla mücadele ederken bulmuştur. Bush yönetiminin 

Yugoslavya’daki krizi bölgesel bir kriz olarak değerlendirmesi ve sorunun Avrupa’yı 

ilgilendirdiğini belirtmesi, bütünleşme sürecindeki AB’ye ön plana çıkma fırsatı 
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sunmuştur. Lüksemburg Dışişleri Bakanı ve o dönem Avrupa Konseyi Başkanı 

görevinde bulunan Jacques Poos ‘Avrupa’nın vakti geldi, Amerikalıların değil. 

Avrupalıların çözebileceği bir sorun varsa, bu Yugoslavya sorunundan başkası 

olamaz’135  diyerek AB’nin bölgedeki önemine vurgu yapmıştır. Fakat önceleri 

sadece Yugoslavya’nın iç meselesi olduğu düşünülen krizin gittikçe uzaması ve 

Avrupa’nın istikrarını tehdit etmeye başlamasıyla uluslararası toplum müdahil 

olmuştur. Avrupa Topluluğu’nun (sonradan AB) ateşkesi sağlamak için yaptığı 

diplomatik girişimler ve ekonomik yaptırımlar savaşın gidişatını 

değiştirememiştir.136 Krizi sona erdirmek için gerekli askeri yapılanmaya sahip 

olmayan AB ise BM ve NATO ile ‘yük paylaşımında’ bulunarak krize müdahil 

olmaya çalışmıştır. Bununla birlikte Bosna Savaşı AB stratejik hafızasında ‘büyük 

bir başarısızlık’ ve hayal kırıklığı olarak yer almıştır. Bosna Savaşı’nın AB açısından 

temel iki etkisi olmuştur:137 

- Bosna deneyimi AB üyelerini Maastricht Antlaşması’nda ortaya konan 

Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nın eksikliklerini gidermeye itmiştir; 

- Avrupa savunmasının(güvenliğinin) değişen ihtiyaçlarına karşılık Batı 

Avrupa Birliği’nin (BAB) ne etkili ne de uygun bir yapılanma olmadığı 

anlaşılmıştır. Aynı zamanda NATO ve AB arasındaki bağın 

güçlendirilmesi gereği de ortaya çıkmıştır. 

Bosna Savaşı’nda yaşanan katliamın bir benzerinin tekrarlanmaması AB 

açısından bir zorunluluk teşkil etmiştir. Bu nedenle, AB’nin arka bahçesindeki 

krizlere tekrar hazırlıksız yakalamaması için Fransa ve İngiltere önderliğinde 1998 
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yılında St. Malo’da yapılan anlaşma, AB’ye ‘sert güç’  ya da ‘bağımsız eylem yapma 

kapasitesi’ kazandırma girişimi olarak görülebilir. Bosna’da geç kalınmış müdahale 

sonucu önlenemeyen katliamlar Kosova krizi yaklaştığında uluslararası toplumun 

daha hızlı kararlar alıp uygulamasına neden olmuştur. Bosna’da alınan dersler AB’yi, 

BM onayı olmadan ‘insani müdahale’ gerçekleştirmeye itmiştir. AB’nin Kosova 

krizinde de ABD ve NATO imkan ve teknolojilerine olan bağımlılığı AB’de 

güvenlik yapılanması hakkında tartışmalara yol açmıştır. ABD, Kosova krizinde hem 

karar verme sürecinde hem askeri operasyonun (Operation Allied Force) 

uygulanmasında liderliği ile ön plana çıkmıştır. Kararların büyük çoğunluğunun 

Washington’da alınması Avrupalı müttefiklerin dışlanmasına ve hatta küçük 

düşürülmesine neden olduğu gibi, operasyon sırasında yapılan uçuşların yüzde 

61’inin ve sağlanan uçakların yüzde 80’inin ABD’ye ait olması AB’nin askeri 

kapasitesinin zayıflığını ortaya koymuştur.138 Kosova bu anlamda AB’nin 

eksikliklerinin farkına varmasını sağlamış ve Elizabeth Pond’un da belirttiği gibi 

‘Kosova, yeni bir transatlantik pazarlık süreci, daha bağımsız bir Ortak Dış ve 

Güvenlik Politikası ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği veya NATO içinde 

güçlendirilmiş bir Avrupa Sütunu için bir katalizör görevi görmüştür.’
139 ABD’nin 

yük paylaşımı konusunda AB’ye uyguladığı baskı ile Kosova savaşının ardından 

ABD’nin Avrupa güvenliğine olan taahhüdüne bağlı kalmayacağına ilişkin gittikçe 

artan şüpheler, AB’yi daha bağımsız bir güvenlik yapılanmasına itmiştir. Kosova 

krizi Avrupa’daki AGSP destekçilerinin elini güçlendirirken aynı zamanda daha 
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bağımsız bir Avrupa güvenlik yapılanmasına karşı oluşabilecek ABD tepkisini de 

önlemiştir.140 

Fakat aradan geçen zamana rağmen güvenlik yapılanmasında önemli adımlar 

atılmış olmakla birlikte, AB’nin hala kendi arkabahçesi dahil herhangi bir yerde 

çıkan krize tek başına müdahale etmesi düşünülemez. Artemis, Concordia gibi 

operasyonlarda AB başarı sağlamış olsa da AGSP’de ancak kriz yönetimi, kriz 

sonrası müdahale yeteneğinin geliştiği ve Balkanların bu anlamda önemli bir deneme 

yeri olarak görev gördüğü belirtilebilir. Buna karşılık AB’nin tek başına bir savaşı 

sürdürmesinin hala beklenemeyeceği genel kabul görmektedir. 

 

4) Ortak Değerler: Demokrasi, İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü 

AB sadece coğrafi bir bölge ya da üyeler arasında ekonomik bütünleşmenin 

öngörüldüğü bir ortak pazar değildir. AB’nin en temel özelliği ‘değerler topluluğu’ 

oluşudur. AB üyesi devletler Viyana Kongresi’nden bu yana hiç bu kadar çok ortak 

değer ve çıkara sahip olmamıştır. Siyasi ve ekonomik karşılıklı bağımlılık ve liberal 

demokratik değerlerin tüm kıtada yayılması Avrupa’da tekrar bir uyumun ortaya 

çıkmasını sağlayan temel etkenler olmuştur.141 Bu değerler Avrupalıların birliğini 

sağlayan ortak paydasıdır. 

AB Antlaşması’nın 6.maddesine142 göre ‘Birlik, tüm üyeler için ortak olan 

özgürlük, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ile hukukun 
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üstünlüğü prensipleri üzerine kurulmuştur.’ Bu ilkelere uyulması, sadece AB 

üyelerinden değil, aday ülkeler ve komşu ülkelerden de beklenmektedir. 

AB’nin bağlı olduğu, kendisini oluşturan değerler, dış politikasının da temel 

direğini oluşturmaktadır. AB Antlaşması’nın 11.maddesinde, Birlik dış ve güvenlik 

politikasının temel amacının ‘ortak değerleri, temel çıkarları BM Şartı’nın 

prensiplerine uygun olarak savunması’ olduğu ifade edilmektedir. Aynı maddede 

demokrasi ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ile insan hakları ve temel 

özgürlüklere saygının sağlanması da amaçlar arasında sayılmaktadır. Üyeliğin ön 

şartı, aday ülkelerin AB değerlerine saygı göstermesi ve onları birlikte teşvik 

etmesidir. 

Temel değerler AB’nin önemli belgelerinden olan Temel Haklar Şartı’nda da 

yer almaktadır. 2000 yılında Nice Zirvesi’nde kabul edilen Şart’ta başta herkes için 

‘özgürlük ve güvenlik hakkı’ olmak üzere çok sayıda hakka yer verilerek, bu hakları 

güvence altına alınmaktadır. Şart, Avrupa bütünleşmesi tarihinde Avrupa 

vatandaşlarının ve Avrupa’da yaşayan kişilerin sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal 

haklarının tek bir metinde toplanmış halidir.143 

‘Daha iyi bir dünyada daha güvenli bir Avrupa için’ isimli Avrupa Güvenlik 

Strateji Belgesi’nde de AB’nin stratejik amaçları ‘güvenliğini sağlamak ve 

değerlerini teşvik etmek’ olarak formüle edilmiştir.  

Aynı amaçlar 2009 yılında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın 10a 

maddesinde de ifade edilmektedir: ‘Birliğin uluslararası sahnedeki faaliyetleri kendi 

kuruluş, gelişme ve genişlemesine ilham veren ve dış dünyada ilerletmeye hedeflediği 

demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan ve temel hakların evrenselliği ve bölünmezliği, 
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insan onuruna saygı duyulması, eşitlik ve dayanışma ilkeleri ve BM Şartı ve 

uluslararası hukuk kurallarına saygı duyulması gibi ilkeler ile yönlendirilir.’
144 

Manners, AB’nin öz değerleri olarak barış, özgürlük, demokrasi, hukukun 

üstünlüğü ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygıyı belirtmektedir. Barış ve 

özgürlük değerleri savaş sonrası dönemin etkisiyle ön plana çıkmışken; demokrasi, 

insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerler daha çok Soğuk Savaş sırasında 

Batı Avrupa’yı komünist bloktan ayıracak özellikler olmuş, Soğuk Savaş sonrasında 

da komünist rejimden demokrasiye geçiş süreci ilkeleri olarak görev yapmışlardır.145 

1978 yılında yapılan Avrupa Konsey Zirvesi’nde ‘İnsan Haklarına Saygı’ 

AT’ye üyelik için bir siyasi koşul olarak kabul edilmiştir. Bu karar o dönemde çok 

fazla uygulanmamış olsa da AT/AB’nin insan hakları politikasında bir dönüm 

noktası kabul edilebilir.146  

 Demokrasi, AB’nin kuruluşundan günümüze üyelik için önemli bir önkoşul 

olmuştur. Bu şart askeri yönetimler tarafından idare edilen Yunanistan, İspanya ve 

Portekiz’de olduğu kadar komünist rejimlerden gelen Doğu Avrupa ülkeleri için de 

geçerli olmuştur. 1993 yılında kabul edilen Kopenhag kriterlerinde aday ülkelerin 

yerine getirmeleri gereken ekonomik ve siyasi şartlarda ‘Demokrasi, hukukun 

üstünlüğü, insan hakları, azınlıklara saygı ve azınlıkların korunmasını teminat altına 

alan kurumların istikrarlı işleyişi’ne vurgu yapılmaktadır. Müktesebata uyum ve söz 

konusu müktesebatın en iyi şekilde uygulanması da aday ülkelerden beklenmektedir. 

Aday ülkeler bu çerçevede yine belli şartlara bağlanmış PHARE, ISPA, SAPARD ve 
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CARDS gibi programlarla desteklenmekte, imzalanan Avrupa Anlaşmaları ve 

İstikrar ve Ortaklık Anlaşmaları çerçevesinde hem müktesebata uyum konusunda 

kaydedilen gelişmeler denetlenmekte hem de gerekli finansal destek verilmektedir.147 

 AB’nin üçüncü ülkelerle ilişkilerinde de demokrasi, insan hakları ve hukukun 

üstünlüğü gibi temel değerler önemli rol oynamaktadır. 1991 yılında yapılan 

Lüksemburg Zirvesi’nin deklarasyonunda insan hakları ve temel özgürlüklerin ‘bir 

devletin içişlerine müdahale olarak algılanamayacağı ve üçüncü ülkelerle 

ilişkilerinde önemli ve yasal bir parçasını’ oluşturduğu belirtilir.148 Üçüncü ülkelerle 

ilişkileri düzenleyen ve işbirliğini artırmayı amaçlayan tüm anlaşmalarda insan 

hakları ile ilgili bir madde eklenmiştir. AB bu maddeye dayanarak insan hakları 

ihlalleri karşısında üçüncü ülkeleri cezalandırma yoluna gidebilmektedir.149 

 

5) Kurumsal Yapı 

AB stratejik kültürünü etkileyen önemli bir faktör AB’nin kurumsal yapısıdır. 

AB’nin, kuruluşu sırasında amaçlanan siyasi, ekonomik, askeri/güvenlik birliğini 

hala sağlayamaması, stratejik kültürünün bütüncül bir yapı oluşturmasını 

zorlaştırmaktadır. AB’nin belirgin ve istikrarlı bir siyasi ve kurumsal kimliğe sahip 

olmaması stratejik kültürün şekillenmesinde bir eksiklik olarak görülmektedir. 

Bölgeler, ülkeler, ulusüstü kurumlardan müteşekkil AB’nin çok katmanlı yönetişim 

yapısı doğal olarak karar alma sürecini de etkilemektedir. 1993 yılında kabul edilen 

Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği adını alan AT üç sütunlu bir yapıya 

kavuşmuştur: Topluluklar, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Adalet ve İçişlerinde 
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İşbirliği sütunları. Bu sütunların üçününde de farklı politika alanları bulunmasına 

rağmen birbirleriyle yakın ilişkilidirler. Temel ortak noktaları da üçünün bir dış 

politka boyutunun bulunmasıdır. Gerek politka alanlarının kimi noktalarda bağlantılı 

olması gerekse de politikaların farklı aktörler, kurumlar tarafından yürütülmesi ve 

farklı karar alma usullerinin geçerli olması, karmaşık bir yapıyı ortaya 

çıkarmaktadır.150 Bu anlamda AB stratejik kültürü hem yatay (devletler arası) hem de 

dikey (bölgeler, devletler ve ulusüstü kurumlar) ilişkiler tarafından etkilenmektedir.   

Stratejik kültürün etkisinin değerlendirilebileceği temel sütun olan Ortak Dış 

ve Güvenlik Politkası’nda kararların üye devletler tarafından alınması ulusal ile ortak 

çıkarların uyumunu gerektirmektedir. Bu süreçte yoğun müzakerelerin gerçekleşmesi 

de bunun zorluğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte AB’nin bu dönemde kendi 

askeri yeteneklerini geliştirmemesi ve Petersberg İlkeleri(AGSK) çerçevesinde 

NATO yeteneklerini kullanmasının öngörülmesi çok sayıda karmaşık düzenlemeyi 

de beraberinde getirmektedir. NATO ve BAB’ın151 kendi askeri yapılarını AGİT ve 

BM misyonlarına tahsis etme kararları bulunmaktadır. Bu durum Avrupa’da 

kopyalamayı önlemek için birtakım düzenlemelerin yapılmasına, diğer yandan da 

bölge içinde güvenlik yönetişiminin parçalara ayrılmasına neden olmuştur.152 Soğuk 

Savaş boyunca Avrupa’nın güvenliğini sağlamış olan NATO ile yeni dönemdeki 

ilişkilerin seyri önemli olmuştur. Zaman içinde AB’nin kriz yönetimi operasyonları 

dışında tek başına bir savaşı yürütemeyecek olması Avrupa güvenliğinde NATO’nun 
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yine söz sahibi olmasına neden olmaktadır. ODGP, AGSK ve AGSP153 gibi 

yenilikler, Avrupa güvenlik yönetişiminde (kurumsal kültür) giderek artan 

karmaşıklık ve dağınıklığa işaret etmiştir. Kurumsal düzeyde komitelerin ve 

toplantıların çoğalması tekrarlara yol açmış ve iş hacmini artırmıştır. Bundan da 

önemlisi, bu durum üye devletler ve AB arasında bir gerilime neden olmuştur.154 

Lizbon Anlaşması’nın kabul edilmesiyle kurulan AB Başkanlığı, Yüksek 

Temsilcilik, Avrupa Dış Eylemler Servisi ve güçlendirilmiş Komisyon gibi etkili ve 

yeni aktörler bu kurumsal karmaşıklığı aşmak için atılan adımlar olmakla birlikte, 

sürekli genişleyen bir AB’nin yeni üye ülkelerin stratejik kültürlerini de entegre 

etmesi ve bütüncül bir stratejik kültür oluşturmasının zorluğu ortadadır. Dolayısıyla 

Avrupa Birliği stratejik kültürü değerlendirilirken tüm bu eksiklikler ve karmaşık 

yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Biz bu çalışmada Avrupa’daki tüm bu 

aktörlerin, tarihsel tecrübelerinin, değerlerinin ortak noktalarını alarak değerlendirme 

yapmaya ve tüm sınırlılıklarına rağmen bir Avrupa stratejik kültürün var olduğu 

varsayımından hareketle konuyu inceleyeceğiz. 
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B. ABD’nin Stratejik Kültürünün Oluşumu ve Ana Unsurları 

ABD stratejik kültürünün varlığı konusunda ortak bir görüş söz konusu olsa da 

bu stratejik kültürün ana unsurları konusunda çok farklı görüşler ortaya atılmıştır. 

Tüm yazarların uzlaştığı temel nokta, ABD stratejik kültürünü etkileyen en temel 

faktörün jeopolitik konumu oluşudur. Amerika’nın iki büyük okyanus ve zayıf 

komşularla çevrili olması kendisine düşmanlardan emin doğal bir savunma alanı 

sağlamıştır. Başta George Washington olmak üzere çok sayıda ABD başkanı 

Amerika’nın Avrupa’ya uzak oluşunu en büyük avantajlarından biri olarak 

görmüşlerdir.155 Zira Amerika’nın kurucu babaları ‘Eski Dünya’ olarak 

adlandırdıkları Avrupa’nın dini baskı ve güç politikalarına dayalı kötülüklerinden 

kaçmak ve tamamen bağımsız kalmak istiyorlardı.156 Daha sonraları Başkan 

Monroe’nun ismiyle anılan izolasyonist politika 2. Dünya Savaşına kadar Amerikan 

stratejik kültürüne damgasını vurmuştur.  

 ABD stratejik kültürü çok farklı şekillerde ve farklı ölçütlerle ele 

alınmaktadır. Bu nedenle öncelikle kısa bir literatür tanıtımı yapılacak, ardından ana 

unsurları ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

Birinci nesil stratejik kültür yazarlarından Gray’in ABD Stratejik kültürünü 

incelediği makalesinde157 kıtasal tecrit ve ciddi güvenlik tehditlerinden izole olması, 

zayıf ve tehdit oluşturmayan komşularla çevrili olması, genişleyen yerleşilmemiş 

alanları (frontier) ehlileştirme tecrübesi, dini inançların devamlı etkisi ve 

göçmenlerden oluşan bir ulus yaratmanın stratejik anlamı, Amerikan stratejik 
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kültürünün temel etkenleri olarak dile getirilmektedir. Gray’e göre benzersiz-eşsiz 

Amerikan tarihsel tecrübesine dayanan Amerikan stratejik kültürü, aşırı uçlar 

arasında gidip gelmekte, bu iki aşırı uç da özünde ‘Amerikan’ olanı temsil 

etmektedir.158 

ABD stratejik kültürünün ana unsurlarını hücumun rolü, kara savaşına 

yaklaşımı, caydırıcılık kavramı ve stratejik planlama ve karar alma süreci gibi 

etkenlerle değerlendiren Carnes Lord, ABD’nin savunmacı bir stratejik kültüre sahip 

olduğu sonucuna varır. ABD’nin, ilk vuruşu(first-strike) gerçekleştirebilecek askeri 

kapasiteye sahip olsa dahi jeopolitik konumu, siyasi kültürü ve askeri geleneklerin 

şekillendirdiği stratejik kültürü nedeniyle, nükleer güç kullanması düşünülemez.159 

Bradley Klein Amerikan stratejik kültürünün en iyi şekilde güç projeksiyonu 

açısından anlaşılabileceğini belirtir. Güç projeksiyonu, ABD’nin ulusal sınırları 

dışında askeri gücünü yaymak için sahip olduğu yeteneği ifade eder.160 

Greathouse ve Miner, ABD stratejik kültürünün temel bileşenleri arasında 

yurt savunması, özgürlük, eşitlik, demokrasi, askeri güç kullanımında savunmacı 

yönelim, teknoloji ve ateş etme gücüne dayalı imha savaşları, sınırlı sorumluluk, 

stratejik düşünme yeteneğinden yoksun olma, Batı yarım kürenin savunması, 

ekonomik refah ve dünya liderliğini saymaktadır.161  

ABD dış politikasındaki geleneksel davranışları açıklamaya çalışan Walter 

Russell Mead ise, dört Amerikalı devlet adamının (Alexander Hamilton, Thomas 

Jefferson, Andrew Jackson, Woodrow Wilson) isimleriyle anılan ekollerin etkisini 
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incelemiştir.162 Realist olarak değerlendirilen Hamiltonculara göre federal yönetim 

ile iş çevreleri arasındaki yakın işbirliği güçlü bir dış politikanın temelini 

oluşturmakta ve ülkenin en önemli ihtiyacı küresel ekonomiye entegre olmaktır. 

Theodor Roosevelt ve George H. W. Bush ünlü Hamiltoncular’dır. Jeffersoncular 

ABD’nin ülke içi politikalarına odaklanmasını savunmakta; ülke dışında girişilen 

demokrasiyi yayma maceralarına ise şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Benzer şekilde 

Jacksoncular da ülke içinde Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve refahına 

odaklanılması gerektiğini, ancak dışarıdan bir saldırı halinde ABD’nin askeri 

yöntemlerle karşılık vermesini savunmaktadırlar. Bu izolasyonist ekollere karşılık 

Başkan Wilson’un ekolü dışa açıklığı ve Amerikan demokrasi ve sosyal değerlerini 

yaymayı öngören idealizmi temsil etmektedir. Dış müdahalelere olumlu bakan 

Wilsoncular arasında Bill Clinton ve George W. Bush sayılabilir.163 Her ne kadar 

Mead stratejik kültür kavramını kullanmamış olsa da, bu dört ekol ABD stratejik 

kültürünün alt-kültürleri olarak kabul edilebilir.164 

Henry E.Eccles’e atıfta bulunan Arms, ‘Stratejinin nihai kaynağının bir 

ulusun değerlerinde yattığını’ belirterek, ABD stratejik kültürünü de izolasyonizme 

olan eğilim, bireysel hak ve özgürlüklere olan bağlılık, Amerikalı olmanın anlamına 

ilişkin siyasi yorumlama, Protestan iş ahlakı ile kapitalizm arasındaki denge, siyasete 

yönelik ahlaki yaklaşım, Amerikalıların yüksek bir ahlaki zemini işgal ettiklerine 

olan inanç ile ilgili etnikmerkezcilik, tüm dünyanın Amerikalı olmak istediğine olan 
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şovenistik düşünce-inanç, derhal gerçekleşecek eylem ve memnuniyete olan ihtiyaç 

gibi değerler belirlemektedir.165 

Lantis, Soğuk Savaş süresince ABD stratejik kültürünün temel ilkelerinin 

çoktaraflılığı tercih eden Batı İttifakının liderliği, nükleer caydırıcılık ve güvenlik 

hedeflerine askeri araçlarla ulaşmanın yararına olan inanç olduğunu belirtir.166  

ABD'nin liberal bir imperatorluk olarak kuvvet kullanmasını incelediği 

makalesinde Theo Farrell Amerikan stratejik kültürünün üç eğilim içerdiğini belirtir: 

teknolojik fetişizm, zayiattan kaçınma(casualty aversion), yasal pragmatizm.167 

 

 

1) Soğuk Savaş Dönemi ABD’nin Stratejik Kültürü 

İzolasyonist politikanın etkileri 1. Dünya Savaşı’nda kısmen törpülenmekle 

birlikte 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren etkisini yitirmektedir. Eski ABD Dışişleri 

Bakanı Kissinger’ın da belirttiği gibi, bu politikanın ABD stratejik kültüründeki 

etkisi sınırlıdır.168 2. Dünya Savaşı sonrası mevcut durum, en güçlü ülke olarak 

ABD’nin liderliğini zorunlu kılmaktaydı. Avrupa bir harabeye dönmüş, Sovyetler 

savaştan büyük kayıplarla çıkmıştı, ABD’nin ise toplam GSMH % 60 oranında 

artmıştı.169 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyet Rusya’nın yayılma çabalarına hız 

vermesiyle ortaya çıkan tehlike, ABD’nin sadece Avrupa gelişmelerinin içine değil, 

fakat uluslararası ilişkiler düzeninin bütünü içine çekmiş ve düzenin korunmasında 
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sorumluluklar almaya yöneltmiştir. Sovyet yayılmasının önlenmesinin öneminin yanı 

sıra ABD gittikçe büyüyen ekonomisi için yeni pazarlar bulmak durumundaydı. Bu 

anlamda ticaret yollarının açık tutulması büyük önem taşımaktaydı.  ABD’nin 2. 

Dünya Savaşı sonrasında kurduğu düzenin/hegemonyasının siyasi ayağını Birleşmiş 

Milletler, ekonomik ayağını IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve OECD, 

güvenlik ayağını da NATO oluşturmuştur. İlerleyen bölümlerde de göreceğimiz 

üzere, Amerikan düzeninin en önemli özelliği kurumlar vasıtasıyla kurulan 

hegemonyadır. ABD bu kurumlar aracılığıyla düzeni şekillendirmeye ve istikrarı 

sağlamaya çalışmakta, fakat kendisini bu kurallarla fazla bağlamamaya özen 

göstermektedir. ABD, bu dönemde temel değerlerinden özgürlüğü yayma, ekonomik 

çıkarlarını sürdürme ve Amerikan prensipleriyle düzenlenmiş ‘Yeni bir Dünya 

Düzeni’ oluşturmayı hedeflemiştir.170 ABD 2. Dünya Savaşı’ndan itibaren düzenin 

önemli bir parçası ve güvenlik ittifakının önemli bir unsuru olarak Avrupa’nın 

güvenliğine özel önem atfetmiştir. Bu nedenle Avrupa’yı tekrar ayağa kaldırmak 

amacıyla Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı yürürlüğe koymuştur. Geleneksel-

izolasyonist Amerikan dış politikasındaki radikal değişmenin başlangıcını da Truman 

Doktrini teşkil etmiştir.171 

ABD’nin Soğuk Savaş stratejik kültürüne damgasını vuran diğer politikalar 

çevreleme ve caydırıcılık stratejileri olmuştur. 1946 yılında Dışişleri Bakanlığı’nın 

en önemli Sovyet uzmanı olan George Kennan’ın Sovyetler ile ilgili sunduğu meşhur 

‘Uzun Telgraf’ı, Soğuk Savaşa damgasını vuran çevreleme politikasının temelini 

oluşturmuştur. Daha sonra 1947 yılında Foreign Affairs dergisinde yayınlanan yazıda 

Kennan, ABD’nin Sovyet yayılmacılığını önlemek için kullanması gereken askeri, 
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siyasi ve ekonomik gücü tanımlamada ortaya attığı çevreleme kavramına yer 

vermiştir.172 Çevreleme, nükleer çevreleme ve genişletilmiş caydırıcılık (extended 

deterrence) olarak bahsedilen politikalar, sadece Sovyet yayılmacılığını önleme 

amaçlı oluşturulan güvenlik önlemleri değildi, bunlar aynı zamanda Amerikan güç 

projeksiyonunu tüm dünyaya ithal etme stratejisiydi. Nükleer üstünlüğü ve Batı 

güçleri arasındaki siyasi liderliği ABD’nin o dönemde İttifak içindeki hegemonyasını 

oluşturmasını sağlamıştır.173 ABD bu dönemde Batı Bloku dışında yer alan 

Gelişmekte olan Ülkeleri Sovyet etkisine karşı korumak için de doğrudan ya da 

dolaylı müdahalelerde bulunmuştur: 1950-53 Kore, 1950-73 arası Vietnam, 1958’de 

Lübnan, 1961’de Küba, 1965’te Dominik Cumhuriyeti, 1983’te Grenada’ya yaptığı 

doğrudan müdahaleler, ile dolaylı şekilde 1953’te İran, 1954 Guatemala, 1958-60 ve 

1965’te Endonezya, 1970-73 Şili.174  

ABD, yaptığı tüm müdahaleleri, Başkan Truman’ın Kongre’ye hitaben 

yaptığı konuşmada da belirttiği gibi, ‘silahlı azınlıklara veya baskılara esir olmamak 

için direnen özgür halkları destekleme’ misyonuyla gerçekleştirmiştir. Bu durum 

ABD’nin o dönemden itibaren üstlendiği küresel sorumluluğuna işaret etmektedir. 

Bu süreçte 1949 yılında kurulan Kuzey Atlantik İttifakı Örgütü - NATO kilit bir rol 

oynamıştır. Zira NATO, ABD’nin Avrupa’daki Sovyet etkisinin artmasını önlemek 

için ne kadar kararlı olduğunu gösteren bir mesaj niteliği taşımıştır. NATO 

kurulduğu dönemde askeri ittifaktan ziyade siyasi bir oluşum niteliği taşıyordu. 
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Marshall Planı ile birlikte katılımcı ülkelerin sistem ve değerlerine vurgu yaparak 

Avrupa’nın siyasi ve ekonomik bütünleşmesini pekiştirmiştir.175 

1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti’nde yönetimin komünistlerin 

eline geçmesi, Sovyetlerin Doğu Avrupa’da gücünü sağlamlaştırması ve Berlin 

Ablukası ile Batı blokuna meydan okuması ABD’nin daha sert bir tutum almasına 

neden olmuştur.176 Bunun üzerine kabul edilen NSC-68 kararı, Soğuk Savaş ABD 

stratejik kültürünü etkileyen önemli belgelerden biridir. Kabul edilen NSC–68 

belgesiyle Sovyetler Birliği’nin Doğu Avrupa’da mutlak güç kurma peşinde olduğu 

ve bunun da Sovyetler Birliği’nin değiştirilemez doğasından kaynaklandığının altı 

çiziliyordu. Bu nedenle komünizmle mücadele ve Soğuk Savaş kaçınılmaz bir 

gerçekti.177 

1950’lerin sonlarına doğru Sovyetlerin kıtalararası balistik füzelerini 

fırlatması (ICBM) ve ilk insan yapımı uydu olan Sputnik’i uzaya fırlatmasıyla 

ABD’nin üstünlüğünü yitirmeye başladığı görülmüştür. 1960’ların ikinci yarısında 

her iki tarafın da nükleer çalışmalara devam etmesinin ciddi bir sorun yarattığı 

görülmeye başlanmıştır. Tarafların nükleer silahları yığması ve yıkım kapasitelerini 

artırması tehlikesi, özellikle Küba Krizinden sonra anlaşılmıştır. Bununla birlikte, 

nükleer savaştan kaçınmanın tek yolu ‘Karşılıklı Onaylanmış Yıkım’ın (Mutually 

Assured Destruction – MAD) caydırıcı etkisine güvenmekti.178 

Küba Olayı'ndan sonra Doğu-Batı ilişkilerinde yumuşama dönemi 

başlamıştır. Küba Bunalımı’ndan hemen sonra ABD ile Sovyet Başkenti arasında 

acil telefon hattı kurulmuştur. Bunu, 5 Ağustos 1963’te imzalanan Nükleer 
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Denemeleri Sınırlandırma Anlaşması izlemiştir. 1970'li yılların başında, Doğu-Batı 

ilişkilerinde SALT dönemi başlamıştır.179 

Bu dönemde ABD stratejik kültüründe derin izler bırakan Vietnam savaşını 

gerçekleştirmiştir. 1965 – 1973 yılları arasında yaşanan savaşta 58 bine yakın 

askerini kaybeden, 120 milyar dolar180 zarar eden ABD için, ‘Vietnam: Bir daha 

asla’ düşüncesini hafızalara kazımış ve ABD’nin kara savaşlarından ziyada 

teknolojik üstünlüğünden faydalanacağı savaşlar yürütmesine neden olmuştur. 

Vietnam Savaşı’nın yarattığı olumsuz etkinin izlerini yıllar içinde ABD stratejik 

kültüründe takip etmek mümkündür.  

Vietnam Savaşı’nda verilen kayıplar, ABD’nin kara savaşlarından 

kaçınmasına ve Carter ile Reagan yönetimlerinde artan teknolojik rekabet ile bu 

üstünlüğünü savaş alanına da yansıtmasına neden olmuştur.181 Özellikle Soğuk Savaş 

sonrası dönemde Balkanlar’da yaşanan gelişmelerde ABD’nin bu tutumu göze 

çarpmaktadır. Vietnam etkisi, Reagan yıllarında Savunma Bakanı olan Caspar 

Weinberger’ın ortaya attığı, daha sonra ise Colin Powell’ın kullandığı Weinberger-

Powell doktrininde kendini göstermiştir. Doktrine göre güç kullanımı, Amerika ve 

müttefiklerinin hayati şartlarının söz konusu olması, kamuoyu desteği, açık ve net bir 

amacın olması, kazanma niyeti, diğer yolların tükenmiş olması(gücün son çare olarak 

kullanılması) ve araç ile amaçlar arasında açık bir ilişkinin olması gibi şartlara 

bağlanmıştır.182 
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2) Soğuk Savaş Sonrası ABD’nin Stratejik Kültürünün Dönüşümü 

Almanya’ların birleşmesi, SSCB’nin dağılması ile sona eren Soğuk Savaş 

Başkan Bush’un da belirttiği gibi, ‘bugün düşmanımız belirsizlik ve 

istikrarsızlıktır’
183 sözünü haklı çıkarmıştır. Soğuk Savaş sonunda İkinci Dünya 

Savaşı sonrasındakine benzer ama bu sefer daha güçlü bir biçimde tek lider olarak 

ortaya çıkan ABD, yeni düzene adapte olma ve bu düzene şekil verme konusunda 

kısa bir süreliğine tereddüt içinde kalmıştır. Soğuk Savaşın iki kutuplu dünyasının 

net stratejik tercih ve politikaları bu dönemde yerini belirsizliğe bırakmıştır.  

Soğuk Savaş sonrasında Amerikan’ın tehdit algılamasının değişmesi, bu 

tehditlerle mücadelede kullanılacak yöntem ve araçlarının da değişmesini 

gerektirmiştir. Soğuk Savaş boyunca hakim olan Sovyet tehdidi kendini kitle imha 

silahlarının yayılması, etnik çatışmalar, terörizm, uyuşturucu trafiği, kitlesel göçler 

gibi tehditlere bırakmıştır. Başta Balkanlar olmak üzere dünyanın birçok yerinde 

yaşanan etnik savaşlar, insani müdahale kavramının gelişmesine neden olurken 

ABD’nin de müdahale etmesini gerekli kılmıştır. ABD başkanı George Bush’un 

“Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırdığı bu dönemde de ABD, tek “süper güç” 

kalmanın getirdiği kendine güven artışı ve şaşkınlığını birlikte yaşarken, yeni dönem 

için stratejiler de belirlemeye çalışmıştır. Çeşitlenen ve biçim değiştiren tehdit 

unsurlarıyla mücadele eden Amerikan ordusunun ve NATO’nun yeniden 

yapılanmasının önemi ortaya çıkmıştır.184  

 NATO’nun kuruluş amacının gerçekleşmesi nedeniyle ortadan kaldırılması 

tartışıldıysa da Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan yeni tehditler Transatlantik 
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ittifakın güvenlik ayağı olan NATO’nun da kendini bu çevreye adapte etmesini 

zorunlu kılmıştır. Soğuk Savaşın sonunda NATO’nun varlığı sorgulanırken 1990’lar 

boyunca yaşanan Körfez Savaşı ve sonraki Körfez krizleri, Yugoslavya’da yaşanan 

krizler, NATO’nun sürekliliğine meşruiyet zemini kazandırmıştır. Bu süreçte 

bünyesine yeni üyeler katarak genişleyen NATO, giderek kendini demokrasi, insan 

hakları ve hukuk devleti değerleriyle bir araya gelmiş bir devletler ittifakı olarak 

sunmuştur.185  

 Soğuk Savaş sonrası dönemdeki belirsizliklerden dolayı ABD’nin net kararlar 

almaktan çok bekle-gör politikaları takip ettiği ve tepkisel politikalar yürüttüğü 

belirtilebilir.186 Bununla birlikte, Bill Clinton’un 1993 yılında Başkan seçilmesiyle 

ABD’nin dünyada ön plana çıkacağı bir dönem başlamıştır. Clinton’un ilk dönem 

başkanlığındaki öncelikleri çok taraflı genişleme, demokrasi teşviki-geliştirilmesi, 

seçici angajman-müdahale ve askeri harcamaların kısılmasıydı.187 ABD, 90’ların 

başında, "dünya jandarması" olmak istemiyor, tam tersine kendisinin ve 

müttefiklerinin çıkarlarını ilgilendiren konularda sorumluluğu paylaşmak, bunun için 

de BM ve AGİK (daha sonra AGİT) gibi örgütlerin, uluslararası bunalımların 

çözümünde daha etkin rol oynayabilecek işlevlere kavuşturulmasını, NATO'nun da 

oluşmakta olan yeni konjonktür ışığında yeniden yapılandırılmasını istiyordu.188 

Clinton yönetimi Bosna’da diplomasi yollarını sonuna kadar deneyip, Miloşeviç’in 

geri adım atmaması üzerine BM şemsiyesi altında müdahale etmek zorunda 

kalmıştır. Kosova’da ise durum biraz daha farklı olmuştur, zira müdahale konusunda 

yaşanacak bir gecikmenin sonuçları kısa bir süre önce Bosna savaşında görülmüştü. 
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Bununla birlikte Clinton Yönetimi, NATO şemsiyesi altında başlattığı hava 

saldırılarının Miloşeviç’i durduramaması üzerine başlayan kara kuvvetlerini devreye 

sokma fikirlerine hiçbir zaman sıcak bakmamıştır.  

 1990’lı yıllar boyunca ortaya çıkan gerçek, ABD’nin Soğuk Savaş süresince 

NATO çerçevesinde üstlendiği Avrupa’nın güvenliğini sağlama misyonunu artık 

sürdürme konusunda isteksiz olduğudur. ABD, başta Balkanlarda süren krizlere 

Avrupa’nın içişleri olarak bakmış, ancak Avrupa’nın krizin üstesinden 

gelemeyeceğinin anlaşılması üzerine müdahalede bulunmuştur. Soğuk Savaşta İttifak 

üyelerini bir araya getiren komünizm tehdidinin birleştirici etkisinin ortadan 

kalkmasıyla,  gerek NATO gerekse de AB bu yeni döneme uyma konusunda 

birtakım iç değişiklikler gerçekleştirmiştir.189 

 2001 yılında göreve gelen George W. Bush, Clinton yönetiminin yaptığı gibi 

her uluslararası çatışma veya krize müdahale etmekten ziyade ABD’nin enerjisini, 

ulusal çıkarlarını doğrudan ilgilendiren veya uluslararası barışı ciddi bir şekilde 

tehdit eden sorunlara saklaması gerektiğini düşünmekteydi. Bush yönetimi, 

Clinton’un nispeten çok taraflılıktan yana dış politikasını devam ettirmeyeceğinin 

işaretlerini 11 Eylül öncesi dönemdeki politikalarıyla da vermekteydi. 11 Eylül 

saldırıları, yarattığı travma etkisi ile bu süreci hızlandıran bir faktör olmuştur.190 

Bush dönemine damgasını vuran ön-alıcı savaş (preemptive war) kavramının ana 

fikri, 2002 Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde de belirtildiği üzere ‘Bizim en iyi 

savunmamız iyi bir saldırıdır’191 düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Düşmanın 
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niteliğinin değişmesiyle geleneksel caydırıcılık stratejisinin çözüm 

getirmeyeceğinden yola çıkan Bush Yönetimi, ABD’nin potansiyel düşmanlarını, 

onların harekete geçmelerinden önce vurması gerektiğini ifade etmiştir. Bununla 

birlikte 4 yıl sonra yayınlanan yeni strateji belgesinde ifadelerin yumuşatıldığı ve 

ABD’nin sadece ‘gerektiği takdirde’ önleyici savaşa başvuracağı belirtilmektedir.  

 

3) Tarihsel Unsurlar 

3.1 Yeni Dünya Düzeni: Hegemon Güç Kimliği 

Çağrı Erhan’ın belirttiği üzere ABD 20. Yüzyıl boyunca üç kez, Birinci ve 

İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş sonrasında, ‘Yeni Dünya Düzeni’ ilan 

etmiştir.192 Bununla birlikte, 2. Dünya Savaşı sonrasında ilan edilen YDD, düzeni 

şekillendirme ve bunun sürdürülebilirliği açısından en etkili olanıdır. Bu düzenin, 

önceden de bahsedildiği üzere, askeri/güvenlik ayağını NATO, ekonomik ayağını 

IMF, Dünya Bankası ve DTÖ, siyasi ayağını da BM oluşturmaktadır. Soğuk Savaşın 

bitimiyle ABD’nin bu düzeni sürdürme ve pekiştirme isteği, ABD hegemonyasının 

askeri güç kadar pazar ekonomisi ve bu temelde geliştirilen yönetim teknolojisine193 

bağlı politikalar takip etmesine neden olmuştur. 

Yeni dünya düzeni ile birlikte hegemon güç kavramı da önem kazanmaktadır. 

Realist görüşe göre, hegemonya kavramı askeri güç başta olmak üzere maddi güç ve 

kabiliyetlere göre tanımlanmaktadır. Bu temel üzerine hegemonik bir yapının 

kurulması için iki unsurun biraraya gelmesi yeterlidir: hegemonik bir ulus-devletin 

varlığı ve bu hegemonik gücün dünyaya kendi geliştirdiği birtakım kural ve normları 
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dışarıdan zorla dayatması. Gramscici hegemonya anlayışı ise hegemonyayı sadece 

fiziki ve maddi değil, aynı zamanda düşünsel bir faaliyet olarak da anlayarak çok 

daha geniş kapsamlı bir bakış açısı geliştirir. Bu bakış açısının en önemli noktası, 

hegemonik devletin hegemonyası altına aldığı devletlerin rızasını ya da onayını 

alması gerektiğidir.194 Özen’in deyimiyle, hegemonyaya dayalı teoriler, hegemonik 

düzeni tanımlarken, bunun rızaya dayalı fakat hiyerarşik bir düzen olduğu konusunda 

uzlaşırlar. Bu hiyerarşinin en tepesinde yer alan hegemon, hiyerarşinin alt sıralarında 

yer alan diğer devletlere ‘kaba güç’ ve ‘ikna’ olmak üzere iki araçla yaklaşır. 

Hegemonyanın önemli unsurlarından birinin rıza olmasından dolayı da hegemonun 

ikna yöntemini kullanması beklenir.195 Bununla birlikte hegemon, mutlak 

üstünlüğüne bağlı hegemonyayı kurduktan sonra, kaba güç ve zorlama araçlarını 

havuç sopa dengesi içinde caydırıcı bir unsur olarak elinde bulundurur.196 

 Chomsky, Hobsbawm, Cumings, Hunt gibi yazarlar ABD’nin İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında bir hegemon güç olarak ortaya çıktığını ve bu statüsünü hala 

sürdürdüğünü iddia etmektedirler. Bu statünün sürekliliğine vurgu yapan ilk 

görüştekilerin aksine başta Wallerstein olmak üzere bir diğer grup yazar ABD’nin 

hegemon gücünü 1970’lerden sonra sürdüremediğini, fakat 1990’lardan sonra tekrar 

bu statüye eriştiğini belirtirler. Üçüncü görüştekiler ise ABD’nin 2001 yılından 

itibaren, önalıcı güç kullanım kararıyla birlikte hegemon bir güce dönüştüğünü iddia 

ederler.197 
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ABD’nin 2.Dünya savaşı sonrası hegemon güç konumuna gelmesi, Soğuk 

Savaş sonrasında da bu rolü siyasi, ekonomik ve askeri alanlardaki üstünlüğü 

sayesinde sürdürmesi ABD’nin, krizlere müdahale konusunda sorumluluk 

üstlenmesini zorunlu hale getirmiştir. ABD, liberal demokrasi ve serbest piyasa 

ekonomisine dayalı dünya düzeni çerçevesinde devletleri dönüştürme, ‘serseri 

devletler’in buna direnmesi ve dönüşümün mümkün olmaması halinde de, Miloşeviç 

örneğinde olduğu gibi, bunu güç ile gerçekleştirme yoluna başvurmuştur.  

 

3.2 Gücün Kullanımı ve Uluslararası Hukuk 

ABD’nin uluslararası hukukla ilişkisi tarihsel olarak çelişik/kararsız olmuştur. 

Amerika’nın kurucu başkanları, cumhuriyetin zayıflığının farkında olarak, 

güvenlikleri için uluslararası hukuku yararlı görmüşlerdir. Bu nedenle uluslararası 

Anlaşmalar ABD Anayasası’nın 7.maddesinde de belirtildiği üzere, ‘ülkenin üst 

hukuku’ (supreme law) kabul edilmiştir. Bununla birlikte ABD başkanları 

anlaşmalardan kaynaklı yeni yükümlülükler altına girmekten de kaçınmaktaydılar. 

Bu gerekçeyle Anlaşmaların onayı Senato’nun üçte iki çoğunluk oyuna bağlanmıştır. 

ABD stratejik kültürüne de yansıyan uluslararası hukuka yönelik bu tutum 20.yüzyıl 

sonrasında da etkisini göstermiştir. ABD Soğuk Savaş sonrasında sözleşmelerin 

hazırlanmasına ön ayak olmakla birlikte nihai aşamada anlaşmaları onaylamayarak 

anlaşmalardan çekilmektedir.198 Arsava, günümüzde ABD’nin merkezinde yer aldığı 

bir devletler hukuku krizinin yaşandığını belirtir.199 ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan 

sonra hegemonyasını pekiştirecek uluslararası kurumların ve hukuk kurallarının 
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oluşturulmasına ön ayak olmakla birlikte, bunları kendi çıkarlarını gözetecek ve 

hareket alanını kısıtlamayacak şekilde gerçekleştirmiştir(ya da sonradan ihlal 

etmiştir.) ABD, en önemli insan hakları sözleşmelerine ya hiç taraf olmamıştır, ya da 

ulusal hukuk düzeninde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde önemli 

çekinceler yaparak onaylamıştır. Diğer devletlerin bu kuralları ihlal etmesini değişik 

yollarla takip etmeye ve önlemeye çalışırken, çok taraflı insan hakları sistemine taraf 

olmaktan imtina etmiştir. Benzer şekilde Uluslararası Ceza Mahkemesiyle (UCM) 

ilgili olarak da kendisinin uluslararası barışın sağlanmasında sahip olduğu özel 

sorumluluk nedeniyle, ABD askerlerinin ABD hükümetinin izni olmadan UCM yargı 

yetkisine tabi olması kabul edilmemiş; ABD UCM’yi kuran Roma Statüsünü 

reddetmiştir. Kısacası, ABD diğer devletlerin yükümlülük altına girmesinde etkin 

olmasına karşılık kendi elinin serbest kalmasını önemsemektedir.200 Krisch bu 

durumu hegemonun ‘eşitler arası birinci’ konumu ile açıklamaktadır.201 

ABD’nin güç kullanması da uluslararası hukuka yaklaşımıyla ilgilidir. Önceki 

bölümlerde de bahsedildiği gibi BM Şartı’nda kuvvet kullanmanın şartları net olarak 

belirtilmiştir. Fakat ABD’nin kimi zamanlarda BM yetkilendirmesi olmaksızın – 

insani gerekçelerle, kimi zamanlar meşru müdafaa hakkını geniş yorumlayarak, 11 

Eylül’den sonra da ön-alıcı doktrine dayanarak güç kullandığı gözlenmektedir. Tüm 

bu durumlarda, ABD kendi çıkarlarına değil, genel camianın çıkarlarına vurgu 

yapmaktadır.202 Irak Savaşına kadar olan dönemde ABD’nin müdahalelerine karşı 

çıkmak bir yana ciddi bir tepkinin gösterilmemesi de bu anlamda hegemonik 

sistemdeki rıza kavramıyla açıklanabilir. 
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Robert Kagan, ABD ile AB’yi kıyaslarken başvurduğu Mars-Venüs 

metaforunu aralarındaki güç farkına dayandırmaktadır.203 ABD ile AB’nin sahip 

oldukları askeri güç açısından kıyaslanmaları doğal olarak aradaki uçurumu ortaya 

koyacaktır. 1990’ların başında ABD’nin savunma harcamaları tek başına 280 milyar 

dolar iken, Avrupa ülkelerinin toplamı savunmaya 150 milyar dolar ayırmıştır.204 

2010 yılında ABD’de bu rakam 698 milyar dolar olarak gerçekleşmişken, Avrupa 

Birliği ülkeleri 285 milyar dolar205 ile daha yeni ABD’nin 1990 yılındaki seviyesine 

ulaşabilmişlerdir. Fakat maddi güce dayalı bu karşılaştırma yine de tarafların kuvvet 

kullanımı ve savaş konusundaki görüşlerini, eğilim ve tutumlarını açıklamak için 

yeterli değildir.  

Amerikan kuvvet kullanımıyla ilgili çalışmalar 1970’lerden itibaren 

yapılmaya başlanmıştır. En önemli çalışmalardan biri Russell Weigley’in 1973 

yılında yayınlanan ‘American Way of War: A History of United States Military 

Strategy and Policy’ isimli kitabıdır. Weigley’e göre ABD’nin iki savaş stratejisi 

bulunmaktadır: Birincisi, İç (bağımsızlık) Savaş öncesinde, ABD daha zayıf bir ülke 

konumunda iken, düşmanın askeri gücünü ve halkın desteğini ‘yıpratmasını-

tüketmesini’ hedefleyen stratejidir. İkinci strateji de, ABD’nin askeri ve ekonomik 

olarak güçlendiği dönemde, tek bir belirleyici savaşla düşmanın tüm askeri gücünü 

‘yok etmesini’ öngören stratejidir.206 Weigley’e göre, ABD gerek ‘yıpratma’ gerekse 

de ‘imha’ stratejisiyle, düşmana karşı ‘ezici bir zafer’ elde etmeyi hedeflemekte; 

düşmanın askeri gücünün yıkımı ve başkentinin ele geçirilmesi ise, savaşın sonuna 
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ve savaş sonrası müzakere döneminin başladığına işaret etmektedir. Bu anlamda 

Amerikalılar savaşı, Clausewitz’in belirttiği gibi ‘Politikanın diğer araçlarla devamı’ 

olarak görmemekte, müzakerenin bir alternatifi olarak kabul etmektedirler.207 

Weigley’in çalışması başta caydırıcılık ve sınırlı savaş olgularını açıklayamaması 

nedeniyle eleştirilmiştir.208 

İki okyanusla çevrili olmanın verdiği güvenlik duygusu ve Avrupa’nın güce 

dayalı işlerine karışmama düşüncesiyle şekillenen Amerikan stratejik kültüründe 

savaş ‘Eski Dünya’ya ait bir kavram olmuştur. Fakat ABD’nin 2.Dünya Savaşı 

sonrasında Batı dünyasının liderliğini üstlenmesi ve bununla birlikte 

‘sorumluluklarının’ da artmasıyla savaş ve dış müdahalelere ilişkin görüşleri de 

değişime uğramıştır.  

Savaşların Amerikan tarihinde geniş bir yer tutmasına rağmen Amerikalılar 

kendilerini barışçı bir ulus olarak görürler. Savaş yalnızca kendilerine ve değerlerine 

yapılan saldırılar sonucunda, kendini savunma amaçlı gerçekleştirilmiştir.209 Savaş 

maddi çıkarlar için değil, ‘özgürlük ve demokrasiyi yayma’ misyonunun 

gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülmektedir. ABD stratejik kültürünün önemli 

bileşenlerinden olan bu misyon inancı, 20. ve 21. yüzyıl boyunca yürütülen tüm 

savaşlarda etkisini göstermiştir. ABD’nin askeri operasyonlarına verdiği isimler bile 

bu misyonu yansıtmaktadır: 1989-90 Panama – Adil Neden Operasyonu, 1992 

Somali –Umut Operasyonu, 2003 Irak’a Özgürlük Operasyonu vb.210 Kuvvet 

kullanımı söz konusu olduğunda, kötülüğe (diktatörler, şer ekseni, serseri devletler, 
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terörizm vb.) karşı savaş Amerikan stratejik kültürünün önemli bir meşrulaştırma 

aracı görevi görmektedir. Huntington’un belirttiği gibi, ‘Haçlı savaşı olmadığı sürece 

Amerika savaşı savaş olarak algılamaz.’211 

ABD stratejik kültüründe güç kullanımını belirleyen bir diğer faktör 

teknolojik gelişmelerdir. Birçok yazarın ifade ettiği teknolojiye düşkünlük özelliği 

ABD’nin Soğuk Savaş sonrasında yürüttüğü savaşlarda etkisini göstermiştir. 

Teknolojik silahlar bir yandan ABD’nin gücünü yansıtırken, diğer yandan da 

ABD’nin Vietnam Savaşı sonrasında askeri kayıplar konusunda oluşan 

hassasiyetinin bu teknolojilere artan bağımlılığını açıklamıştır. Vietnam Savaşı’nın 

stratejik kültürdeki etkisi ABD’nin tekrar bir ‘bataklığa saplanmamak’ için kara 

kuvvetlerini kullanmaktan imtina etmesine neden olmuştur. Bu tutum 1980’lerde 

Dışişleri Bakanı Weinberger’in ortaya attığı ve 1990’larda Genelkurmay Başkanı 

görevindeki Colin Powell tarafından sürdürülen ve müdahalelerin ancak ciddi ulusal 

çıkarlar tehdit altında olduğunda gerçekleştirilmesini savunan Weinberger-Powell 

doktrininde yansımasını bulmuştur. Fakat Soğuk Savaşın sona ermesiyle baş 

gösteren etnik savaşlar, insan haklarının savunulmasını tekrar ortaya koymuş ve 

hegemon güç olarak ABD’nin müdahale etmesini gerekli kılmıştır.212  

1990’lar boyunca yapılan askeri müdahalelerin ortak özelliği ‘insani’ 

gerekçelere dayanarak gerçekleştirilmeleridir. İnsani müdahale kavramının gelişmesi 

ABD’nin stratejik kültüründe yer alan misyoncu gelenek ile de uyumlu olduğundan 

1990’larda etkisi önemli ölçüde artmıştır. 1990 ve 1999 Ulusal Güvenlik Strateji 
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belgeleri kıyaslandığında ‘insani’ gerekçelerle yapılan tüm eylemlerin artık ABD 

stratejik kültürünün bir parçası olmaya başladığını görmekteyiz. 1990 Ulusal 

Güvenlik Strateji belgesinde ‘insani’ kelimesi sadece  ‘insani’ yardım ve amaçlar 

olmak üzere iki kez yer alırken, 1999 yılında yayınlanan belgede ABD’nin ulusal 

çıkarları başlığı altında ‘insani ve diğer çıkarlar’a yer verilmekte, ‘insani’ kriz, 

felaket, destek, yardım gibi kavramlar ise 29 kez yer almaktadır.213 

Ulusal Güvenlik Strateji belgelerinde yapılan temel vurgu, belirtilen temel 

tehditlerin (kitle imha silahlarının yayılması, terörizm, başarısız devletler vb.)  ABD 

ve müteffiklerinin ulusal çıkarlarını tehdit etmesi halinde, yani ‘ulusal çıkarlar’ 

gerektirdiği takdirde gücün kullanılacağı ve gerektiğinde de tek taraflı olarak 

uygulanacağıdır. 

 

3.3 Bosna ve Kosova Savaşlarının Etkisi 

ABD’nin 1990’ların başında Yugoslavya’nın dağılmasına yönelik politikaları 

çekingen olarak nitelenebilir. ABD bu dönemde dikkatini Körfez savaşı ve 

Sovyetlerin dağılmasına verdiğinden, herhangi bir askeri müdahaleye sıcak 

bakmamış, bekle-gör politikası uygulamayı tercih etmiştir. Bu dönemde özellikle 

hakim olan görüş, Yugoslavya’da cereyan eden olayların ‘Avrupa’nın işi’ olduğu ve 

etnik, dini ve kabile savaşı niteliği taşıdığıdır.214 Aidan Hehir, Bosna’da ABD’nin 

geç müdahalesini ‘Viet-Malia’ ve ‘etnik kin’ analojileri ile gerekçelendirmektedir. 

Buna göre, ABD öncelikle Balkanlarda bir savaşa dahil olmakla Vietnam’da veya 
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1992’de Somali’de 18 ABD askerinin öldürüldüğü bir yenilgi yaşamak 

istememektedir. Bununla birlikte, Balkanlarda tarih boyunca yaşanan etnik kinin yol 

açtığı savaşlara dahil olma korkusu da ABD’yi müdahale etmekten alıkoymuştur.215 

Fakat savaşın tüm bölgeye yayılma riski, Avrupa’nın yürüttüğü diplomtik 

girişimlerin başarısızlığı ve askeri müdahale konusundaki yetersizliği gibi nedenler 

ABD’nin Bosna’da müdahale etmesine neden olmuştur. Christopher Layne ise 

ABD’nin Bosna’ya müdahalesini Avrupa’nın güvenliğini ve NATO’nun 

güvenilirliğini/itibarını sağlama ile ABD’nin Soğuk Savaş sonrasındaki liderliğini 

kanıtlama nedenlerine bağlamaktadır.216  

1998 yılından itibaren Kosova’da alevlenmeye başlayan savaşta ABD 

Bosna’dan aldığı dersle erken müdahale etmiştir. Arnavutların Kosova’nın yanı sıra 

Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Yunanistan’da yaşaması savaşın tüm 

bölgeye yayılması riskini taşımaktaydı. Kosova’da başlayacak olan savaş 

Balkanlarda zaten kırılgan olan etnik gruplar arası ilişkileri daha da 

istikrarsızlaştırabilirdi.  Yaşanan mülteci krizleri ile birlikte düşünüldüğünde bu 

durum Avrupa’yı istikrarsızlığa sürükleyebilir ve müdahale etmeyen ABD ve 

NATO’nun liderlik imajlarını zedeleyebilirdi. ABD ayrıca geç müdahale ederek 

Srebrenica benzeri bir katliamı önlemek için Sırbistan’a karşı başından itibaren sert 

müdahale etmekte kararlı olmuştur. Yapılan tüm diplomatik girişimlere rağmen 

herhangi bir çözüme ulaşılamaması nedeniyle 24 Mart 1999 tarihinde başlatılan 

NATO hava operasyonu bir ‘insani operasyon’ olarak yansıtılmıştır. ABD Soğuk 
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Savaş sonrası dönemin hegemon gücü olmanın sorumluluğu ile Kosova’da yaşanan 

insani dramı durdurmuştur. 

Bosna ve Kosova savaşlarının ABD stratejik kültürüne temel etkisi, tüm 

sınırlılıkları ile birlikte, ABD’nin güç kullanımı konusunda kendine daha çok güven 

duymasını sağlamasıdır.217  

 

4) Ortak Değerler: Özgürlük, Demokrasi, İnsan Hakları, Serbest Piyasa 

ABD’nin temel değerleri, Bağımsızlık Bildirgesi, Amerikan Anayasası ve 

Haklar Bildirgesi’nde (Bill of Rights) açıkça ifade edilmiştir. Bağımsızlık 

Bildirgesi218 eşit olarak yaratılan tüm insanların yaşam, özgürlük ve mutluluğa 

erişme hakları olduğunu; Amerikan Anayasası’nın başlangıç kısmında ise ‘genel 

refahı artırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve gelecek kuşaklara sağlamak 

için’ Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın oluşturulduğu ifade edilmektedir.219 

Bu değerlerin ABD’nin hem iç hem de dış politikasında önemi büyüktür ve stratejik 

kültüründe de derin etkileri vardır. 

ABD 2.Dünya Savaşı sonrasında harabeye dönmüş Avrupa karşısında hem 

siyasi hem de ekonomik açıdan güçlü durumdaydı. Bu önderlik görevi dâhilinde 

ABD’nin temel hedefi, özgürlük, demokrasi, insan hakları, serbest piyasa gibi 

Amerikan değerlerini yansıtan bir dünya düzeni kurmak olmuştur. ABD, 

kuruluşundan itibaren dış politikasını mutlaka bir “moral” ilkeye bağlama endişesi 
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taşımış220, kendini her zaman özgürlükler ve demokrasi mücadelesi içinde 

göstermiştir. ABD’nin gerçekleştirdiği savaşlar canavarlaştırılan liderler ve serseri 

devletlere karşı yürütülmekte ve oradaki halklara ‘özgürlük ve demokrasi’ 

götürülmektedir. ABD eski dışişleri bakanlarından Kissinger bu durumu şöyle 

açıklamaktadır: “ABD bir yandan ‘Tepe üzerinde parıldayan şehir’ (City upon the 

Hill) mitindeki gibi tüm dünyaya değerleriyle model görevi görmektedir; diğer 

yandan da 2.Dünya Savaşı’ndan sonra değişen koşullar nedeniyle(lider ülke olarak) 

bu değerleri yaymak için etkin bir dış politika takip ederek bir nevi ‘haçlı seferi’ 

başlatmaktadır.221 Anatol Lieven ise bu durumu ‘ABD’nin dış politikasındaki 

‘Mesihçi eğilimleri’ olarak açıklamaktadır.222 Dış politikadaki ahlakilik ve değerlere 

bağlılığı günümüze kadar tüm ABD başkanlarının söylemlerinde/politikalarında da 

takip etmek mümkündür. Başkan Wilson’un ortaya attığı 14 İlke, ABD dış politika 

değerlerinin temelini oluştururken; Başkan Roosevelt ise 1941 yılında ‘dünyanın her 

yerinde’ Amerikan politikasının hedefleri olarak ‘Dört Özgürlük’ (konuşma ve din 

özgürlüğü, yoksulluk ve korkudan kurtulma-emin olma özgürlüğü) ilan etmiş ve 

‘özgür insanların koruyucusu’ rolünü benimsemiştir.223 Başkan Clinton 1999 yılında 

Kosova’ya yapılan NATO müdahalesi sonucunda elde edilen zaferin de ‘daha 

güvenli bir dünya, demokratik değerlerimiz ve güçlü Amerika için’224 olduğunu 

belirtmiştir. 
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ABD’nin değerlerine yapılan vurguyu Ulusal Güvenlik Strateji belgelerinde 

de görmek mümkündür. 1991 yılındaki Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde 

‘değerlerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda bir yeni uluslararası sistem kurulması’ 

fırsatının değerlendirilmesi gerektiğinden bahsedilmekte; Başkan Clinton’un 1995 

yılında yayınladığı belgede ‘ABD’nin özgürlük, eşitlik ve insan onuru için olan 

taahhüdü dünyadaki tüm halklar için bir umut ışığı olarak görev yapmaktadır’ 

denilmekte; 2002’de Başkan Bush ise ‘küresel terörizmle savaşın demokratik 

değerlerimiz ve yaşam şeklimiz için yapıldığının’ unutulmaması gerektiğini dile 

getirmektedir.225 
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III. BÖLÜM: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE KOSOVA’NIN 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 
 

A. Kosova Sorununun Tarihsel Gelişimi (1945-1989) 

1) Tito Yugoslavya’sında Kosova 

1912-13 Balkan Savaşları’nın ardından Osmanlı’nın Kosova vilayeti Sırp-Hırvat-

Sloven Krallığı’na dahil edilmiştir. İki dünya savaşı arası dönemde, Yugoslavya 

Krallığı, Sırpları Kosova’ya yerleştirme politikası izlemiş, baskı uygulayarak 

Arnavutları göçe zorlamıştır.226 İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar, Bulgarlar, 

Macarlar ve İtalyanlar tarafından işgal edilen Kosova toprakları, İtalyan işgali 

sırasında Arnavutluk ile birleştirilmiş, İtalya’nın savaştan çekilmesiyle bölge tekrar 

Almanların hakimiyetine girmiştir. Bunun üzerine Tito’nun Alman işgaline karşı 

başlattığı direnişe, 1943-44 yılında yapılan Bujan Konferansı’nda Kosova’nın 

Arnavutluk ile birleşme garantisi verilmesinin ardından, Kosovalılar da destek 

vermiştir.227 Tito yönetimindeki birliklerin başarılı olmasıyla Arnavutluk ve 

Yugoslavya işgalden kurtulmuş, Kosova tekrar Sırp hâkimiyetine girmiştir. 2 Aralık 

1945’te Tito tarafından Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti (YFHC) ilan 

edilmiştir. İtalyan işgali sırasında Arnavutluk ile birleşme hayaline kavuşan 

Kosovalılar, Yugoslavya’nın kurulması ve Kosova’nın Sırbistan’a dâhil edilmesiyle 

büyük hayal kırıklığı yaşamıştır. 

Milletlerin self determinasyon hakkı temelinde kurulan YFHC Sırbistan, 

Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Slovenya’dan müteşekkil 6 

cumhuriyete bölünmüştü. Fakat millet değil ‘milliyet’ olan Arnavutların çoğunluk 
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oluşturduğu Kosova ile Macarların yoğun olarak yaşadığı Voyvodina bölgelerine ise 

cumhuriyet statüsü ve dolayısıyla ayrılma hakkı verilmeyip, Sırbistan’a bağlı özerk 

bölgeler ilan edilmiştir. Kosova tekrar, nüfusunun tehdit olarak algılandığı, 

Yugoslavya’nın bir parçası haline gelmiştir. Bu tehdidi bertaraf etmek amacıyla Tito 

ve Stalin Kosova’nın Arnavutluk ile birleşmesi gerektiği konusunda uzlaşıya 

varmıştır. Fakat Tito’nun Sırp milliyetçilerin tepkilerinden çekinmesinden dolayı bu 

konu kısa bir süre sonra kapatılmıştır. Ayrıca o dönemde Arnavutluk’un da dahil 

olacağı bir ‘Balkan Federasyonu’nun kurulması gündemde olduğundan Arnavutluk 

lideri Enver Hoca da Kosova Sorunu’nun bu çerçevede çözülebileceği inancıyla 

Kosovalı Arnavutların Yugoslavya içinde kalmasına destek vermiştir.228 Böylece 

statüsünde zaman zaman iyileştirmeler yapılsa da Kosova 60 yıllık bir süre için 

Sırbistan’a bağlı özerk bir bölge olarak kalmıştır. 

YFHC’nin ilk yıllarında Kosovalıların Yugoslavya’nın bütünlüğü için bir tehdit 

olarak algılanması, Sırpların bölgeyi baskı altına almasına neden olmuştur. 

Kosovalılar, eğitim ve çalışma şartlarında ayrımcılığa maruz bırakılmışlardır. İşsizlik 

oranlarının Yugoslavya içindeki en yüksek değerlere sahip olması vb. ekonomik geri 

bırakılmışlık hissi Arnavutlar ile Sırplar arasındaki etnik çatışmaları da kışkırtmıştır. 

1960’lara kadar ilişkiler karşılıklı güvensizlik çerçevesinde gelişmiştir. Bu dönemde 

Kosova’daki bir takım gruplar ayrılmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirse de bunlar 

küçük çaplı olmuştur. Fakat çok sayıda Arnavut bu faaliyetlerden dolayı hapse 

atılmış (önde gelen isimlerden Adem Demaçi dahil), bazıları da casusluk 

faaliyetlerinden dolayı cezaya çarptırılmıştır. 
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1960’lara kadar Kosova’ya Yugoslavya içinde bölgesel otonomi/özerklik 

verilmiştir. Savaş sonrası dönemde Kosova Arnavutlarının, başta Tito’nun vaat ettiği, 

sonra da vazgeçtiği ‘Arnavutluk ile birleşme’ hayalini gerçekleştirmeye yönelik 

girişimlerini önlemek amacıyla, özellikle üst düzey görevlerde (polis, güvenlik 

güçleri vb.) Arnavutlara yer verilmemiştir.229 

Yugoslavya’nın Kominform’dan atılıp SSCB ile yollarını ayırmasının ardından, 

Arnavutluk SSCB’nin müttefiki olarak kalmıştır. Bundan cesaret alan Arnavutlar, 

Kosova’da 1955-56 yıllarında özerklik isteğiyle toplu gösteriler düzenlemiştir. 

Yugoslav gizli polisi bu gösterileri sertlikle bastırmış; aynı yıllarda Tito’nun 

güvenlik şefi Rankoviç Kosova’ya yönelik katı bir yönetim politikası izlemiştir. 

Kosova’daki Arnavutlar üzerinde derin izler bırakan Rankoviç döneminde seri 

tutuklama ve sorgulamalar, halktan silah toplama ve sürekli baskı rejimi 1953-66 

döneminde kimi kaynaklara göre 231 bin kişinin Türkiye’ye göç etmesine neden 

olmuştur.230 

Rankoviç döneminde uygulanan baskı sonucunda örgütlü bir hal almaya 

başlayan Arnavut direnişinin ve artan milliyetçi gösterilerin önünü almak için 

1960’larda kısmi reformlar yapılmıştır. Reformlar sayesinde federal düzeydeki 

hizmetlerin önemli bir bölümü cumhuriyetlere ve özerk bölgelere devredilmiştir. 

Nisan 1963’te yürürlüğe konulan yeni Anayasa, ülkenin adını ‘Yugoslavya Sosyalist 

Federal Cumhuriyeti’ olarak değiştirmiş, cumhuriyetlerin devletin kurucu unsurları 

olduğu ilkesini belirginleştirmiş, Yugoslavya’nın Güney Slav halklarının ulusal 

devleti olmadığının altını çizmiştir.231 1968’de tüm Avrupa’yı etkisi altına alan 
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öğrenci hareketlerinden Yugoslavya da etkilenmiştir. 1966-68’de Kosova’daki 

Arnavutların başlattığı protesto gösterileri, Arnavutça ilk ve ortaöğretim ile 

Arnavutça eğitim yapan üniversitenin kurulması ve Kosova’nın cumhuriyet statüsüne 

yükseltilmesi talepleriyle sürmüştür. Eğitim şartlarında yapılan düzeltmeler ve 1969 

yılında Priştina Üniversitesi’nin kurulmasıyla sakinleştirilen Arnavutların 

cumhuriyet istekleri yine bastırılmıştır. Bu dönemde Priştina ile Tiran üniversiteleri 

arasında yakın işbirliği kurulmasına izin verilmiştir. Bununla birlikte, verilen ödünler 

Kosova’da milliyetçiliği körüklemiş ve 1974’teki anayasa değişikliğinin önünü 

açmıştır.232 

 

2) 1974 Anayasası’nda Kosova’nın Statüsü 

1974 Anayasası 1960’lı yıllarda yapılan değişikliklerle birlikte özerkleşme 

sürecinin nihai aşamasını ifade eder. 1974 yılında yapılan değişikliklerle Kosova 

fiilen diğer 6 cumhuriyet ile eşit statüye getirilmiş olsa da arada bir fark vardı. 

Özerklik statüsünün artırılmasıyla Kosova federal mecliste temsil ediliyor, kendi 

parlamentosu ve anayasasına, kolluk kuvvetlerine, merkez bankasına sahip oluyor ve 

kendini yönetme hakkını elde ediyordu. Ayrıca özerk bölgelere kendilerini 

ilgilendiren konularda alınan kararlara veto yetkisi tanınıyordu.233 Fakat sorunun 

temelini, diğer cumhuriyetlere tanınan self determinasyon hakkının Kosova’ya 

tanınmaması oluşturmuştur.  Kosova ve Voyvodina’ya bu dönemde Federasyon’dan 

ayrılık hakkı tanımayan geniş bir özerklik verilmiştir.234 Yapılan değişiklikler 

Sırbistan’ın Kosova üzerindeki otoritesini sınırladığından, Yugoslavya içindeki en 

                                                           
232 Judah, 2000,  s.38. 
233 İlhan Uzgel, ‘Sosyalizm’den Ulusçuluğa: Yugoslavya’da Ulusçuluğun Yeniden Canlanışı’,  
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 47 Sayı 1-2, 1992, s.229. 
234 T.C. Genelkurmay Başkanlığı, 2009,  s. 31. 



 

büyük kurucu millet olan Sırplar bunu kendilerinin Federasyon içindeki gücünü 

sınırlama amacıyla yapıldığı algısına kapılmışlardır.235 

1974’te tanınan haklarla birlikte Kosova’da diğer cumhuriyetlerle eşit statüye 

kavuşma isteği gittikçe artmıştır. Bununla birlikte bölgenin geri kalmışlığı, işsizlik 

oranlarının Yugoslavya’nın diğer bölgelerine oranla yüksek oluşu etnik kimliklere 

dayalı çatışmaları körüklemiştir. Bu dönemde gerek bölgede iş olanaklarının azlığı, 

gerekse de etnik tansiyonun gittikçe yükselmesi Sırpların bölgeden göç etmesine de 

neden olmuştur. Kosovalı Arnavutların 1974 Anayasası ile kendini yönetme hakkını 

büyük ölçüde elde etmesiyle, Sırbistan Yönetimi ile arasında bir mesafe oluşmuştur. 

Kosova’nın yetkilerinin artırılmasına tepki duyan Sırbistan’da merkeziyetçi eğilimi 

taşıyan yöneticiler 1980’lerde bu fırsatı kaçırmayıp Kosova’yı tekrar kendilerine 

bağlayacak baskı politikasını ve yasal değişiklikleri uygulamaya geçirmiştir. 

 

3) 1981 Olayları: Bağımsızlığın İlk Kıvılcımları 

Mart ve Nisan 1981’de Priştina Üniversitesi’nin yemekhanesindeki kötü 

koşullar nedeniyle başlayan protestolar bir bakıma Kosova’nın bağımsızlığına giden 

yolun ilk taşlarını oluşturmuştur. Öğrenciler yemekhanenin kötü hizmetinden dolayı 

yürüyüş yaparken kısa süre içinde sloganlar üniversite yönetimine yönelmiş, 

ardından tekrar Sırbistan’dan ayrılma ve bağımsızlık ilanı istekleri dile getirilmeye 

başlanmıştır.236 Tepkilerin şiddetini artırması ve ‘cumhuriyet’ ve ‘Arnavutluk ile 

birleşme’ taleplerinin dinmemesi üzerine Kosova’da sokağa çıkma yasağı ve 

olağanüstü hal ilan edilmiş; Bölgeye özel polis birlikleri sevk edilmiştir. Olayları 
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bastırmaya yönelik özel polis birimlerinin uyguladığı şiddet durumun kötüleşmesine 

neden olmuştur. Uluslararası Af Örgütü’ne göre bu dönemde 300’ün üzerinde insan 

hayatını kaybetmiştir; Arnavut kaynaklara göre ise bu sayı bini aşmaktaydı. 

1981’den sonra tutuklanan göstericilere 5-10 yıl ağır hapis cezaları verilmiştir.  

Yugoslavya’daki siyasi tutukluların yüzde 60’ının Arnavut237 olması bölgedeki 

gerginliğin boyutlarını göstermesi açısından önemlidr. Kosova Komünist Partisi 

yetkililerinin milliyetçi tepkilerin üstünü örtüp olayları ‘karşı devrim’ şeklinde 

sunmaya çalışması, başarıya ulaşmamıştır. 

1981’de Kosova’da başlayan olaylar, bu olayları el altından destekleyip-

kışkırtıp kendi bağımsızlıkları için zemin hazırlayan diğer cumhuriyetlere de fırsat 

sunmuş; böylece Yugoslavya’nın dağılması süreci Kosova ile başlayıp Kosova’nın 

bağımsızlığı ile sonuçlanmıştır.  

 

4) Miloşeviç’in Yükselişi: Kosova’da Olağanüstü Hal 

Miloşeviç’in 1988’den itibaren Sırbistan Komünist Partisi içindeki yükselişi 

Kosova’ya yönelik politikalarda radikal değişikliklerin meydana gelmesine neden 

olmuştur. Miloşeviç 1974 anayasasının sağladığı serbestlik ortamı ve Priştina 

Üniversitesi’nin verdiği mezunlar sayesinde üst düzey görevlerde yer almaya 

başlayan ve böylece ‘Arnavutlaşan’ bölgenin ‘Sırplaştırılması’ için Kosova’da 

milliyetçi duyguları körüklemekle birlikte, 1989 yılında Kosova’nın özerkliğini de 

kaldırarak olayların önünü açmıştır. Miloşeviç baskısında daha da ileri giderek 

Arnavut siyasetçilerin görevlerinden uzaklaştırılmasına neden olmuş, Kosova 

Bilimler Akademisi’ni kapatmış, Priştina’daki Arnavutça sokak isimlerini Sırpçaya 
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çevirmiş, Arnavutları işten attırmış, Priştina Üniversitesi’ne Sırp öğrencilerin 

öncelikli olarak alınmasını sağlamış, kamu hizmetlerinde Sırplara ayrıcalıklar 

sağlamıştır. Tüm bu baskılara rağmen Arnavutların o dönemdeki talepleri 

Yugoslavya’dan değil sadece Sırbistan’dan ayrılmak ve Yugoslavya Federasyonu 

içinde cumhuriyet statüsü elde etmekti. Ama Miloşeviç çok kültürlü ve hoşgörülü bir 

Yugoslavya’yı değil ‘Büyük Sırbistan’ kurma hayalini gerçekleştirmek istiyordu.238 

Sırpların mülklerinin Arnavutlara devrini yasaklayan kanunun kabul edilmesiyle de 

Sırp yönetimi Kosova’daki etnik dengeyi Sırpların lehine değiştirmeyi 

amaçlıyordu.239 Fakat Miloşeviç’in baskı ve sindirme politikası tam aksine 

Kosova’da etnik bilincin,  tepkilerin ve dolayısıyla bağımsızlık isteklerinin artmasına 

yol açmıştır. Bununla birlikte Kosova’daki Sırplara yönelik şiddet eylemlerinde de 

artışlar kaydedilmiştir.  

Arnavutlar, Yugoslavya nüfusunun sadece yüzde 7,3’ünü, 1991 yılı itibarıyla 

Kosova’da ise nüfusun yüzde 90’ını oluşturuyorlardı. Buna karşılık Sırplar 

Yugoslavya nüfusu içinde yüzde 35 ile en kalabalık nüfusa sahipken, Kosova’da 

sadece yüzde 9’u Sırp’tı.240  Kosova’daki ekonomik sıkıntılarla birlikte 

Yugoslavya’nın daha zengin bölgelerine göç etmeleri Sırpların bölgedeki nüfusunun 

gerilemesine neden olmuştur.  

 1970’lerde Tito’nun uyguladığı adem-i merkezileşme politikaları sayesinde 

Sırplar hem Yugoslavya içindeki etkin konumlarını hem de Kosova ve Vojvodina 

üzerindeki hakimiyetini kaybetmişlerdir. 1980’lerde bunun tersine çevrilmesi için 

çaba sarf eden Sırplar özellikle ‘Sırpların mağduriyeti’ üzerine kurulu milliyetçi 
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politikalarla bu amaca ulaşmaya çalışmışlardır. 1986 yılında Sırp Sanat ve Bilimler 

Akademisi tarafından yayınlanan ‘Memorandum’ bu çerçevede ele alınabilir. Sırp 

akademisyenler tarafından hazırlanan memorandum Sırpların Kosova’da fiziksel, 

siyasi, hukuki ve kültürel soykırıma tabi tutulduğunu, uygulanan baskı sonucu 200 

bine yakın Sırplının Kosova’yı terk etmeye zorlandığını ve böylece etnik olarak saf 

Arnavutlardan müteşekkil bir Kosova yaratılmaya çalışıldığını, Yugoslavya’nın 

dağılmasına yol açan adem-i merkezileşme politikalarının özellikle Sırplara yönelik 

ayrımcılığa yol açtığını iddia etmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan Sırp politikacıları 

sorumlu olarak gösteren memorandumun basına sızması büyük tepkiler çekmiştir.241 

O dönemde milliyetçi söylemleri ile dikkatleri üstüne çekmeye başlayan Miloşeviç 

her ne kadar açıkça memorandumu destekleyemediyse de milliyetçi söylem ve 

politikalarını sürdürmek için önemli bir fırsatı yakalamıştır.  

Slobodan Miloşeviç üniversitedeyken Komünist Partisinin faaliyetlerine 

katılmış, mezuniyetinden sonra ise 1978’de Yugoslavya’nın en büyük bankası 

Beobanka başkanı olarak göreve başlamıştır. Komünist Partisi’nden (KP) yakın 

arkadaşı İvan Stamboliç’in parti içindeki yükselişiyle birlikte Miloşeviç de siyaset 

hayatına atılmış; başta Stamboliç’in ardından KP içinde yükselirken 1988 yılında 

Stanboliç’i istifaya götürerek KP liderliğine geçmiştir. Siyasal programını, özerk 

bölgeler üzerinde Sırbistan'ın egemenliğini yeniden kurmak, 1974 Anayasasını 

kaldırmak ve Yugoslavya'yı Sırbistan'ın egemenliği altında yeniden birleştirmek 

olarak açıklayan Miloseviç iç savaşa giden yolda önemli rol oynamıştır.242 

Miloşeviç, 24 Nisan 1987 tarihinde Sırpların dertlerini dinlemek için gittiği 

Priştine yakınlarında, Arnavut polisi ile Sırp göstericilerin çatıştığı bir anda sarf ettiği 
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‘Kimse sizi dövemez/size zarar veremez’ sözleri, hem kendisinin hem de Kosova’nın 

gidişatını değiştirmiştir. Kosova sorununu sömürerek siyasi yükselişi gerçekleştiren 

Miloşeviç destek toplamak amacıyla 100’ün üzerinde ‘Gerçeklik/Hakikat 

Toplantıları’ düzenlemiştir.243 Yugoslavya’daki tansiyonu yükselten bir diğer 

gelişme 3 Eylül 1987’de Aziz Kelmendi adlı askerin aralarında bir Sırplının da 

bulunduğu 4 askeri öldürmesi ve sonrasında kendini vurması olmuştur. Miloşeviç’in 

etkisine giren Sırp medyası tarafından bu olayın Arnavut karşıtı propaganda 

malzemesi olarak kullanılmasıyla Sırbistan’da binlerce kişi protesto yürüyüşlerine 

katılmıştır. Dönemin Sırbistan Başbakanı olan Stamboliç, Sırp milli çıkarlarını 

koruyamadığı gerekçesiyle 8. Sırp Komünistler Birliği Toplantısında Miloşeviç 

tarafından istifaya davet edilmiş ve yerine ise Miloşeviç geçmiştir. 

Miloşeviç, Sırbistan Başbakanı olarak 28 Haziran 1989 tarihinde Osmanlı ile 

savaşın 600. Yıldönümünün anıldığı gösteride, yaptığı konuşma ile önemli bir başarı 

elde etmiştir. Olayların büyümesi üzerine Hırvatistan ve Slovenya, polis birliklerini 

Kosova’dan geri çekmiştir. Belgrat ise polis servisindeki 2000 Arnavut polisi 

görevden alıp yerlerine 2500 Sırp polisi yerleştirmiştir. 1990 yılının sonlarına kadar 

15.000 Kosovalı devletteki işlerinden uzaklaştırılmış, Mart 1991 tarihinden itibaren 

20 binin üzerindeki öğretmenin maaşları ödenmemiştir.244  

 Miloşeviç’in Kosova ve Voyvodina’nın özerkliklerini kaldırmasıyla, 

Kosova’nın 1974 anayasasıyla elde ettiği tüm siyasi kazanımları kaybetmesi 

Arnavutlarda tepkilere yol açmış, madenciler açlık grevleri düzenlemeye ve protesto 

yürüyüşleri yapmaya başlamıştır. Bu süreçte polis ile göstericiler arasında yaşanan 

çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.  
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B. Yugoslavya Savaşları Sırasında Kosova’nın Durumu 

1980’lerde Yugoslavya’da gündemin başında bulunan Kosova 1990’larda 

Sırbistan’ın Slovenya, Hırvatistan ve Bosna’daki savaşlara yoğunlaşmak durumunda 

kalmasıyla nispeten sakin yıllar geçirmiştir. Fakat bu daha çok ‘fırtına öncesi 

sessizliğe’ benzetilmekteydi. Sırplar bu dönemde de uyguladıkları bilinçli 

asimilasyon politikaları ile Kosovalıların gerek eğitim alanından gerekse de kamu 

sektöründen dışlanmasına neden olmuştur. Kosovalılar bu dönemde yaşanan büyük 

ekonomik sıkıntılar ve baskı politikası sonucu Batılı ülkelere göç etmişlerdir. Bu 

dönemdeki gelişmeler temel aktörleri Kosova Demokrat Ligi ve 90’ların ikinci 

yarısında ön plana çıkan Kosova Kurtuluş Ordusu – UÇK çerçevesinde ele 

alınacaktır. 

 

1) Kosova Demokrat Ligi’nin Kurulması: Rugova Liderliğinde Pasif 

Direniş 

Arnavutlar, 1980’lerde yaşanan baskıların sonucunda Dr. İbrahim Rugova 

önderliğinde örgütlenerek 1989 yılında Kosova Demokratik Birliği’ni (Lidhja 

Demokratike e Kosoves – LDK) kurmuşlardır. Rugova uzun yıllar takip ettiği ‘pasif 

direniş’ politikası ile Kosova Sorununa damgasını vurmuştur.  

Priştina Üniversitesi’nde Arnavut Edebiyatı üzerine çalışmalar yapan ve 

Fransa’da edebiyat üzerine çalışmalarına devam eden Rugova 1988 yılında Kosova 

Yazarlar Birliği başkanı seçilmiştir. Yazarlar Birliği 1980’ler boyunca düzenlediği 

gösteriler ve kaleme aldığı dilekçeler ile Kosova’da Arnavut direnişin sembolü 

olmuştur. Özellikle Miloşeviç’in Kosova’nın özerkliğinin kaldırılması ile ilgili 

anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle Rugova önderliğindeki Yazarlar Birliği, 



 

215 aydının imzasını taşıyan ‘Kosova Aydınlar Bildirisi’nı yayınlamıştır.245 

Yugoslavya Komünistler Birliği’nden çıkarılan Rugova ve çok sayıda Arnavut aydın 

1989’da Kosova Demokratlar Birliği’ni kurmuştur.  

Arnavutların Sırplara karşı savaşacak durumda olmamaları ve uluslararası 

toplumun desteğini ancak barışçı bir direniş takip ederek elde edeceklerini düşünen 

Rugova, 90’ların ilk yarısında kendisiyle özdeşleşen ‘pasif direniş’ politikası takip 

etmiştir. Bu politika çerçevesinde başta seçimler ve sayımlar boykot edilmiş, Sırp 

Yönetimine paralel bir Kosova yönetimi inşa edilmiş ve Kosova sorununun 

uluslararasılaştırılması hedeflenmiştir. 

LDK kurulduğunda, temel stratejik hedefini Kosova’nın statüsü için 

mücadele olarak belirlemiştir. Statü, 1990’ların başında tam özerklik iken, daha 

sonra federasyon içindeki diğer uluslarla eşit cumhuriyet statüsü, bağımsızlık 

referandumunun ardından ise tam bağımsızlık olmuştur. Batı’nın da desteğini 

kazanmak amacıyla Rugova bir dönem “BM gözetiminde geçici bir himaye 

yönetimi” söylemini kullanmıştır.246   

LDK kısa bir süre içinde üye sayısında büyük artışlar kaydederek 

Kosovalıların tek siyasi temsilcisi konumuna gelmiştir. LDK aynı zamanda 

Makedonya ve Karadağ’daki Arnavut partileri ile ilişkilerini geliştirmiştir. 1991 

yılında Rugova başkanlığında toplanan Yugoslavya’daki Arnavut Siyasi Partileri 

İşbirliği Komitesi bu ilişkileri geliştirmek ve Balkanlar’daki Arnavutların geleceğini 

şekillendirmek adına kurdukları platformda şu kararları almışlardır:  
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1) Yugoslavya’nın iç ve dış sınırları değişmezse Sırbistan, Makedonya ve 

Karadağ içindeki Arnavutlar  ‘ulusal azınlık değil millet statüsü’ elde edecek, 

böylece Kosova, cumhuriyet statüsüne kavuşacaktı. 

2) Yugoslavya’nın iç sınırları değişirse Yugoslavya’da yaşayan tüm Arnavutlar 

Yugoslavya Federasyonu’nda yer alacak bir Arnavutluk Cumhuriyeti içinde 

birleşecekti.  

3) Yugoslavya’nın dağılması halinde ise Balkanlardaki Arnavut toprakları 1878 

Prizren Birliği’nde öngörüldüğü şekilde, etnik sınırlar çerçevesinde 

birleşecekti.247 

 

    Bu hedefler kapsamında, Balkanlar’daki ‘Büyük Sırbistan’, ‘Büyük 

Hırvatistan’ hayallerine ‘Büyük Arnavutluk’ da katılmış ve bu istek artık yüksek 

sesle dile getirilmeye başlanmıştır. Fakat Yugoslavya savaşları ile birlikte pan-

Arnavut hareketi sönmüş, LDK tekrar ‘Kosova’nın bağımsızlığı’ ile sınırlı hedefine 

yoğunlaşmak durumunda kalmıştır. Bu hedefe ulaşmak için sivil itaatsizlik – pasif 

direniş hareketi benimsenmiştir. 

1990’ların başında sürgündeki Başbakan ve Bakanları ile Sırp egemenliğini 

her anlamda reddeden Kosova Cumhuriyeti, oluşturduğu paralel eğitim sistemi ile de 

önemli bir zorluğun üstesinden gelmeyi başarmıştır. Sırbistan yönetiminin dayattığı 

müfredatı uygulamayıp eğitimi boykot eden ve bu nedenle de okullarda eğitim 

yapmayan Arnavutlar, evlerde 1989 öncesi müfredat ile eğitim yapmaya devam 

etmiştir. Bu süreçte 400 bine yakın öğrenci eğitim görmeye devam etmiştir. 1990 

yılında Cumhuriyet ilanı ile devlet sektöründe çalışanların işten atılmalarıyla 
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öğretmenler maaşlarını alamaz duruma geldiğinden, Diasporanın maddi katkılarıyla 

öğretmenlerin maaşlarını alması sağlanmıştır. Benzer şekilde Sırp sağlık sisteminden 

de uzaklaştırılan Arnavutlar özel klinikler açarak sağlık hizmetlerini sürdürmüştür.248 

Bu açıdan bakıldığında Sırplar Kosova’da kamu sektörünü işletirken, Arnavutlar özel 

sektörde gelişmeye başlamıştır. Bosna Savaşı sırasında Yugoslavya’ya uygulanan 

ambargolar Sırp ekonomisini olumsuz etkilediği ve enflasyonu arttırdığından kamu 

sektöründe ödenen maaşların alım gücü de gün geçtikçe düşmüştür.249 Bu açıdan yurt 

dışında bulunan aile fertlerinden maddi destek gören ve ticari faaliyetlerde bulunan 

Kosovalıların ekonomik durumu Kosova’daki Sırplardan daha iyi olmuştur.  

 

2) Kosova’nın Bağımsızlık İlanı ve Kaçanik Anayasası 

1980’lerin ikinci yarısında Kosova’daki gösterilere madencilerin açlık grevleri, 

Arnavut liderlerin Komünist Parti’den uzaklaştırılması, binlerce kişinin tutuklanması 

ve ağır işkencelerden geçirilmesi takip etmiştir.  

1989’da Sırp Meclisi Kosova’nın yetkilerini sınırlamak için yeni anayasa 

düzenlemesine girişmiştir. Bunun üzerine Kosova’da yine şiddetli protestolar 

düzenlenmiştir. 1974 Anayasasına göre Sırp Meclisi, Kosova ile ilgili herhangi bir 

kararı Kosova’nın onayı olmaksızın alamazdı. Fakat 23 Mart 1989 tarihinde Kosova 

Meclisi’nin dışında tank ve zırhlı araçların oluşturduğu baskıcı ortamda anayasa ek 

maddeleri meclisten geçmiştir. Sırp meclisinin anayasa değişikliğini onaylamasıyla 

Kosova’nın özerkliği kaldırılmış; içişleri, polis ve güvenlik güçleri, sosyal, ekonomi 
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ve eğitim politikası ile resmi dili belirleme hakkı Sırbistan’a devredilmiştir. 

Özerkliğin kaldırılmasını protesto eden çok sayıda gösterici ayrılıkçı tutumları 

nedeniyle tutuklanıp hapis cezasına çarptırılmıştır. 1990 yılında Yugoslavya 

genelinde yapılan seçimler Kosovalılar tarafından boykot edilirken Kosova 

Parlamentosu da Sırbistan’ın yeni anayasasını oylamayı reddetmiştir.250  

1990 yılının Mart-Nisan aylarında Arnavut çocuklarında görülen zehirlenme 

olayları Kosova’daki Sırp-Arnavut ayrışmasını tetiklemiş; Arnavut öğretmenlerin 

Sırp müfredatı ile eğitim yapmayı reddetmesi ve Sırp Yönetiminin Arnavutları işten 

uzaklaştırmasıyla Kosova’da paralel eğitim ve devlet yapılanması başlamıştır. 

Miloşeviç’in Kosova’daki dengeyi kendi lehine çevirmek amacıyla bu dönemde 

gerçekleştirdiği diğer uygulamalar, Sırpçanın tek resmi dil olarak kabul edilmesi, 

Şubat ayında alınan bir karara göre Kosova’ya Sırpların göç etmesi için çağrı 

yapılması, ve en önemlisi Yugoslav Ulusal Ordusu’nun (JNA) Kosova’daki 

göstericilere karşı güç kullanabilmesidir.251  

Tüm bu gelişmelere karşılık atılan en önemli adım, 2 Temmuz 1990’da kilitli 

meclis binasının önünde bir araya gelen Arnavut milletvekillerinin Kosova’yı 

‘Yugoslav Federasyonu çerçevesinde eşit ve bağımsız bir bütün’ ilan etmesi 

olmuştur. Sırp Yönetimi bunun üzerine hemen Kosova Meclisini yasadışı 

eylemınden dolayı feshederek Kosova’da yönetimi eline almıştır. Fakat Kosovalı 

milletvekilleri 7 Eylül 1990’da Kaçanik kentinde bir araya gelerek ‘Kosova 

Anayasası’nı ilan etmiş; Eylül 1991’de yüzde 99,87 evet oyu çıkan gayrı resmi 

bağımsızlık referandumu düzenlemiş; 1992 yılında ise düzenlenen seçimlerle Dr. 

İbrahim Rugova Kosova’nın ilk başkanı seçilmiştir. Arnavutluk hariç hiçbir devlet 
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tarafından tanınmayan ve Sırbistan tarafından yasadışı ilan edilen Kosova 

Cumhuriyeti ve yönetimi bununla birlikte 1990’ların ilk yarısını 1980’lere oranla 

daha sakin geçirmiştir. Bunun temel nedeni de Sırbistan’ın sırasıyla Slovenya, 

Hırvatistan ve Bosna’da savaş içinde olması ve Kosova’yı beklemeye alması 

gösterilebilir.  

 

3) Bosna Savaşı Sırasında ve Dayton Barış Anlaşması’nda 

‘Dondurulmuş’ Kosova Sorunu 

Yugoslavya’nın dağılması süreci her ne kadar Kosova’daki olaylar ile 

başladıysa da bu olayların Sırp Yönetimi tarafından şiddetle bastırılması ve 

Sırbistan’ın bağımsızlıklarını ilan eden diğer Yugoslav cumhuriyetlerine savaş 

açmasıyla yönünü değiştirmiştir. 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Slovenya 

ve Hırvatistan kısa bir savaşın ardından Batı ile ilişkilerini geliştirmeye başladıysa da 

Bosna’nın bağımsızlığının bedeli ağır olmuştur. Bosna Hersek’te yaşanan savaş, 

başta uluslararası toplum tarafından ihtiyatla karşılandıysa da çatışmaların boyutunun 

bir iç savaş niteliğini yitirerek bölgeye yayılma ihtimalinin artmasıyla gerekli 

tedbirler alınmıştır.252 

Dört yıllık Bosna Savaşı süresince çok sayıda barış girişimine karşı tarafları 

uzlaştırmak mümkün olmamıştır. Yugoslavya savaşları başladığında Sırbistan’ı yeni 

bir cephede savaşmaya zorlamak amacıyla Slovenya, Hırvatistan ve Bosna Hersek 

Kosovalı Arnavutları sürekli teşvik etmiştir.253 Fakat Rugova, Kosova’nın bir savaşın 

içine sürüklenmesiyle tüm Arnavutların yok olacağını düşünmüş ve bağımsızlığa 
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‘sivil itaatsizlik’ yoluyla gitmekte karar kılmıştır. Sırp askeri güçlerinin de bu 

dönemde yeni cephe açmak istememesi Kosova sorunun çözümünü ertelemiştir. 

Yugoslavya krizini çözüme ulaştırmak adına düzenlenen konferanslarda Sırbistan’ın 

baskısıyla Kosova ya gündeme alınmamış ya da alındığında da insan veya azınlık 

hakları ihlalleri bağlamında ele alınmıştır. Bu durum Kosova sorununun 

sürüncemede kalmasına neden olmuştur.  

Yugoslavya cumhuriyetlerinin 1991’de bağımsızlıklarını ilan etmesiyle 

bunların tanınmasıyla ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır. Avrupa Topluluğu’nun 

girişimiyle kurulan Badinter Komisyonu tanıma için gerekli şartları belirlerken aynı 

yıl içinde bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı bu sürecin dışında tutmuştur. Benzer 

şekilde aynı yıl içinde Lord Carrington başkanlığında Lahey’de düzenlenen 

konferansta Yugoslavya içindeki ulusal ve etnik azınlıklar için ‘genişletilmiş 

özerklik’ öngörülmüştür. 23 Ekim 1991’de buna ‘cumhuriyetlerin, özerk bölgelerin 

1990 yılı öncesi tüm şartlarını güvence altına alması’ talebi eklenmiştir. Bu şart ile 

özellikle 1989’da özerklikleri kaldırılan Kosova ve Vojvodina’ya atıf yapılmaktaydı. 

Fakat AT bu maddeden, Miloşeviç’i anlaşmaya ikna etmek amacıyla, ödün vermek 

durumunda kalmıştır. Yugoslavya sorununa çözüm yolları geliştirmek adına yapılan 

girişimler (Londra Konferansı, Vance-Owen, Owen-Stoltenberg  Planları, Temas 

Grubu, AT, AGİT) konuyu kapsamlı bir açıdan ele almak yerine sınırlı çözüm 

önerileri ortaya atmıştır. 

Rugova, Arnavut halkını, barışçı politikaları nedeniyle ödüllendirileceği ve 

Kosova Sorununun uluslararası toplum tarafından self determinasyon hakkı 

çerçevesinde ele alınacağına ikna ettiğinden, Dayton Anlaşması’nda Kosova’ya 

değinilmemesi büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.  



 

Kosova’nın Dayton’a dahil edilmemesinin en önemli nedeni anlaşma 

masasına zorla getirilen Miloşeviç’in kaçırılmaması ve zaten Hırvatistan ve 

Bosna’daki kayıplarından sonra daha fazla hırpalanmadan sisteme entegre etme 

mantığından kaynaklanmıştır.254  Bunun dışında müzakere edilecek çok sayıda 

önemli konunun bulunması ve Kosova’da bir savaş durumunun olmaması, Kosova’yı 

Dayton gündeminden çıkartmıştır. Rugova bir bakıma barışçı politikasının kurbanı 

olmuştur.255 1998’de Arnavut-Sırp gerginliğinin şiddetlenmesi, mülteci akınlarının 

komşu ülkelerin istikrarını tehdit etmeye başlaması ve sorunun başta Makedonya 

olmak üzere bölgesel bir krize dönüşme ihtimali Kosova sorununun hem insan 

hakları ihlalleri boyutuyla hem de gelecekteki statüsü boyutuyla uluslararası 

toplumun gündemine yerleştirmiştir.256 

 

 

 

C. Kosova Savaşı 

1) Kosova Kurtuluş Ordusu’nun Kuruluşu ile Aktif Direnişin 

Başlaması 

Kosova Kurtuluş Ordusu ya da yaygın bilinen ismiyle UÇK’nın (Ushtria 

Çlirimtare e Kosoves) kuruluş tarihi 1993 olarak gösterilse de, UÇK’nın kuruluşu 20. 

yüzyıl Kosova tarihinden bağımsız düşünülemez. UÇK’nın kuruluşu 20.yüzyıl 

boyunca Kosova’da gerçekleşen direniş hareketlerinin bir devamı niteliğindedir. 
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Düşman, hep Belgrat rejimi olmuş; Arnavut halkı için özgürlük, self determinasyon 

ve Kosova’nın Arnavutluk ile birleşme hayali bu direnişin önemli tetikleyicilerinden 

kabul edilmiştir.257  

1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında devam eden bağımsızlık mücadelesi 

Kosova’nın 1945’te Sırbistan’ın özerk bölgesi ilan edilmesiyle rafa kaldırılmıştır.  

1968 olayları ile birlikte mücadele daha çok siyasi alana taşınmıştır. Bu döneme 

damgasını vuran isim ‘ayrılıkçı’ faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Sırplar 

tarafından hapse mahkum edilen Adem Demaçi olmuştur. 1980’li yıllara 

gelindiğinde faaliyetler, gizli toplantılarla devam etmiş ve yavaş yavaş daha organize 

olmaya başlamıştır. 17 Şubat 1982’de kurulan Kosova Halk Hareketi (Levizja 

Popullore e Kosoves - LPK) faaliyetleri yürütenler arasında en aktif olanıydı.258 

Siyasi mücadeleyle birlikte silahlı mücadele için örgütlenme düşüncesi olan 

LPK’dan çok sayıda üye daha sonra UÇK’ya katılmıştır.  

1989’da Kosova’nın özerkliğinin kaldırılması ile bağımsızlık mücadelesi 

farklı bir boyut kazanmıştır. Arnavutlar Kosova’da bir ‘gölge devlet’ kurarak 

mücadelelerini sürdürmüşlerdir. Bu dönemde LDK/Rugova etrafında örgütlenen 

Arnavutların büyük çoğunluğu, pasif direniş politikası ile uluslararası toplumun 

dikkatini çekeceklerini ümit etmişlerdir.259   

Fakat Kosova Sorunu Dayton Anlaşmasına dahil edilmeyince somut 

çözümler üretemeyen Rugova’ya yönelik tepkiler artmış ve farklı bir stratejiye geçiş 

süreci başlatılmıştır. Silahlı direnişin başlamasında LPK’nın yönlendirmesi ve tüm 

Avrupa’ya yayılmış olan Arnavut diasporasının desteği etkili olmuştur. Bu süreçte 
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Arnavutluk’un da siyasi ve ekonomik krizin içine sürüklenmesiyle Diaspora’nın 

yaptığı maddi yardımlarla gerekli olan silahlar temin edilebilmiştir. 

 22 Mayıs 1993’te Arnavut militanların Glogovac yakınlarında Sırp İçişleri 

Bakanlığı’na ait bir araca saldırıp iki polisi yaralamasıyla260 Arnavut direnişin yine 

farklı bir yön almaya başladığının ilk işaretleri kabul edilmiştir. Pasif direniş 

politikasının gittikçe zemin kaybetmeye başlamasıyla UÇK ismi daha çok 

duyulmaya başlamıştır. 1996 yılında Sırp polislerine yönelik artan eylemler ve eş 

zamanlı olarak düzenlenen saldırıların sorumluları Sırp polisine göre ‘bölücü 

teröristlerdi.’ Bu dönemde örgüt ile ilgili ortaya atılan iddialardan bazıları 1981’den 

beri İsviçre merkezli olarak faaliyet gösteren Kosova’nın Kurtuluşu için Ulusal 

Hareketi’ni (Levizja Nacionale-Çlirimtare e Kosoves - LNÇK) işaret etmekteydi. 

Bununla birlikte 1982’de kurulan Kosova Halk Hareketi’nin (Levizja Popullore e 

Kosoves - LPK) de ismi geçmekteydi.261 Başkan Rugova bu dönemde böyle bir 

örgütle ilgilerinin olmadığını, hatta örgütün Sırp istihbarat örgütlerinin, Sırpların 

uyguladığı şiddet politikasını meşrulaştırmak için düzenlediği bir oyunu olduğunu 

söylemiştir. Miloşeviç ise bu örgüt sayesinde Arnavutların barışçı oldukları iddiasını 

çürütme imkanını elde etmiştir.262 

UÇK’nın ortaya çıkışının ilk göstergelerinden biri 17 Kasım 1994 tarihli 1 

numaralı Bildiri’dir. Bu bildiri ile UÇK ilk kez Drenas bölgesinde bir polise yapılan 

saldırıyı üstlenmesiyle gün yüzüne çıkmıştır. Bu süreçte UÇK’nın temel kadrosu 20 

kişiyi aşmıyordu. 3 yıllık bir sürenin ardından bu sayının 200’e ulaştığı tahmin 

edilmektedir. UÇK’nın örgütlenmesi Kosova’nın kuzeydoğusunda yer alan Drenica 
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bölgesinde gerçekleşmiştir. UÇK üyeleri gizlice götürüldükleri Arnavutluk’ta eski 

askerler tarafından istihbarat, karşı istihbarat ve gerilla savaş yöntemleri konusunda 

yoğun bir eğitime tabi tutulmuşlardır.263 Bu dönemde henüz yeterli güce sahip 

olmayan UÇK vur-kaç saldırıları ile Sırp asker ve polislerini hedef almıştır. UÇK’nın 

Sırp güçlerine saldırısı çoğu kez çok daha büyük bir karşılık aldığından,  UÇK bu 

saldırıları kışkırtarak Sırp yönetimini sona erdirecek bir uluslararası müdahaleyi de 

tetikleyebileceğini düşünüyordu. Fakat bunun gerçekleşmesi için yine de binlerce 

insanın ölümü ve yüz binlercesinin göç etmesi gerekiyordu.264  

Rugova’nın politikası her ne kadar Batı’da sempati ile karşılandıysa da Batı, 

Kosova’nın bağımsızlık taleplerine itibar etmemiş, çözüm Sırbistan toprakları içinde 

özerklik olarak kabul görmüştür. Sırp şiddet politikaları ise sürekli eleştirilmesine 

rağmen, UÇK’nın bu şiddete karşı gerçekleştirdiği eylemler Batı’da hep şüpheyle 

karşılanmış; UÇK, uzun süre en üst düzey Batılı liderler tarafından terörist örgüt 

olarak nitelendirilmiştir. Fakat 1998 yılı başında gittikçe artan Sırp baskısı ve 

akabinde gerçekleşen yoğun göç dalgası ile Racak katliamı gibi gelişmeler, UÇK’nın 

Sırp asker ve polislere yönelik gerçekleştirdiği eylemlere meşruiyet kazandırmıştır. 

Bununla birlikte UÇK’ya yönelik uluslararası tepkide de azalma yaşanmıştır. 

Rambouillet’de başlatılan görüşmelerde UÇK yetkilerinin de davet edilmesi bu 

yöndeki değişimin temel göstergesidir.  
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2) Miloşeviç – Rugova Görüşmelerinin Kesilmesi ve Artan 

Çatışmalar 

UÇK, 1998’den itibaren Kosova’nın birçok bölgesine hâkim olmaya 

başlamıştır. Polise ve Sırplara yönelik saldırılarını sıklaştırmaya başlamasıyla tepki 

çeken UÇK’nın Batı’da terörist örgüt olarak nitelendirilmesi Miloşeviç’e 

Kosova’daki baskıyı artırma imkanı vermiştir.265 Çok sayıda kadın ve çocuk 

ölümlerine neden olan bu saldırıların Arnavutların yaşadığı komşu bölgelere de 

yayılma riski, uluslararası toplumu endişelendirmiştir. 1998 Mart ayında toplanan 

Temas Grubu – İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve ABD – derhal taraflar 

arasında müzakerelerin başlamasını talep etmiştir. Bunun üzerine BM Güvenlik 

Konseyi de aldığı 1160 sayılı kararı ile Sırpların sivillere yönelik ‘aşırı güç 

kullanımını’ ve UÇK’nın ‘terör eylemlerini’ kınayarak, tüm üye devletlerin 

Yugoslavya’ya uygulanacak silah ambargosuna katılımı için çağrıda bulunmuş; 

taraflar arasında yapılacak görüşmelerin Kosova’ya verilecek otonomi çerçevesinde 

gerçekleştirilmesini istemiştir. Mayıs ayı ortalarında Miloşeviç ile Rugova arasında 

gerçekleştirilen görüşmeler Sırp güvenlik güçlerinin UÇK’ya yönelik tekrar sert 

saldırılar düzenlemesi sonucunda kısa sürede sona ermiştir. Eylül ayında şiddetin 

artmasının yanı sıra 230 bin Kosovalının evlerini terk etmesi ve göçe zorlanmasıyla 

sorun hem insani hem de bölgesel nitelikler kazanmıştır. Bunun ardından BMGK, 30 

Eylül 1999 tarihinde aldığı 1199 sayılı kararında 1160 sayılı kararına da atıfta 

bulunarak tarafların, uluslararası katılımın da olacağı müzakere sürecini başlatmasını 

talep etmiştir. Askeri müdahalenin de gündemde tartışılmaya başlaması ve ABD 

temsilcisi Holbrooke’un yaptığı görüşmeler neticesinde Miloşeviç, Ekim ayında geri 
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adım atmış, ateşkes ilan ederek Sırp güvenlik güçlerinin Kosova’dan geri çekilmesini 

kabul etmiştir. Miloşeviç, aynı zamanda 2000 kişilik AGİT Gözlemci Misyonunun 

kararın uygulanması izlemek için bölgede çalışmasına izin vermiştir. BMGK 24 

Ekim 1998 tarihli 1203 sayılı kararında gelişmelerden övgüyle bahsederek Kosova 

sorununun çözümünün Yugoslavya sınırları içinde özerklik statüsü çerçevesinde 

olacağını, çözümün uluslararası toplumun da dâhil olacağı sıkı bir zaman tablosuna 

göre şekilleneceğini ve Temas Grubu’nun desteğinde gerçekleşeceğine vurgu 

yapmıştır.266 Fakat Aralık ayı sonunda Sırpların Kosova’da 36 UÇK militanını 

öldürmesi ile çatışmalar hızlanmış267 ve Ocak ayında 45 Arnavut’un ölümüyle 

sonuçlanan Racak katliamını gerçekleştirmesiyle Sırplara yönelik baskı artmıştır. Bu 

olay NATO müdahalesi için dönüm noktası olmuştur.   

 

3) Rambouillet Barış Görüşmeleri 

UÇK’yı bahane olarak gösteren Sırp askeri güçleri Kosova’da 

operasyonlarını yoğunlaştırmış, bölgede etnik temizlik yapmaya başlamıştır. Bunun 

üzerinde 23 Eylül 1998’de BM Güvenlik Konseyi 1199 sayılı kararında tarafları 

derhal ateşkes ilan etmeye ve sivillere yönelik baskı uygulayan özel güvenlik 

güçlerini bölgeden çekilmeye çağırmıştır. 24 Eylül’de NATO’nun hava güçleri için 

aktivasyon-hazırlık uyarısı vermesi ve ABD özel temsilcisi Richard Holbrooke’un 

Miloşeviç ile görüşmesi sonucu, Sırp lider Kosova’daki güçlerini sınırlandırmayı 
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kabul etmiş ve bu çekilmeyi denetleyecek 2000 kişilik AGİT Gözlemci Misyonunun 

bölgede görev almasına izin vermiştir.268  

Bu süreçte ABD’nin Makedonya büyükelçisi Christopher Hill aracılığıyla 

mekik diplomasisi başlatılmıştr. Kosova için nihai bir statü çözümü yerine geçici bir 

dönemi düzenleyip 3 yıllık bir sürenin ardından tarafların ‘uzlaşmasıyla’ nihai 

statünün belirlenmesini öngören anlaşma taslağı her iki taraftan da destek 

görmemiştir.269 Fakat 16 Ocak 1999’da Racak köyünde 45 ve 29 Ocak 1999’da 

Rogova köyünde 24 kişinin Sırp güçlerinin düzenlediği saldırılarda katledilmesiyle 

Holbrooke ve Hill’in girişimleri başarısızlıkla sona ermiştir. Miloşeviç, bu olayların 

uluslararası basında yer almasını sağlayan AGİT Gözlemci Misyonu şefinin de 

istenmeyen adam (persona non grata) ilan edilmesini ve sınır dışı edilmesini 

istemiştir.270 Yaşanan olaylar üzerine Temas Grubu derhal harekete geçerek taraflara 

ateşkes ve barış görüşmeleri için ültimatom vermiştir. Sırplar, NATO 

müdahalesinden, Arnavutlar ise kendilerini olumsuz etkileyecek silah ambargosu ve 

uluslararası desteği yitirmekten çekindiğinden Rambouillet görüşmeleri için kısa 

sürede uygun zemin ayarlanmıştır.271 Tarafların ‘uzlaşmasını’ sağlamak amacıyla 

diplomasi girişimlerine özellikle NATO’nun askeri güç kullanma tehdidi de 

eklenmiştir. 

Ocak 1999’da Londra’da toplanan Temas Grubu sorunun çözümü için tekrar 

bir konferans düzenleme kararı almıştır. UÇK’nın da taraflar arasında temsil 

edileceği konferans Paris yakınlarındaki Rambouillet Şatosu’nda gerçekleştirilmiştir. 
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Uluslararası toplumun yoğun baskısıyla yapılan toplantıda tarafların iki hafta içinde 

uzlaşıya varmamaları halinde sonuçlarına katlanacakları tehdidi yapılmıştır. Bu 

mesaj, Sırbistan için askeri müdahale, Kosovalı Arnavutlar içinse dış desteğin 

kaybedilmesi anlamını taşıyordu.272 

Temas Grubu, konferans öncesinde ‘müzakere edilemez ilkeler/temel 

maddeleri’ içeren bir sayfalık bir belgeyi taraflara sunmuş, böylece müzakerelerin 

sınırlarını/çerçevesini çizmiştir. Bu ilkeler: 273 

- Şiddetin derhal sona erdirilmesi ve ateşkes ilanına riayet edilmesi,  

- Diyalog yoluyla barışçı çözümün sağlanması, 

-  Üç yıllık bir ara dönemin ardından nihai statünün belirlenmesi; bu süreçte 

ara statünün tek taraflı olarak değiştirilememesi, 

- Yugoslavya Federasyonu ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünün 

korunması, 

- Tüm ulusal topluluk  üyelerinin haklarının korunması,  

- Kosova’da serbest seçimlerin yapılması,  

- Tarafların, savaş döneminde işlenen insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve 

uluslararası hukukun ağır ihlali ile ilgili suçlar hariç, Kosova sorunuyla 

bağlantılı suçlardan hiç kimse aleyhinde dava açmaması,  

- uluslararası katılım ve anlaşmanın uygulanması için taraflar ile tam 

işbirliğinin sağlanması, 

-  Kosova halkının demokratik olarak sorumlu(hesap verebilir) kurumlar 

tarafından kendi kendini yönetmesi, 

- Özerk yönetimin kendi yargı, yürütme ve yasama kurumları ile sağlanması,  
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- Bölgesel düzeyde yetkilerin açık bir biçimde belirlenmesi,  

- Tüm ulusal toplulukların yönetim ve hükümet içinde adil temsilinin 

sağlanması,  

- Sırp ve federal yasal çerçevesinin ara anlaşma ile uyumlu olması,  

- Sınırların değişmesi ve sıkıyönetim ilanı için Kosova’nın onayının gerekliliği, 

- İnsan ve azınlık haklarının uluslararası anlaşmalara uygun olarak 

uygulanması, 

- AGİT ve diğer uluslararası kuruluşların aktif katılımının sağlanması. 

 

Bu ilkeler çerçevesinde müzakere etmek için davet edilen taraf heyetlerin 

uzlaşmaya varması düşük ihtimal olarak görülmüştür. Sırp yönetimi Başbakan 

yardımcısı Ratko Markoviç başkanlığında düşük seviyeli bir heyetle katılırken, 

müzakere konularının zorlaşmasıyla heyete Başbakan Milan Milutinoviç ve başka 

uzmanlar dâhil edilmiştir. Fakat Miloşeviç’in heyette yer almaması (ki Dayton 

Anlaşmasının başarıya ulaşmasında onun katılımının önemi büyüktü), müzakere 

ekibinin inisiyatif alabilecek konumda ve önemli kararları alabilecek yetkiye sahip 

olmaması, müzakerelerden ciddi bir sonuç beklenmesini zorlaştırmıştır.274 

Kosova heyeti, 29 yaşındaki UÇK siyasi ilişkiler şefi Thaçi’nin başkanlığındaki 

UÇK, LDK ve Rexhep Qosja’nın Birleşik Demokratik Hareketi üyelerinden 

oluşuyordu. Qosja’nın da UÇK’ya yakınlığı nedeniyle, Kosova heyetinde ‘şahinler’ 

‘güvercinler’in sayısını aşmaktaydı. Bununla birlikte Qosja’nın öne sürülen şartları 

kabul etmeyerek müzakere heyetinden çekilmesiyle Thaçi ön plana çıkmıştır.275 
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‘Terörist’ olarak nitelendirilen UÇK temsilcilerinin Kosova heyetinde yer almasına 

karşı çıkan Sırplar Rambouillet görüşmelerinde ilk kez dolaylı yoldan da olsa 

UÇK’yı muhatap kabul etmek zorunda kalmışlardır. 

 6 – 23 Şubat tarihleri arasında yapılması planlanan görüşmeler tarafların 

uzlaşmaz tutumları nedeniyle herhangi bir çözüme ulaşamadan sona ermiştir. 

Müzakerelerin sona ermesinden bir gün önce taraflara anlaşmanın sivil ve askeri 

uygulama (operasyon) ile ilgili ekin verilmesi, özellikle Sırp tarafında büyük tepkiye 

neden olmuştur. Buna benzer şekilde anlaşma UÇK’nın silahsızlanmasını 

öngördüğünden Arnavut heyeti de tepki göstermiştir. Fakat Batılı temsilciler, 

tarafların bu ekleri ister istemez kabul edecekleri görüşünden yola çıkarak bu yola 

başvurmuşlardır.276  

Rambouillet Anlaşması’nda Kosova için özerklik statüsü öngörülmekteydi. 

Bununla birlikte üç yıl sonra yapılacak bir toplantı ile Kosova’nın nihai statüsü, 

‘Kosova halkının iradesi, ilgili yetkililerin görüşleri, tarafların anlaşmaları 

uygulaması, Helsinki Nihai Senedi’ gibi faktörlere bağlı olarak tekrar belirlenecekti. 

Kosova heyetinde yer alan UÇK üyeleri Kosova’yı tekrar Sırp Yönetimi altına 

koyacak özerklik statüsüne karşı çıkarken, Kosova halkının da iradesini göz önüne 

alacak statü ile ilgili toplantının yapılacağına dair maddenin anlaşmada yer alması 

için diretiyordu.277  Miloşeviç de 20-30 bin NATO askerinin tüm ‘Yugoslavya 

Federasyonu’ topraklarında serbestçe hareket edebilmesi ve Kosova’yı bağımsızlığa 

götüreceğine inandığı konferans/referandum şartlarına karşı çıkıyordu.278 

Tarafların Şubat ayında uzlaşamaması nedeniyle Temas Grubu görüşmelerin 

15 Mart 1999 tarihinde devam etmesi konusunda tarafları ikna etmiştir. Uluslararası 
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toplumun yoğun baskısı altındaki Kosova heyeti 18 Mart 1999 tarihinde Anlaşmayı 

imzalamıştır. Fakat Miloşeviç’in öne sürülen şartları kabul etmemesiyle askeri 

müdahale seçeneği gündeme gelmiştir.  

20 Mart 1999’da AGİT Kosova Denetim Misyonu, görevlerini artık tam 

olarak yerine getiremeyecekleri derecede Sırp güçleri tarafından engellemelerle 

karşılaştıkları gerekçesiyle bölgeden geri çekilmiştir. Daha sonra ABD elçisi 

Holbrooke, Belgrad’a giderek devlet başkanı Miloseviç’i, Kosovalı Arnavutlara 

yapılan saldırılara bir son vermeye ikna etmek üzere son bir girişimde bulunmuş, 

aksi takdirde NATO’nun hava saldırısıyla karşı karşıya kalacakları hususunda 

uyarıda bulunmuştur.279 

Yapılan tüm girişimlere rağmen Miloşeviç’in anlaşmaya yanaşmamasıyla 24 

Mart 1999’da NATO hava saldırıları başlatılmıştır. Vurulan hedefler arasında 

Kosova’daki Sırp askeri gücünün yanı sıra köprüler ve rafineriler de yer almıştır. 

Fakat Miloşeviç’in kısa sürede geri adım atacağına ilişkin görüşü paylaşan 

uluslararası toplum yanılmıştır. NATO saldırılarıyla birlikte Kosova’daki şiddet de 

artmış, kısa sürede 850 bin kişi Kosova’yı terk etmek zorunda kalmıştır. 

 

4) NATO Müdahalesi  

24 Mart 1999 tarihinde ‘Kosova’daki insani vahşeti sona erdirmek’ amacını 

taşıyan NATO ‘Müttefik Güçler Operasyonu’ (Operation Allied Force – OAF) hava 

saldırılarının başlamasıyla Sırp askeri, polisi ve paramiliter güçlerinin Kosova’daki 

etnik temizlik hareketleri hızlanmaya başlamıştır. Birkaç gün içinde binlerce mülteci 
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Makedonya ve Arnavutluk sınırlarına sürülmüş; UNHCR verilerine göre 

müdahalenin sonunda göçe zorlananların sayısı 863 bine ulaşmıştır.280 78 gün süren 

operasyon gerek uluslararası hukuk, gerek BM ve NATO’nun etkinlikleri, insani 

müdahale ve gücün kullanımı ile ilgili konularda tartışmalara neden olmuştur. 

Özellikle BMGK’nın Kosova’ya müdahale edilmesi konusunda NATO’ya açıkça 

yetki vermemiş olması harekâtın meşruiyetini sorgular hale getirmiştir. Fakat kimi 

görüşlere göre Miloşeviç’in BMGK’nın 1160, 1199 ile 1203 sayılı kararlarını ihlal 

etmesi ve tüm diplomatik çözüm girişimlerine rağmen uzlaşmaya yanaşmaması, 

dolaylı olarak NATO müdahalesine zemin hazırlamıştır.281 

Bununla birlikte Miloşeviç’in kısa sürede teslim olacağına ilişkin görüşün 

Batı’da yanılgıya yol açması, hava saldırılarından sonra kara harekâtını başlatma 

konusunda isteksiz olan müttefiklerin arasında çatlaklar meydana getirmiştir.  

NATO, müdahalenin sona erdirilmesi için, Miloseviç'in aşağıdaki beş koşulu 

yerine getirmesi gerektiğini açıklamıştır: 282 

- Kosova'da bütün askeri eylemlerin durdurulması, şiddet ve baskının derhal 

sona erdirmesi;  

- Kosova'dan asker, polis ve paramiliter güçlerini çekmesi; 

- Kosova'da uluslararası bir askeri varlığı kabul etmesi;  

- Bütün sığınmacıların ve yer değiştirmiş kişilerin koşulsuz ve güvenli bir 

biçimde geri dönmesini ve insani yardım örgütlerinin engellenmeden bunlara 

yardım etmesini kabul etmesi;  
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- Rambouillet anlaşmaları temelinde siyasal bir çerçeve anlaşmanın 

oluşturulması için çalışmaya istekli olduğuna ilişkin güvenilir güvence 

sağlaması. 

 

78 günlük operasyonun ilk aşamalarında Yugoslav hava savunma sistemlerini ve 

askeri bölgeleri vuran müttefik güçler, Sırp güçlerinin Kosova’da şiddeti artırması ve 

mülteci krizinin etkilerinin artmasıyla askeri altyapıyı, Kosova’daki askeri birliklere 

giden takviye yollarını, (askeri) propaganda amaçlı kullanılan televizyon ile radyo 

vericileri, iletişimi kesmek için postaneleri ve Kosova’daki Sırp askeri birlikleri 

hedef almaya başlamıştır.283 Operasyon devam ederken, Miloşeviç’i ikna etme 

amaçlı ABD/NATO, Rusya ve AB temsilcilerinden oluşan üçlü görüşmeler 

sürdürülmüştür. Üçlü görüşmelerin sonucunda oluşturulan 10 maddelik anlaşma 

metni 2 Haziran 1999’da Rusya ve AB özel temsilcileri, Viktor Chernomyrdin ve 

Martti Ahtisaari tarafından Miloşeviç’e sunulmuştur. Yoğun hava saldırılarından 

ekonomisini büyük bir bataklığa sürükleyen ve uluslararası baskıya daha fazla 

dayanamayan Miloşeviç anlaşmanın kabulünü 3 Haziran’da Sırp Parlamentosuna 

sunmuş; plan, 74’e karşı 136 oyla kabul edilerek savaş sona ermiştir. Sırp askeri 

birliklerinin Kosova’dan geri çekilmesi ve NATO güçlerinin girişi ile ilgili teknik 

konuların netleşmesiyle 9 Haziran 1999’da NATO ile Yugoslavya arasında ‘Askeri 

Teknik Anlaşma’ imzalanmıştır. BMGK’nın 10 Haziran 1999’da BM yönetiminde 

uluslararası sivil yönetimin kurulmasını, NATO’ya bağlı askerlerin sadece 

Kosova’da serbestçe hareket edebilmesi, UÇK’nın silahsızlandırılması ve en 
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önemlisi Sırp güçlerinin bölgeden çekilmesini öngören 1244 sayılı kararı ile Kosova 

savaşı resmi olarak sona ermiştir.284 

 

5) Uluslararası Yönetimin Kurulması 

BMGK 1244 sayılı kararında Kosova, hukuki olarak hala Sırbistan toprağı kabul 

edilmesine rağmen, bağımsız devletlere özgü oluşturulan kurumlar ve zaman içinde 

BM Geçici Yönetimi UNMİK’in yetkilerini bu kurumlara devretmesi, Kosova’ya 

fiilen bağımsız devlet statüsü tanımıştır. 1244 sayılı kararın bu açıdan Kosova’yı 

bağımsızlık sonrası sürece hazırladığı belirtilebilir. Rambouillet görüşmelerinde 

Sırpların itiraz ettiği ‘Üç yıllık geçiş sürecinin ardından referandum düzenlenmesi’ 

hususu ve nihai statünün ‘Kosova halkının iradesini yansıtması’ ifadelerinin 1244 

sayılı kararda yer almaması ve ‘Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü’nün 

gözetileceğinin ifade edilmesi Sırp Yönetimi için bir başarı sayılmıştır. Fakat 10 

yıldan kısa bir sürede Kosova’nın bağımsızlığını ilan etmesi Sırbistan’ın Kosova’yı 

1999 yılında hukuki olarak da kaybettiğini göstermektedir.  

1244 sayılı karar Kosova’daki Sırp asker, polis ve paramiliter güçlerinin 

çekilmesini, uluslararası sivil (United Nations Interim Administration Mission in 

Kosovo – UNMIK) ve askeri (Kosovo Forces – KFOR)  varlığın kurulması ile eş 

zamanlı olarak düzenlemiştir. ‘Kosova halkları için geçici bir yönetimin kurulması’ 

ve ‘Tüm Kosova sakinlerinin huzurlu ve normal yaşam koşullarının sağlanması için 

demokratik yerel özyönetim kurumlarının oluşturulması ve denetiminin sağlanması’ 

amaçlarını taşıyan uluslararası sivil güç UNMIK, 4 sütunlu bir yapı çerçevesinde 

inşa edilmiştir. Birinci sütunu oluşturan BM İnsan Hakları Komisyonu (UNHCR) 
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Kosova’ya savaşın ardından akan insani yardımların koordine edilmesi ve 

denetlenmesi görevlerini üstlenmiştir. Doğrudan BM’nin üstlendiği ikinci sütün 

Kosova’daki tüm idari yönetim ile ilgili işlerden sorumlu olmuştur. Serbest 

seçimlerin düzenlenmesi, hukuk devletinin inşası ve insan haklarına saygı 

sağlanması gibi görevleri yerine getiren AGİT misyonu bu yapılanma içindeki 

üçüncü sütunu teşkil ediyordu. Kosova’nın ekonomik olarak kalkınması ve yeniden 

yapılanması için destek sağlayan Avrupa Birliği bu yapılanmanın dördüncü ayağını 

oluşturmuştur. Dört sütunun birbirleriyle ve NATO askeri gücü KFOR ile koordineli 

çalışmasını sağlayan BM Genel Sekreterine bağlı BM Özel Temsilcisi Kosova’daki 

en üst düzey sivil otorite statüsünde olmuştur. NATO müdahalesinin ardından BM 

Özel Temsilcisi olarak Sergio Vieira de Mello göreve başlamış, 6 haftalık bir sürenin 

ardından Bernard Kouchner bu görevi devralmıştır.285 

 

D. Bağımsızlık Süreci 

1) Kosova Anayasal Çerçevesi’nin Kabulü 

BMGK 1244 sayılı kararı Kosova için nihai bir siyasi çözüm öngörmediği 

gibi gelecek statüsünü de belirlemiyordu. Kararın içinde barındırdığı belirsizlikler 

Kosova’nın bağımsızlığına zemin hazırlarken, 22 Temmuz 2010 tarihinde 

Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı kararda da bağımsızlık ilanının bu karara aykırı 

olmadığı sonucuna varılmıştır.  

BM Geçici Kosova Misyonu UNMIK Kosova'nın kendi demokratik idari 

kurumlarını tesis etmesi için oluşturulmuştur. Bu çerçevede UNMIK’in temel 

sorumluluğu, Kosova’da geniş çaplı otonomi ve kendi yönetimlerinin kurulmasının 
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sağlanması; temel sivil ve idari görevleri yerine getirmek; siyasal bir çözüm bulmak 

amacıyla demokratik bir hükümetin kurulması ve bu çerçevede seçimlerin yapılması; 

bu kurumların sorumluluklarını Kosova’nın yerel kurumlarına devretmek; 

Kosova’nın gelecekteki statüsünü belirlemek için düzenlenen sürece olanak 

sağlamak; temel altyapının ve ekonomik yapılanmanın yeniden kurulmasını 

sağlamak; insan, yardım kuruluşları ile birlikte insani yardımı desteklemek; 

mültecilerin Kosova’ya güven içinde dönmelerini sağlamak; Kosova’da hizmet 

edecek uluslararası polis gücünün kurulmasıyla yerel polis gücünü kurmak ve sivil 

yasa ve düzeni devam ettirmek.286 Kosova’da özyönetim kurumların oluşturulması 

ve hükümetin belirlenmesi öncesinde anayasanın yapılması bir zorunluluk olarak 

ortaya çıkmıştır. Fakat Kosova’nın 1244 sayılı karara göre hala Sırp hâkimiyeti 

altında olması ve oluşturulacak kurumların geçiş aşaması için öngörülmüş olması 

nedeniyle hazırlanacak anayasanın ‘Kosova Geçici Öz-Yönetim Anayasal 

Çerçevesi’287 ismini alması kararlaştırılmıştır. 14 bölümden oluşan Anayasa 

Çerçevesi 15 Mayıs 2001 tarihinde dönemin BM Özel Temsilcisi Hans Haekkerup 

tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Hukukun üstünlüğü, insan hak ve 

özgürlükleri, demokratik ilkeler ve uzlaşmaya uyması gereken Özyönetim kurumları 

uluslararası alanda kabul edilen insan hakları ile ilgili temel mevzuata da riayet 

etmelidir. Özyönetim kurumları ayrıca topluluklara sağlanan haklardan 

yararlanmasını güvence altına alacak ve toplulukların adil temsilini sağlayacaktır. 

Anayasa Çerçevesi ile sivil bir nitelik taşıdığı özellikle belirtilen Kosova Koruma 

Gücü oluşturulmuş, özyönetim kurumlarının yetki ve sorumluluk alanları da tek tek 

sayılmıştır. Bosna’daki tecrübelerden ders çıkartan uluslararası toplum Kosova’yı 
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uluslararası alanda temsil yetkisine sahip BM Özel Temsilcisinin yetkilerine de 

anayasa çerçevesinde yer vermiş ve daha sınırlı bir kapsama sahip olmasına karar 

vermiştir. Parlamenter bir demokrasi olan Kosova’nın meclisi 20’si Arnavutlar 

dışındaki topluluklara ayrılan toplam 120 sandalyeden oluşuyordu. 10 koltuk Sırplara 

tahsis edilmiş, geri kalan 10 koltuk ise diğer topluluk temsilcilerine ayrılmıştır.  

Anayasal Çerçeve’nin kabul edilmesinden sonraki aşamada oluşturulan 

kurumlara demokratik seçimlerle gelen temsilciler seçilmiştir. 17 Kasım 2001 

tarihinde düzenlenen seçimlerin galibi Dr. İbrahim Rugova önderliğindeki LDK 

olmuştur. Kosova’nın ilk cumhurbaşkanı Rugova seçilirken ilk Başbakanı da Bajram 

Rexhepi olmuştur. Bundan sonraki süreçte UNMIK ve BM Özel Temsilcisinin 

denetiminde Kosova’daki kurumsallaşma faaliyetlerine hız verilmiştir.  

Geçiş aşaması olarak öngörülen mevcut yapının sürdürülmesinin zorluğu gün 

geçtikçe su yüzüne çıkmıştır. Ekonomik durumda kayda değer bir düzelmenin 

gerçekleşmemesinin yarattığı tepki ve Kosovalı Arnavutlarda gittikçe artan 

bağımsızlık isteği 1244 sayılı kararda belirtilen Kosova’nın statüsünün 

belirlenmesinin önemini ortaya koymuştur. Bu durumu ortaya koyan en önemli 

gelişmelerden biri de Mayıs 2002’de Kosova Meclisi’nin tüm itirazlara rağmen 

Yugoslavya ile Makedonya arasında imzalanmış olan tartışmalı bir sınır anlaşmasını 

feshetmesi olmuştur. Dönemin BM Özel Temsilcisi olan Alman Michael Steiner 

kararı geçersiz ilan ederken aynı zamanda birçok Arnavut yetkilinin uluslararası 

toplantılara katılmasını da yasaklamıştır. BM Yönetimi ile Arnavutların aralarının 

açılmasına neden olan bu gelişme, Kosovalıların statü konusunda uyguladıkları 

baskıyı da göstermiştir. Konunun daha fazla sürüncemede tutulmaması gerektiğine 



 

ilişkin yorumlar sonucu Michael Steiner ‘Statü öncesi Standartlar’ sürecini başlatarak 

bu konudaki ilk adımı atmıştır.288 

 

2) Statü Görüşmeleri Öncesi Standartlar 

Nihai statü görüşmelerine geçilmeden önce Kosova yönetiminin 8 alanda 

reform gerçekleştirmesi gerekiyordu. “Statü Öncesi Standartlar” olarak adlandırılan 

bu reformlar arasında; etkili, temsili ve işleyen demokratik kurumların varlığı, 

hukukun üstünlüğünün uygulanması, serbest dolaşımın sağlanması, toplulukların 

haklarına saygı gösterilmesi ve mülteci ile yerinden edilmiş kişilerin dönüşlerinin 

gerçekleştirilmesi, mülkiyet haklarının adil bir biçimde uygulanması, Belgrat 

yönetimi ile diyaloğun normalleştirilmesi, Kosova Koruma Gücünün dönüşümünün 

sağlanması gibi reformlar yer almıştır.289 Standartların gerçekleştirilmesine ilişkin 

çabanın yanı sıra Kosova’da sürecin çok uzadığına ilişkin memnuniyetsizlik gün 

geçtikçe artmıştır. Arnavut liderler 1999’da kabul ettirilemeyen ‘bağımsızlık 

referandumu’nu tekrar gündeme getirmeye başlamışlardır. Fakat konu, uluslararası 

toplum tarafından dikkate alınmayıp reform sürecine vurgu yapılmış; standartlar 

konusunda çok yavaş ilerleme kaydedildiğine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte 

Sırpların geri dönüşlerinde ve serbest dolaşımında istenen başarının sağlanamaması, 

Uluslararası Af Örgütü’nün 2003’te yayınladığı rapora göre yer yer azınlıklara 

yönelik uygulanan baskının azınlık mensuplarında neden olduğu ‘korku ve izole 
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edilmişlik duygusu’ 2004’te yaşanan olayların habercisi kabul edilmiştir.290 Yaşanan 

olaylar Kosova’nın statüsünün belirlenmesinin aciliyetini de ortaya koymuştur.  

 

3) Mitroviça Olayları 

2002 yılında BM Özel Temsilcisi Steiner’in başlattığı statü müzakerelerine 

geçiş sürecine Arnavutlar ve Sırplar arasında Mart 2004’te meydana gelen şiddet 

olayları gölge düşürmüştür. 16 Mart’ta Mitroviça’dan üç çocuğun Sırplar tarafından 

öldürüldüğü haberi kısa sürede büyük gösterilere neden olmuştur. Kosova’nın 

1999’dan sonra yaşadığı en şiddetli çatışmalar, aniden Kosova’nın birçok bölgesine 

yayılmış, olaylarda ölenlerin sayısı 19’u bulmuş, yaralıların sayısı da 600’ü 

geçmiştir. Sırplar, Obiliç’teki Ortodoks kilisesi, belediye binası ve Sırplara ait evlerin 

ateşe verilmesinin intikamını Belgrat’ta ve Niş'te Osmanlı camilerini yakarak 

almıştır.291 Ölenler arasında Birleşmiş Milletler aracına düzenlenen saldırıda hayatını 

kaybeden iki BM polisi yer alırken, KFOR'a bağlı 61 asker de yaralılar arasında 

bulunmuştur. Olaylarda Sırplara ait evler ve 72 BM aracı da zarar görmüştür.292 Bu 

olaylarda ortaya çıkan en temel gerçek, sorunun artık sadece Arnavut-Sırp çatışması 

olmadığı, şiddet olaylarının uluslararası toplum yetkililerine de yöneldiğidir. 

Arnavutlar ortaya çıkan bu yeni tehdit unsurunu, olayların tüm bölgeye yayılması ve 

Balkanları istikrarsızlaştırmasından endişe eden Batılı güçlere karşı sıkça 

kullanmıştır. 
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4) Nihai Statü Görüşmeleri 

Yaşanan şiddet olayları Kosova’nın statüsünün belirlenmesinin 

zorunluluğunu tekrar ortaya koymuştur. Bundan sonraki süreçte hukukun üstünlüğü 

ve güvenlik ile ilgili konular ön plana alınmıştır. BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 

Norveç’in NATO Daimi Temsilcisi Kai Eide’yi ‘Statü Öncesi Standartlar’daki 

ilerlemeyi değerlendirmek üzere görevlendirmiştir. Ağustos 2004’te yayınladığı ilk 

değerlendirmede Eide, halkın büyük bölümünde, uluslararası yönetim ile ilgili bir 

memnuniyetsizliğin var olduğunu ve azınlıklarda da şiddete maruz kalma endişesi 

yaşandığını belirtmiştir. Bu durumun bilincine varan uluslararası toplum sürece hız 

vermek için geniş kapsamlı ‘Statü Öncesi Standartlar’ politikasında revizyon yaparak 

‘Önceliklere dayalı Standartlar’ politikasını belirlemiştir.293 Bir sonraki gözden 

geçirmenin 2005 yılında gerçekleştirileceği belirtilen raporda, Kosova’daki durumun 

gittikçe bozulduğu, bu sebeple de uluslararası toplumun yerel yönetimlere yetki 

devrini hızlandırarak nihai statü için gerekli adımları atması gerektiği ifade 

edilmiştir.294 Kosova’nın gelecek statüsünün belirlenmesi ile ilgili siyasi sürecin 

başlatılması için Kosova’daki kurumların performansının temel teşkil edeceği 

belirtilmiştir.  

Kai Eide nihai raporunu 7 Ekim 2005 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’ne 

sunmuştur. Eide, raporda standartların uygulanmasında istenen ilerlemenin 

kaydedilmediğini, fakat statü konusunda adım atmanın zamanının geldiğini 

vurgulamıştır. Belirsizliğin devam etmesi halinde uluslararası toplumun Kosova’da 

yönetilebilir ve müzakere edilebilir bir çözüme ulaşma imkânının da azalacağını 
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ifade etmiştir.295 Bu açıdan statü sürecinin tüm tarafları dahil edecek şekilde 

dikkatlice sürdürülmesinin ve sonucun da dengeli ve sürdürülebilir olmasının 

önemine değinmiştir.296 Bunun üzerine Güvenlik Konseyi, 24 Ekim 2005’te statü 

sürecinin başlama kararını vermiştir. Süreci yönetmek ve nihai statüye ilişkin bir 

öneri sunmak üzere Sırbistan ve Rusya’nın tüm itirazlarına rağmen BM Genel 

Sekreteri’nin özel temsilcisi olarak Martti Ahtisaari atanmıştır. Ahtisaari ise 

yardımcılığına Albert Rohan’ı seçmiş, UNOSEK(United Nations Office of the 

Special Envoy for Kosovo) ekibini oluşturarak çalışmalarına başlamıştır. 

Ahtisaari ve ekibinin temel hedefi görüşmelerden çıkan sonucun net olması 

ve bunun Sırp tarafına açık bir biçimde açıklanması olmuştur. Temas Grubu 

(İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya ve ABD) üyelerinden Rusya hariç 

hepsinin bağımsızlığa desteklediğinin bilinmesi bir bakıma Ahtisaari’ye istediği 

oyun alanını sağlamıştır. Tarafların uzlaşmaz pozisyonları müzakere sürecinin bir 

sonuca bağlanmasını zorlaştıran temel unsurdu. Bu süreçte yaşanacak pazarlığın Sırp 

ve Arnavut taraflardan çok ‘büyük güçler’ arasında geçmesi beklenen bir gelişme 

olmuştur.297 

Nihai statü görüşmelerinin Arnavutların bağımsızlık dışında başka seçeneği 

kabul etmemeleri, Sırpların ise “geniş otonomi” ya da “bağımsızlıktan az özerklikten 

çok’ şeklinde ifade ettikleri bir seçenekte diretmeleri nedeniyle zor geçeceği baştan 

bilinen bir gerçekti. Bu nedenle Ahtisaari ve UNOSEK ekibi görüşmelerin statü 

konusundan değil teknik konularından başlayarak yol alınmasını istemişlerdir.  
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Ocak 2006’da başlaması öngörülen müzakereler Başkan Rugova’nın hayatını 

kaybetmesi üzerine 1 ay ertelenmiştir. Yerine geçen Fatmir Seydiu başkanlığında 

Kosova adına müzakereleri yürütecek ‘Birlik’ grubu ile Başbakan Koştunica ve 

Başkan Tadiç’in danışmanları Slobodan Samardzic ile Leon Kojen başkanlığındaki 

Sırp tarafı böylece ilk kez Şubat 2006’da adem-i merkeziyetçilik ile ilgili müzakere 

turunda Viyana’da bir araya gelmişlerdir. Kosova’da yeni Sırp belediyelerinin 

oluşturulması ve mevcut olanların da sınırlarının yeniden belirlenmesinin tartışıldığı 

ilk turda Sırpların daha çok belediyenin kurulmasına ilişkin istekleri bu alanda 

ilerleme kaydedilmesini zorlaştırmıştır. Kosova tarafı da ülke içinde yaşanan yoğun 

muhalefet nedeniyle bu konuda adım atma isteğinde değildi. Özellikle ‘Self-

determinasyon – Kendin Karar Ver’ hareketi lideri Albin Kurti’nin adem-i 

merkeziyetçiliğin ülkeyi bölünmeye götüreceği tepkisi halkta da tepkiye yol 

açmıştır.298 Yerel yönetimlerle ilgili müzakerelerde istenen ilerleme 

sağlanamamasının ardından ‘geri dönüşler’ (Kosova’dan kaçan Sırpların Kosova’ya 

dönüşleri için gerekli şartların sağlanması) ele alınmaya başlamıştır. Mayıs ayına 

gelindiğinde ise tarafların müzakere ettiği konu ‘dini ve kültürel miras olmuştur. 

2004 yılında Mitroviça’da yaşanan olaylar Sırpların bu konuda Arnavutlardan daha 

çok talepte bulunmalarını kolaylık sağlamıştır. 

Haziran 2006’da en üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen‘Filler 

Turu’nda ilk kez teknik konuların dışında statü ile ilgili müzakereler de yapılmıştır. 

Müzakerelerin çıkmaza girmesiyle Kosova tarafı tek taraflı bağımsızlık ilan etme 

talepleri artmaya başlamıştır. Toplam 17 müzakere turunda adem-i merkeziyetçilik, 

kültürel ve dini miras, geri dönüşler, azınlık/topluluk hakları, ekonomik konularda 
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tarafların çok sınırlı uzlaşı noktalarıyla 2007 yılının başında sona ermiştir. Ahtisaari 

müzakerelerden daha fazla sonuç alınamayacağı düşüncesiyle Ocak ayı içinde 

raporunu BM Güvenlik Konseyi’ne sunmak istemiştir. Fakat 21 Ocak 2007’de 

Sırbistan’da düzenlenecek seçimlerin radikallerin oylarını artırabileceği düşüncesiyle 

raporu seçim sonrasında açıklama kararı almıştır.299 

 

5) Ahtisaari Planı ve Bağımsızlık İlanı 

Ahtisaari, Kosova’nın nihai statüsünü belirlemek amacıyla Sırbistan ile 

Kosova arasında Viyana’da gerçekleşen 17 müzakere turunun ardından, Kosova 

statüsü ile ilgili çözüm öneri paketini Sırbistan’da gerçekleşen seçimlerin hemen 

ardından, 2 Şubat 2007’de taraflara sunmuştur. Ahtisaari, ‘Genel Prensipler’ ve 12 

ekten oluşan plana tarafların yapıcı, uzlaşmaya dayalı değişiklik ve çözüm önerilerini 

dâhil edeceğini dile getirmiştir. Fakat 21 Şubat, 2 ve 10 Mart 2007 tarihlerinde 

yapılan ilave müzakere turlarında da tarafların uzlaşamaması üzerine ‘müzakere 

potansiyelinin tükendiğini’ ifade etmiştir.300 Bunun üzerine Ahtisaari 14 Mart’ta, 4 

sayfalık ‘Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Kosova’nın Statüsüne ilişkin Raporu’ ile 

63 sayfalık ‘Kosova’nın Statüsüne ilişkin Kapsamlı Çözüm Önerisi’ belgelerini 

Genel Sekreter Ban Ki Moon’a sunmuştur. Raporda görüşlerine yer veren Ahtisaari, 

Kosova’nın statüsünün uluslararası toplum tarafından denetlenen bir bağımsızlık 

olması gerektiğini ifade etmiştir.301 
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Kosova statüsünün çözümüne ilişkin ayrıntılı önerilerin yer aldığı raporda, 

Kosova’nın bağımsız olacağı açıkça belirtilmiyor ise de, Kosova’ya bağımsız 

devletlerin sahip olduğu yetki ve yükümlülükler verilmesi öngörülmüştür.302 Ancak, 

raporda daha çok “teknik değişiklikler” yapılmış ve Kosova statüsüne ilişkin dolaylı 

hükümler esasta aynı kalmıştır. Kosova statüsünün çözümüne ilişkin ayrıntılı 

önerilerin yer aldığı raporda yapılan önemli bir değişiklik, Kosova’daki Sırp olmayan 

azınlıkların hakları üzerinedir. Aralarında Türklerin de yer aldığı bu azınlıkların 

hakları raporun ikinci ekinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Böylece, 

uluslararası anlaşmalarda belirtilen haklar ve özgürlükler dışında, azınlıkların varlığı, 

dili, kültürü, eğitimi ve diğer ulusal niteliklerinin korunması için gereken güvence 

sağlanmıştır. Dahası, raporun Genel Hükümler başlığı altındaki 1. maddenin 6. 

fıkrasında, Türkçe’nin, Boşnakça’nın ve Roman dilinin belediye düzeyinde resmî 

olacağı veya kanuna uygun olarak resmî kullanımda olacağı belirtilmekteydi. 

Ahtisаari’nin raporunda “bağımsızlık” kelimesi kullanılmıyor ise de rapor, 

uluslararası topluluk tarafından “kontrol edilebilir bir Kosova devletinin” temelleri 

olarak algılanmıştır. Nitekim Kosova Hükümeti ve muhalefetteki bütün önemli siyasi 

partiler, temelde Ahtisaаri’nin raporunu kabul edilebilir olduğunu dile getirerek 

desteklemiştir. Sırp tarafı ise bu raporun Kosova’ya bağımsız devletlerin sahip 

olduğu hak ve yükümlülükler tanıdığından dolayı şiddetle karşı çıkmıştır. Ahtisaari 

Raporu’nun başka bir özelliği, raporun önemli bir kısmının Kosovalı Sırplara 

ayrılmasıdır. Örneğin, ademi merkezileşme çerçevesinde, Sırpların kontrolüne 
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verilecek altı yeni belediyenin oluşturulması öngörülmüştür. Böylece Sırpların 

kontrolündeki bütün belediyeler hayli geniş özerkliklere kavuşmuştur.303 

Kosova’ya, uluslararası toplum tarafından denetlenen bir bağımsızlığın 

tanınmasını öneren rapor, ABD, AB ve NATO ittifakında geniş destek bulmuştur. 

Ancak, Rusya’nın veto hakkını kullanacağını açık olarak belli etmesiyle, Ahtisaari 

raporuna dayanarak Kosova’ya bağımsızlık yolunu açacak bir karar, BM Güvenlik 

Konseyi’nden çıkartılamamıştır. Rusya’nın engeline takılan rapor Kosova’da çözüm 

yollarının da tükendiği şeklinde yorumlanmıştır. Kosova tarafı plana açık destek 

sunarken, Sırbistan planın Kosova’ya bağımsız devletlere has özellikler verdiği 

gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştır. Sürecin tıkanması üzerine Ahtisaari’nin 

itirazlarına rağmen Temas Grubu, Sırbistan ile Kosova arasındaki müzakerelerin, 

AB, ABD ve Rusya’nın himayesi altında devam etmesine karar vermiştir. Yeni 

müzakerelerin 10 Ağustos 2007 tarihinde mekik diplomasisi çerçevesinde fiilen 

başlatılması karara bağlanırken, görüşmelerin ABD temsilcisi Frank Wisner, AB 

temsilcisi Wolfgang İschinger ile Rusya temsilcisi Aleksandar Harcenko kontrolünde 

yapılması kararlaştırılmıştır. Fakat 120 günlük süreçte de beklendiği gibi taraflar tüm 

baskılara rağmen tavize yanaşmadığından bir sonuç alınamamıştır. Kasım 2007’de 

Kosova’da yapılan seçimlerde, eski UÇK liderlerinden Haşim Thaçi’nin Kosova 

Demokratik Partisi (PDK) iktidara gelmiştir. Batı’dan gerekli desteği gören ve 

gerekli istişarelerin ardından Başbakan Thaçi, 17 Şubat 2008’de Kosova Meclis 

Başkanı Jakup Krasniqi’den olağanüstü hal toplantısı düzenlenmesini istemiştir. 

Yapılan toplantıda Thaçi, Kosova’nın bağımsızlık bildirisini okuyarak tek taraflı 

bağımsızlık ilan etmiştir. Sırbistan ve Rusya’nın yoğun tepkisini çeken ve yasadışı 
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olduğunu belirttikleri bağımsızlık ilanının ardından kısa sürede tanımalar 

gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ülke 

sayısı 88’e ulaşmıştır.304 
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IV. BÖLÜM: AB VE ABD’NİN KOSOVA POLİTİKALARI VE 

STRATEJİK KÜLTÜR 

A. AB’nin Stratejik Kültürü ve Kosova Politikası 

1) AB’nin Sivil Güç Kimliği – Diplomatik Çözüm Arayışları ve 

Ekonomik Yaptırımlar 

1990’lı yıllar Avrupa’nın kendini yeniden yapılandırdığı bir geçiş aşaması 

niteliği taşımıştır. 1993 yılında kabul edilen Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu bir 

yapıya kavuşan AB için en büyük önemi Ortak Dış ve Güvenlik Politikası sütunu 

oluşturmuştur. AB bu sütun çerçevesinde yürüttüğü politikalar ile sadece ekonomik 

alanda değil siyasi ve dış politika alanında da etkin bir aktör olma fırsatını bulmuştur. 

1990’lı yıllar bu açıdan AB için bir emekleme süreci olmuş, Yugoslavya’daki 

gelişmeler ise ilk sınav niteliği taşımıştır. AB’nin bu dönemde yürüttüğü politikalar 

çözüm getirme ve etkinlik bakımından zayıf olsa da stratejik kültüründeki ‘sivil güç 

kimliği’ ile uyumlu olmuştur.  

AT/AB’nin Yugoslavya’ya yönelik ilk siyasi girişimi Yugoslavya’dan ayrılan 

devletlerin tanınması ile ilgili şartları belirleyen Badinter Komisyonu olmuştur. 1991 

yılında kurulan Komisyon, Kosova’nın Aralık ayında sunduğu bağımsızlık talebini 

reddetmekle birlikte Kosova’nın statüsünün iyileştirilmesi ve insan ile azınlık 

haklarının gözetilmesine vurgu yapmıştır.305 1995 Dayton Anlaşması ile Bosna’daki 

savaşın sona erdirilmesinin ve Miloşeviç’i çözüm masasında görmenin rahatlığını 

yaşayan uluslararası toplum ‘pasif direnişi’ sürdüren Kosova’yı göz ardı etmiştir. 

Kosova, Yugoslavya’nın parçası kabul edilmiş ve 1998 yılında şiddet olaylarının 
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artmasına kadar iç sorun olarak algılanmıştır. Bosna Savaşı’nda tecrübe kazanan ve 

ODGP’nin işlerlik kazanmasıyla artık daha fazla müdahale aracına sahip olan AB 

için Kosova daha basit bir sınav olmuştur. Fakat Kosova’da yaşanan dramın 

diplomatik yollarla sonlandırılamaması ve askeri müdahalenin gerekliliği, AB’nin dış 

politikasının başarısız olarak lanse edilmesine neden olmuştur.  

Balkanların istikrarında önemli bir faktör olarak AB’nin bu dönemdeki temel 

hedefi ‘Kosova’da barışın ve acil insani ihtiyaçların sağlanması’306 olarak formüle 

edilmiştir. AB, 1992 – 1999 yılları arasında, dolaylı olarak ya da doğrudan 

Kosova’yı ilgilendiren yüzün üzerinde beyan, ilke kararı, deklarasyon, 

sonuç(conclusion) ve insani yardım kararı almıştır.307 Kararların temel vurgusu, 

Kosova’daki krizin barışçıl yollarla ve temel insan hakları ve hukukun üstünlüğüne 

saygı çerçevesinde çözülmesi gerektiği üzerinde olmuştur.  

AB’nin Kosova krizinin çözümüne yönelik sahip olduğu temel araçlar, sivil 

güç kimliğiyle uyumlu bir biçimde ekonomik yardım ve yaptırımlar olmuştur. AB, 

Şubat 1998’de Kosova’da şiddetin artmaya başlamasıyla, Yugoslavya’ya yönelik 

ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştır. Haziran 1998’de yapılan Cardiff 

Zirvesi’nde Kosova’ya ilişkin kabul edilen deklarasyonda krizin bölge istikrarı için 

ciddi bir tehdit oluşturduğu ve güçlü ve birleşik bir uluslararası yanıt/karşılık 

gerektirdiği belirtilmekte, Miloşeviç’in şiddet eylemlerini durdurmaması ve Kosovalı 

Arnavutların yönetimi ile siyasi diyaloğu başlatmaması halinde daha sert önlemler 

alınacağı vurgulanmaktadır. Avrupa Konseyi, var olan ekonomik yaptırımların yanı 
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sıra Yugoslavya ile AB üye ülkeleri arasında yapılan uçuşları da yasaklama kararı 

almıştır.308 

 Aynı yıl Aralık ayında yapılan Viyana Zirvesi’nde de AB Özel Temsilcisi 

Wolfgang Petritsch aracılığıyla siyasi sürecin desteklendiği, insani yardım çabalarına 

destek sağlanacağı ve tarafların anlaşmaya varmasıyla Kosova’nın yeniden 

yapılanmasına destek verileceği belirtilmiştir.309 

AB ekonomik yaptırım tehdidini Rambouillet Konferansı sırasında da 

uygulamıştır. AB Dışişleri Bakanları, 22 Şubat 1999 tarihinde tarafların anlaşmaya 

varamaması halinde OBNOVA ve PHARE programları kapsamında Yugoslavya’ya 

sağlanacak 242 milyon Euro’luk yardımın askıya alınacağını belirtmiştir.310 

AB’nin savaş sırasındaki bir diğer girişimi Bosna’da görevli gözlemcilerden 

oluşan bir grubu Kosova’da ‘uluslararası gözlemci kapasitesini güçlendirmek’ 

amacıyla Kosova Diplomatik Gözlemci Misyonu’na katılımını sağlamasıdır. 1998’de 

Wolfgang Petritsch ve Filipe Gonzales ile 1999’da Marti Ahtisaari’nin AB özel 

temsilcileri olarak atanması da AB’nin diplomatik çözüm arayışlarına sağladığı bir 

diğer katkıdır.311  

Fakat tüm diplomatik girişimlerin savaşı durdurmada başarılı olmamasıyla, 

NATO operasyonu başlatılmıştır. AB’nin stratejik kültüründe güç kullanımı, 

uluslararası hukuk çerçevesinde ve son çare olarak başvurulan bir araç niteliği 

taşımakla birlikte, Bosna’dan alınan derslerin güç kullanımı konusundaki eşiği 
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düşürdüğü ve bunun sonucunda üye ülkelerin NATO operasyonuna tam destek 

verdiği gözlenmiştir.  

McBreen’in de belirttiği gibi, AB’nin bir bütün olarak sağladığı diplomatik 

çözüm arayışlarını değerlendirmek güçtür. Zira AB 1990’lar boyunca hala gelişim 

sürecini sürdüren bir birliktir ve üye devletlerin AB’nin yanı sıra BM, NATO, AGİT, 

Temas Grubu gibi örgüt ve oluşumlarda da bireysel girişimleri devam etmiştir. Genel 

olarak AB’nin kriz sırasındaki etkinliği zayıf olarak nitelendirilse de stratejik 

kültürünün önemli bir bileşeni olan sivil güç kimliği ile uyumlu olduğu söylenebilir. 

 

2) Birleşik Avrupa Hayali - Balkanlara Yönelik ‘Royamount Süreci’ 

ve ‘Bölgesel Yaklaşım’ın Başlatılması 

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Başkan Bush’un ‘bütün ve özgür Avrupa’ ile 

Başkan Clinton’un ‘bölünmemiş, barışçıl ve demokratik Avrupa’312 yaratma hayali 

Avrupa Topluluğu’nu da sarmış, Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinin katılımı için 

ilk çalışmalar başlatılmıştır. 1990’larda yaşanan savaşlar, Balkanlar için Birliğe 

katılım hayalini ertelemiş olsa da AB’nin bölgeyi kalkındırma, dönüştürme ve 

‘Avrupalılaştırma’ süreci bu dönemde başlamıştır. 

AB’nin Balkanlara yönelik ilk siyasi girişimi 13 Aralık 1995 tarihinde, 

Dayton Anlaşması’nın imzalanmasından hemen sonra, AB üye ülkeleri ile Türkiye, 

Rusya, ABD, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Macaristan, 

Makedonya, Romanya, Slovenya ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’nin katılımıyla 

Royaumont’da başlatılmıştır.313 
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Royaumont Süreci’nin temel amacı Güneydoğu Avrupa’da uzun vadeli 

istikrarı ve iyi komşuluk ilişkilerine katkı sağlamak ve böylece ‘demokrasi, barış, 

birlik, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin hakim olduğu yeni bir Avrupa’314 inşa 

etmekti. Royaumont Süreci kapsamında Kosova konusu gündeme geldiyse de, Rus 

ve Yugoslav yetkililer konunun bir içişleri sorunu olduğunu ifade ederek, bilinen 

tutumlarını yenilemişlerdir. Bu tutum nedeniyle AB yetkilileri, 1998’de yapılacak bir 

sonraki konferansın Belgrat yerine Tiran’da yapılmasına karar vererek tepkilerini 

ortaya koymuşlardır.315 

 AB, Royaumont Süreci’nin bir yıl sonrasında, Batı Balkan ülkelerine yönelik 

‘Bölgesel Yaklaşım’ (Regional Approach) isimli yeni bir politika başlatmıştır. Bu 

yeni politika ile AB, Batı Balkanlarda demokrasinin teşviki ve hukukun 

üstünlüğünün sağlanması ile ekonominin yeniden yapılandırmasını 

hedeflemekteydi.316 1997 yılında başlatılan ‘Şarta Bağlılık’ (Conditionality) 

stratejisinin temel amacı yine benzer şekilde Balkan ülkelerinin Avrupalı değer ve 

normlarını benimsemelerini, bu süreçte de ekonomik desteklerle teşvik edilerek 

ilerleme kaydetmelerini sağlamaktır. AB bu dönemde Balkanlara açıkça üyelik 

perspektifi sunmamakla birlikte bölge ülkelerle ilişkilerini hem tek tek hem de 

bölgesel düzeyde geliştirmiş; belirtilen şartları karşılayan ülkeler ticari imtiyazlar, 

mali yardımlar ve ekonomik işbirliği ile ödüllendirilmişlerdir. Kosova savaşının 

ardından AB’nin Balkanlara yönelik nihai politika aracı ‘İstikrar ve Ortaklık Süreci’ 

ve ‘Güneydoğu Avrupa için İstikrar Paktı’ hayata geçirilmiştir. İstikrar paktı siyasi, 
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ekonomik ve güvenlik alanlarında bölgesel işbirliği konularına odaklanırken, İstikrar 

ve Ortaklık Süreci AB’nin Balkan ülkelerine yolunu açan temel araç olmuştur. 317 

Böylece AB daha 1990’lardan itibaren takip ettiği politikalarla, Batı 

Balkanların ‘Birleşik Avrupa’nın parçası olduğu mesajını vermiş fakat Avrupa 

ailesine dahil olmanın belli şartları olduğunu ortaya koymuştur. Kosova BMGK 1244 

sayılı kararı gereği Sırbistan toprağı kabul edilmesine karşın AB, İnsani Yardım 

Ofisi (European Community Humanitarian Office – ECHO), Avrupa İmar Ajansı318 

ve UNMIK’in AB sütunu319 yollarıyla savaş sonrasında ülkenin kalkınması için mali 

destek sağlamış ve bir bakıma Kosova’yı da 2003 yılında dahil olacağı İstikrar ve 

Ortaklık Sürecine hazırlamıştır. 

 

3) Avrupalı Kimliği ve Ortak Değerlerin Benimsetilmesi 

3.1 İstikrar ve Ortaklık Süreci 

AB’nin Balkanlara üyelik perspektifi sunan ilk politika aracı İstikrar ve 

Ortaklık Süreci’dir. 1999 yılında başlayan süreç, Balkan ülkelerinin AB ile yakın 

ilişkiler kurmasını, bu süreçte mali olarak desteklenmelerini ve gerekli reformları 

karşılamaları halinde de potansiyel aday ülke statüsünün tanınmasını öngörmektedir.  

Kosova’nın statüsünün belirsizliği İstikrar ve Ortaklık Sürecine dahil 

edilmesini zorlaştırmıştır. 1999 – 2003 döneminde Kosova – AB ilişkileri önceden 

de belirtildiği üzere İnsani Yardım Ofisi (European Community Humanitarian Office 
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– ECHO), Avrupa İmar Ajansı ve UNMIK’in AB sütunu çerçevesinde şekillenmiştir. 

Kosova’nın AB ile ilişkilerini geliştirmek, reform sürecini hızlandırmak ve 

Kosova’nın İstikrar ve Ortaklık Süreci’nin değişik araçlarından faydalanması 

amacıyla 2003 yılında Kosova’nın da katılımı kararlaştırılmıştır.320 Bunun üzerine 

Kosova ile ‘İstikrar ve Ortaklık Süreci İzleme Mekanizması’ (Stabilisation and 

Association Process Tracking Mechanism - STM) programı başlatılmıştır. Kosova bu 

program sayesinde CARDS (Community Assistance for Reconstruction, 

Development and Stabilisation) mali yardımlarını kullanma imkanı elde etmiştir. 

STM, siyasi diyalog ve teknik diyalog olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. 

Siyasi diyalog kapsamında Avrupa Ortaklık Anlaşması’nda321 belirtilen 

yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve planlanan reformların tamamlanması ile ilgili 

görüşmeler gerçekleştirilirken, teknik diyalog yılda iki kez düzenlenen ve iyi 

yönetişim, ekonomi, iç pazar, sosyal inovasyon ve uyum, altyapı, tarım ve balıkçılık 

gibi sektörel toplantıları kapsamaktadır.322 AB, bu mekanizma sayesinde Kosova’da 

gerçekleşen reformları denetlemekte ve teşvik etmekte, Kosova’nın Avrupa’ya 

entegre olmasını sağlamaktadır. AB, bu süreci yıllık olarak yayınlanan İlerleme 

Raporları ile de gözetlemektedir. 2005 yılında yayınlanan ‘Kosova için Avrupalı 

Gelecek’323 isimli belgede Kosova’daki reform süreci değerlendirilmekte, 

Kosova’nın demokratik ilkeler, insan hakları ve azınlık haklarının korunması, 

hukukun üstünlüğü ve piyasa ekonomisi reformu gibi AB’nin temel değerlerine saygı 

göstermesi karşılığında AB’nin de gerekli desteği vereceği belirtilmektedir.  
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2009 yılında yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda yayınlanan bildirimde324 

yine diğer Balkan ülkeleriyle birlikte bir ‘Avrupa Perspektifi’ni paylaşan Kosova’nın 

Avrupa yolunda yaşadığı sorunlar ve siyasi-sosyo-ekonomik gelişimi için AB’nin 

sağlayacağı katkıya yer verilmiştir. Bunun üzerine AB Kosova ile ilişkilerini İzleme 

Mekanizması’ndan İstikrar ve Ortaklık Süreci Diyaloğu’na terfi ettirmiştir. 

 

3.2 Statü Öncesi Standartlar 

1999’da gerçekleştirilen NATO müdahalesinin ardından kabul edilen 1244 

sayılı BM Güvenlik Konseyi kararında Yugoslavya’nın toprak bütünlüğü ve 

egemenliği kabul edilmiş, Kosova’ya ise kapsamlı özerklik verilmesi öngörülmüştür. 

Oluşturulan geçici kurumların zaman içinde yetkilerini devretmesi,  çerçeve 

anayasanın kabulü, demokratik seçimlerle halkın kendi yönetimini belirlemesi gibi 

etkenler Kosova’nın fiili olarak bağımsızlığını kazanmasını sağlamıştır. Fakat Mart 

2004’te Mitroviça’da gerçekleşen şiddet olaylarına kadar uluslararası toplum uzun 

süre statünün belirlenmesi için ciddi bir girişimde bulunmamıştır. Hem Kosova’nın 

hem de bölgenin istikrarının, statünün belirlenmesine bağlı olduğunun anlaşılması 

üzerine 10 Aralık 2003’te UNMIK tarafından ortaya konan ‘Kosova için Standartlar’ 

veya daha iyi bilinen ismiyle ‘Statü Öncesi Standartlar’ süreci hızlandırılmıştır. Statü 

öncesi standartlar süreci Kosova’nın statüsünün görüşmeye açılmadan önce yerine 

getirilmesi gereken 8 standardı belirlemiştir. Bunlar sırasıyla, işleyen demokratik 

kurumların oluşturulması, hukukun üstünlüğünün ve dolaşım özgürlüğünün 

sağlanması, toplulukların ve topluluk üyelerinin haklarının korunması ve 
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sürdürülebilir dönüşlerin sağlanması, sürdürülebilir rekabetçi piyasa ekonomisinin 

oluşturulması, mülkiyet haklarının güvence altına alınması, Sırbistan ile Kosova 

arasında yapıcı ve sürekli bir diyaloğun sağlanması ve Kosova Koruma Teşkilatı’nın 

sivil bir güce dönüştürülmesidir. Görüldüğü üzere söz konusu standartlar, AB’nin 

İstikrar ve Ortaklık Süreci çerçevesinde Kosova’dan talep ettiği şartların çok 

benzeridir. Bu açıdan Kosova’nın 2000 sonrası dönemdeki dönüşümünün tamamen 

Avrupalı değerler esas alınarak gerçekleştiği söylenebilir. Standartların ilk sayfasında 

da belirtildiği üzere amaç ‘etnik köken, ırk veya dininden bağımsız olarak, herkesin 

korku düşmanlık ve tehlikeden uzak yaşayabildiği, çalışabildiği ve seyahat edebildiği 

ve herkes için hoşgörü, adalet ve barışın olduğu bir Kosova’ oluşturmaktır. 

Standartlar ile başlayan bu dönüşüm süreci Kosova için bağımsızlığın ilk adımı kabul 

edilebilir. 

 

3.3 EULEX Hukukun Üstünlüğü Misyonu 

AB’nin Kosova’daki varlığı üç bileşenden meydana gelmektedir: AB Özel 

Temsilcisi, Avrupa Komisyonu İrtibat Bürosu ve hukukun üstünlüğü misyonu 

EULEX.325 AB’nin Kosova’ya yönelik son politika girişimi hukukun üstünlüğü 

misyonu EULEX’, 4 Şubat 2008’de alınan Konsey Ortak Eylemi326 ile kurulmuştur. 

EULEX misyonunun temel görevi, Kosova Geçici kurumlarının yetkilerinin, 

Ahtisaari planı çerçevesinde kurulan yeni kurumlara devrini denetlemek, medeni 

hukuk ve düzeni sürdürmek, Kosova’da yerel polis gücü kurulana kadar uluslararası 

polis personelinin hizmet vermesini sağlamaktır. Kosova’yı Avrupalı değerler 
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çerçevesinde dönüştürmeye devam edecek olan EULEX ayrıca yeni kurulan 

hükümete hukukun üstünlüğü, adalet sisteminin işlemesi ve yolsuzluklar konusunda 

tavsiyelerde bulunacaktır. 2500 kişilik personelinin 1600’ü uluslararası 

yetkililerden327 oluşan misyona Kıbrıs hariç 26 üye devlet ile ABD, Hırvatistan, 

İsviçre, Kanada, Norveç ve Türkiye destek vermektedir. EULEX misyonu Kosova 

kurumlarına, adli makamlara ve kolluk kuvvetlerine sürdürülebilirlik ve hesap 

verebilirlik, etnik gruplar arası hizmetlerin geliştirilmesi ve siyasi müdahalelerden 

bağımsız, Avrupa standartlarına göre hizmet vermeleri için destek sağlayacaktır.328  

AB, EULEX misyonu vasıtasıyla Kosova’da Avrupalı kimliğinin temel 

değerlerinden ‘hukukun üstünlüğü’nün sağlanması ve benimsenmesi için, stratejik 

kültürü ile uyumlu bir biçimde hareket etmiştir. AB’nin bu girişimler aracılığıyla, 

Kosova’da önemli bir dönüştürücü güç olarak işlev gördüğü ve Kosova’nın Avrupalı 

olma yolunda önemli katkılar sağladığı genel kabul görmektedir. 

 

B. ABD’NİN STRATEJİK KÜLTÜRÜ VE KOSOVA POLİTİKASI 

1. Yeni Dünya Düzeni ve Balkanlarda Etnik Çatışmalar 

Soğuk Savaş süresince ‘don(durul)muş kriz bölgesi’ konumundaki Balkanlar 

1990’lı yılların başında başlayan savaşlarla dünyanın en istikrarsız bölgesi haline 

gelmiştir. Soğuk Savaşın sona ermesini Batı Bloku bir galibiyet olarak kutlarken, 

Balkanlar için bu dönem tarihlerindeki en acı yılların başlangıcı olmuştur. 

Balkanlarda başlayan etnik çatışmalar tek süpergüç konumundaki ABD’nin öncelikle 
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olarak şu sorulara cevaplar bulmasını gerektirmiştir: ABD etnik katliamları 

durdurmak için Amerikan hayatlarını (askerlerini) sarf etmeli miydi? ABD 

uluslararası kurumlarla ne kadar işbirliği yapmalıydı? ABD Avrupalı ortaklarıyla 

sorumluluğu ne kadar paylaşmalıydı? ABD küresel sorunları çözmek adına Rusya ile 

ilişkilerini riske atmalı mıydı?329 

ABD’nin Avrupa’da cereyan eden olaylara müdahale konusundaki isteksizliği 

stratejik kültüründeki tecrit politikası etkisi ile kısmen açıklanabilir. Zira bu 

dönemde, 1. ve 2. Dünya Savaşları sonrasındaki durumlara benzer biçimde, ABD’de 

yeniden izolasyonist-uluslararasıcı/müdahaleci politika tartışmaları alevlenmiştir. 

ABD’nin zenginliğini ve gücünü, ABD ulusal çıkarlarını ilgilendirmeyen savaşlarda 

harcamanın yanlışlığına işaret eden neo-izolasyonistlere karşı, Başkan Bush, 1991 

tarihli Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinde, 1920’li yıllara benzer içe kapanmanın 

olumsuz sonuçlarına işaret etmiştir.330 Başkan Bill Clinton’un deyimiyle ise, bu 

dönemde ‘ABD’nin eylemsizliği Amerikan liderliğini terk etmek’ anlamına 

gelecekti.331  

1990’lı yıllar bir bakıma ABD’nin çekingenliğini attığı ve tek kutuplu 

dünyanın lider ülkesi olarak stratejik kültüründe de yer alan uluslararası hukuka 

mesafeli duruşunun izlerini göstermiştir. ABD, hareket alanını sınırlayan BM’yi 

devre dışı bırakarak, NATO üzerinden politikalarını yürütmeyi tercih etmiştir. Bu 

süreçte Avrupa’nın kendi arkabahçesinde meydana gelen olaylara çözüm 

getirememesi ABD’nin Soğuk Savaş boyunca takip ettiği ‘Avrupa’nın güvenliğini 
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sağlama misyonu’nu sürdürmesine neden olmuştur. Böylece NATO’nun da Soğuk 

Savaş çerçevesinden çıkıp kendine ‘insani müdahalelerde’ yeni bir misyon edinmesi 

kolaylaşmıştır. NATO’nun yeni misyonu bu dönemde başlayan genişleme sürecini 

de meşrulaştırmıştır. 

Bu dönemde Yugoslavya’nın dağılmasının yarattığı istikrarsızlığın yanı sıra 

bölge ülkelerinin yolsuzluğa bulaşmış zayıf siyasi kurumlara(yönetimlere) sahip 

olması, insan-azınlık hakları ihlallerinin yaşanması, bölgenin uyuşturucu, silah ve 

insan kaçakçılığı için merkez haline gelmesi gibi faktörler bölge ülkelerinin Batı 

değerlerini benimsemiş, güçlü ekonomilere sahip demokratik ülkeler olma süreçlerini 

zorlaştırmıştır.332 1998 ve 1999 yıllarında yayınlanan Ulusal Güvenlik Strateji 

belgelerinde ABD ‘Başarısız Devletler’ olarak adlandırdığı bu tür ülkelerin bölgesel 

güvenlik ve Amerikan çıkarları açısından tehdit oluşturduğu ve bunlarla mücadele 

edilmesi gerektiği ifade etmiştir.333  

ABD’nin Yugoslavya’da yaşanan olaylara bakışı başta müdahale etmek 

istememesinin temel gerekçesi olmuştur. Yugoslav cumhuriyetleri arasında başlayan 

etnik savaşın tarih boyunca görülen etnik düşmanlıklardan kaynaklandığı yönünde  

temel bir algı oluşmuştur.334 Bu nedenle de ABD, Vietnam’ın stratejik kültüründeki 

derin izlerinden dolayı Balkanlarda da bir bataklığa saplanmak istememiş, 

Avrupa’nın kendi güvenliğini sağlaması gerektiğini düşünmüştür. Fakat kısa sürede 
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kendini belli eden Avrupa’nın yetersizliği, ABD’nin liderlik sorumluluğu 

çerçevesinde çatışmaya müdahale etmesini gerekli kılmıştır.  

 ABD, 1990’lar boyunca Kosova’yı Yugoslavya/Sırbistan’ın bir iç sorunu 

olarak ele almış, bağımsızlık isteklerinin kabulü söz konusu olmamıştır. ABD’nin 

Kosova’ya ilişkin ilk uyarısı 24 Aralık 1992 tarihinde Başkan George Bush’un 

‘Kosova’da Sırp eylemlerinin neden olacağı herhangi bir çatışma halinde ABD 

Sırplara karşı askeri güç kullanacaktır” içerikli Noel Mesajı olmuştur.335 Bosna’dan 

alınan dersler, Kosova’da yaşanan insani felaket ve etnik temizlik ile Miloşeviç’in 

uzlaşmaz tutumu, ABD’nin 7 yıl sonra bu sözünü tutmasını ve Sırbistan’a karşı 

askeri bir müdahalede liderliği üstlenmesini sağlayan temel faktörler olmuştur.  

 

 

2. ABD’nin Hegemon Güç Kimliği 

2.1 Rusya’nın Balkanlardaki Etkisinin Zayıflatılması 

Soğuk Savaş sonrası Rusya hem ekonomik hem de siyasi olarak zayıf bir 

konumdaydı. ABD’nin bu dönemde Rusya’ya yönelik politikası Soğuk Savaştan 

galip çıkmanın özgüveni ve hegemon güç kimliği çerçevesinde şekillenmiştir. 

Stephen F. Cohen, ABD’nin Rusya politikasının 2 yönlü olduğundan bahseder.  Bu 

politikanın görünüşte güven verici ve ‘dekoratif’ olan ilk yönü, ABD’nin Soğuk 

Savaş politikalarının yerini stratejik ortaklık ve dostluk aldığını belirtir. Gerçek ise 

çok farklıdır. Soğuk Savaş boyunca sürdürülen Sovyet politikasından daha saldırgan 

ve uzlaşmaz olan bu politika, Rusya’nın zayıflığından faydalanmayı, Rusya’nın 

Amerikan askeri üslerle çevrelenmesini ve mağlup bir ülke olarak Rusya’nın 
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Amerikan değerlerini benimsemesi, kısacası Rusya’nın siyasi, ekonomik, sosyal 

olarak dönüşmesini öngörmekteydi.336 Böylece ABD’nin Soğuk Savaş sonrasında da 

temel politikası olan çevrelemeden vazgeçmediği belirtilebilir. Zira hatırlanacağı 

üzere çevreleme politikasının sadece güvenlik boyutu olmayıp, kültürel ve siyasi 

yönü de vardır. 90’lar boyunca Rusya’dan batılı değerleri benimsemesinin istenmesi, 

komünizmden demokratik yönetim ve piyasa ekonomisine geçişin sağlanmasına 

destek olunması ve NATO(sadece güvenlik örgütü değil, Batı değerlerini 

benimsemeyi gerektiren siyasi bir yönü de olduğu unutulmamalı) ile işbirliğinin 

teşvik edilmesi çevreleme politikasının devam ettiğinin göstergeleri kabul edilebilir. 

ABD, Rusya’nın siyasi ve ekonomik olarak küresel düzene uyum sağlamasını istemiş 

ve bundan sonraki süreçte stratejik bir rakip olarak ortaya çıkmasını engellemeye 

çalışmıştır.  

Rusya’nın Kosova müdahalesine yönelik tepkileri bu durumu 

doğrulamaktadır. Rusya, Kosova krizi süresince müttefiki Sırbistan’ın yanında yer 

almış, Sırbistan’ın onayı olmadan bir çözümün empoze edilmesine şiddetle karşı 

çıkmıştır. Fakat BM’de veto yetkisi bulunmasına ve Temas Grubu üyelerinden biri 

olmasına rağmen Rusya’nın görüşleri ve hassasiyetleri göz ardı edilmiştir. Bu 

dönemde ABD Kosova sorununa yönelik politikasını daha hızlı ilerleme 

kaydedebileceği NATO üzerinden yürütmeye çalışmış, Rusya ise karar verme 

sürecinde yer aldığı ve gerektiğinde veto yetkisini kullanabileceği BM, AGİT ve 

Temas Grubu’nun etkin olması gerektiğini savunmuştur. ABD’nin, özellikle 

Bosna’da yaşananlardan sonra, BM’ye uzak durmasının bir diğer nedenini First Lady 
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Hillary Clinton şu sözlerle özetlemiştir: ‘BM’nin müdahale etme ve Müslüman halkı 

koruma konusundaki beceriksizliğinden tiksiniyorum.’337 

Racak katliamının ardından son bir diplomatik girişim olarak Şubat 1999’da 

başlayan Rambouillet görüşmeleri sırasında yine bezer şekilde Rusya’ya, Temas 

Grubu üyesi olduğu halde, fazla söz hakkı tanınmadığı gözlenmiştir. Tarafların 

gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler NATO üyeleri ile sınırlı tutulmuş, Rusya ise 

bunun dışında kalmıştır. ABD temsilcisi Christopher Hill ve AB temsilcisi Wolfgang 

Petritsch’in yanı sıra görevlendirilen Rus temsilci Boris Mayorski bunun üzerine, 

Kosova heyeti 18 Mart 1999’da anlaşmayı imzalarken, resmi törende yer almak 

istememiştir.338 

90’lar boyunca Rusya’nın NATO ile işbirliği teşvik edilmesine rağmen karar 

alma süreçlerinden uzak tutulduğu görülmektedir. Rusya’nın NATO karar alma 

sürecine dahil edilmesinin iki sakıncası olabilirdi: Rusya savaş planlarına engel 

olabilir ve Sırplara, gerekli istihbaratı sağlayarak, destek olabilirdi. Bu da Batı 

İttifakı’nın kendi ayağına kurşun sıkması demekti.339 Rusya’ya yönelik bu şüpheci 

tutum ABD stratejik kültüründe Soğuk Savaş izlerinin sürdüğünü, işbirliği 

açıklamalarının ise söylemden ibaret olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 

ABD’nin bu tutumu 1992 yılında yayınlanan Savunma Planlama Rehberi (Defence 

Planning Guidance) ile de doğrulanmaktadır. ABD’nin Soğuk Savaş sonrası 

amacının hegemonyasını güçlendirerek sürdürmek ve bu süreçte potansiyel bir 

rakibin ortaya çıkmasını engellemekti. Rusya’nın ABD’ye zarar verecek kapasitedeki 

tek güç olduğunun hatırlatılması340 ABD’nin stratejik kültüründeki hegemon güç 
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kimliği çerçevesinde Rusya’nın etkilerinin sınırlandırılması, özellikle de eski nüfuz 

alanı Balkanlardan uzak tutulması ve ikinci sınıf ülke konumuna getirilmesi isteğini 

anlaşılır kılmaktadır. 24 Mart 1999’da başlayan NATO operasyonu Rusya’nın 

elinden bir şey gelmediğini, uluslararası alandaki güçsüzlüğünü göz önüne 

sermiştir.341 Kendi içinde de farklı etnik gruplar barındıran Rusya, NATO 

operasyonunun başta Çeçenler açısından emsal teşkil etmesini ve kendisine yönelik 

de bir dış operasyon için zemin hazırlamasından endişe etmiştir.342 

Başkan Yeltsin’in operasyona tepkisi sert olmuş; Yeltsin, Sırplara karşı 

başlatılan harekâtın devam etmesi halinde yeni bir dünya savaşının çıkacağını ifade 

etmiştir.343 Bu süreçte Rusya’nın NATO’daki askeri temsilcisi geri çağırılmış, ‘Barış 

için Ortaklık’ Programı askıya alınmış ve Bosna Hersek’te görevli Rus SFOR birliği 

NATO komutasından çekilip doğrudan Rus Genelkurmayına bağlanmıştır.344  

 NATO müdahalesinin başlamasının ardından gösterilen sert tepki, Mayıs 

ayında Başkan Yeltsin’in savaşı sonlandıracak çözüm planını müzakere etmek üzere 

Viktor Chernomyrdin’i atamasıyla yumuşamaya başlamıştır. Rusya gösterdiği 

tepkiyi eylemleriyle destekleyemediğinden süreçten tamamen dışlanmamak adına bu 

yola başvurmuştur. Rusya’nın diplomatik atağının bir diğer nedeni de Batı’dan takdir 

görerek Kosova’da ayrı bir koruma bölgesi elde etmekti. Müzakereler Chernomyrdin 

ile ABD’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbot ve AB’yi temsilen 
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Marti Ahtisaari arasında gerçekleşmiştir. Fakat süreç bir müzakereden çok yine ABD 

temsilcisinin şartları ortaya koymasıyla belirlenmiştir.345 

Müzakere sürecinde Rusya’nın yine ikinci sınıf ülke durumuna düşürülmesi 

ve Kosova’da Rusya’ya ayrı bir koruma bölgesi verilmemesi Rusları hayal 

kırıklığına uğratmıştır. Bunun üzerine NATO operasyonunun sona ermesinden bir 

gün önce, Bosna’daki Rus birliğinden 200 paraşütçü askerin Priştine havaalanını ele 

geçirme girişimi de Rusya’nın gösterdiği tepkilerden biri olmuştur. Fakat ABD’nin 

çevreleme politikası Rusya’nın bu girişimini de etkisiz hale getirmiştir. Rusya’nın 

Kosova’daki birliğine takviye güç göndermesi, Macaristan, Bulgaristan ya da 

Romanya’dan uçuş izni almasını gerektirmekteydi. Fakat NATO üyelikleri 

gündemde olan bu üç ülke ABD’nin de yoğun baskısıyla Rusya’ya gerekli izni 

vermemişlerdir.346  

ABD’nin bu dönemdeki temel endişelerinden bir diğeri, çatışmanın yayılması 

halinde savaşa farklı çıkarlara sahip iki NATO üyesi ülkenin, Türkiye ve 

Yunanistan’ın dahil olmasıyla NATO’nun darbe almasıdır. Bundan cesaret alan 

Rusya’nın savaşa katılması ve ABD’nin lider rolüne zarar vermesi de ABD’nin 

çatışmalara hızlı ve sert bir biçimde müdahale etmesine neden olmuştur.347 

ABD, NATO operasyonunu insani bir müdahale olarak lanse ettiyse de 

Rusların algısı ABD’nin Balkanlardaki nüfuzunu artırmak istediği yönünde olmuştur. 

ABD’nin Rusya’nın eski nüfuz alanındaki çıkarlarını göz ardı etmesi, BM Güvenlik 

Konseyi onayı olmadan askeri operasyon başlatması, Barış için Ortaklık 

programından istenen verimin alınamaması gibi faktörler ile birlikte düşünüldüğünde 

                                                           
345 Craig Nation, 2001, s.105. 
346 Goldgeier ve McFaul, 2003, s.263. 
347 Kenar, 2005, s.487. 



 

NATO genişlemesi Kosova Savaşı’ndan sonra Rusya için çok daha tehditkar bir hal 

almıştır.348. 

Her ne kadar Rusya operasyonun yasallığını tartışmaya açtıysa da, Batıda 

olayın ‘insani’ yönüne vurgu yapılmış, hatta operasyon ‘yasal değil ama meşru’ 

(illegal but legitimate) ifadesiyle savunulmuştur. Rusya ise Balkanlarda yaşanan 

katliamların baş sorumlusu bir ‘diktatörü’ destekleyen ülke konumuna itilerek imajı 

zedelenmeye çalışılmıştır.  

ABD’nin BM onayı olmadan NATO operasyonunu başlatma kararı alması 

stratejik kültüründe yer alan uluslararası hukuka değişken yaklaşımı ile açıklanabilir. 

Rusya ile Çin’in operasyon kararını reddedeceğini açıkça beyan etmesi, ABD’nin 

hareket alanını kısıtlayacak BM kararını almasını gereksiz kılmıştır. NATO 

üyelerinden destek gören ABD, NATO hava harekatını, insani dram,  Güvenlik 

Konseyi’nin 1203, 1160 ve 1190 sayılı kararlarının zımnen de olsa güç kullanımına 

izin verdiği ve operasyonun ‘yasal değil fakat meşru’ olduğu benzeri gerekçelerle 

meşrulaştırmıştır. ABD, bu tutumuyla kendisinin herhangi bir uluslararası örgütün 

kurallarıyla bağlı olmadığını göstermiştir.349 

 

 

2.2 Miloşeviç Rejiminin Yıkılması 

1989 yılının sonunda başlayan sosyalist rejimlerin yıkılması süreci yaklaşık 

on yıllık gecikmeyle, Sırbistan’da Miloşeviç’in iktidardan devrilmesiyle 
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tamamlanmıştır.350 Yeni bir dünya düzeninin ilan edildiği, tüm komünist rejimlerin 

Avro-Atlantik kurumlarına girmeye hazırlandıkları bir dönemde, Avrupa’nın 

ortasında Batılı değerleri hiçe sayan, üstelik sert güç kullanarak toprak ele geçirmeye 

çalışan Miloşeviç hükümetinin ayakta kalması zordu.  1993 yılında Başkan 

Clinton’un dış politika danışmanı olan Anthony Lake bu durumu şu sözlerle ifade 

etmiştir: ‘ABD’nin, Sovyetleri yendikleri ve dönüştürmeye başladıkları gibi, kendi 

istedikleri çizgiye gelmeyen diğer ülkeleri de dönüştürmek, bu mümkün olmazsa 

onları yalıtmak, dışlamak hatta zorlamak gibi görevleri bulunmaktadır.’
351 Sonuç 

itibarıyla diplomatik çözüm girişimleri ve ekonomik yaptırımlarla durdurulamayan 

Miloşeviç, NATO’nun askeri müdahaleleri ile çözüm masasına oturtulmuş, 2000 

yılında da kendi halkının isyanıyla görevi bırakmaya zorlanmıştır.  

Şubat 1998 tarihinde Kosova’ya asker sevk etmeye başlayan Sırplar, Ekim 

ayında UÇK’ya karşı başlattıkları bir saldırı ile yaklaşık 400.000 Kosovalının 

evlerini terk etmesine neden olmuştur. Basında Kosova’da yaşanan ‘insani dramın’ 

yoğun olarak işlenmesi, Batı’nın, Bosna’da bırakıldığı gibi, konuyu sürüncemeye 

bırakmalarına izin vermemiştir.  Acilen ilan edilen ateşkesin ardından ABD 

temsilcisi Richard Holbrooke Miloşeviç’i ikna etmeye çalıştıysa da başarılı 

olamamıştır. Dayton Anlaşması’nın mimarı kabul edilen Holbrooke ve Dışişleri 

Bakanı Albright’ın Miloşeviç algısı, bu dönem politikalara damgasını vurmuştur. 

Albright ve Holbrooke, Miloşeviç’in ancak ciddi güç kullanma tehdidi ile 

desteklenen diplomasi ile yola getirilebileceğini düşünmekteydi. Ocak ayında 

Racak’ta 45 sivilin öldürülmesini takiben başlatılan Rambouillet müzakere sürecini 

yine bu algı yönetmiştir. ABD, Rambouillet’de Sırp tarafına verdiği ültimatom ile bir 
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uzlaşma peşinde olmadığını göstermiştir.352 ABD’nin bu tutumu, hegemon gücün 

çözümü empoze etme isteği ile açıklanabilir. Holbrooke bu durumu benzer şekilde, 

‘tarafları bir araya getirerek onları anlaşmaya ‘zorlamak’ için meşru bir girişim’ 

olarak ifade etmiştir.353 

ABD Yönetimi, öncelikle Sırbistan’ı ekonomik yaptırımlarla yıpratmaya 

çalışmıştır. Bosna Savaşı sırasında uygulanan ekonomik ambargo Sırp halkının 

ekonomik refahını olumsuz etkileyerek Miloşeviç Yönetimine tepki oluşmasını 

sağlamıştır. Dayton Anlaşması sonrasında aşama aşama kaldırılan ekonomik 

yaptırımlar kısa denilebilecek bir sürede, Miloşeviç’in tekrar Kosova’ya saldırması 

üzerine BM Güvenlik Konseyi’nin 31 Mart 1998’de aldığı 1160 sayılı kararı ile 

tekrar başlatılmıştır. Bunun yanı sıra ABD’nin Sırbistan’a yönelik Bosna 

Savaşı’ndan itibaren uyguladığı ‘yaptırımların dış duvarı’ olarak bilinen ve 

Sırbistan’ın uluslararası kurumlara üyeliğinin bloke edilmesini ve ABD ile ilişkilerini 

normalleştirmesini engelleyen yaptırımlar, ticaret ve yatırım yasakları, Miloşeviç 

görevde olduğu sürece tüm kalkınma ve mali yardımların kesilmesi, geniş kapsamlı 

bir vize yasağı ve hatta savaş suçlularına sığınma sağlayan ülkelere de ABD 

desteğinin sınırlandırılması gibi yaptırımlar uygulanmıştır.354 ABD böylece 

Miloşeviç yönetimindeki Sırbistan’ı tamamen izole ederek ekonomik olarak da 

cezalandırmak istiyordu. Çünkü Madeleine Albright’in deyimiyle ‘Miloşeviç 

görevden alınmadan Kosova ve Bölgenin sorunu çözülmeyecekti’ ve ‘Miloşeviç 

Balkanların demokratik Avrupa’ya entegre olması için son engeldi’ 
355 
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78 gün süren NATO operasyonunun bitmesini Başkan Clinton ‘Sırpların 

tepelerine yağdırılan ceza bombaları nihayet Miloşeviç’in direncinin kırılmasını 

sağladı’ sözleriyle ifade etmiştir.356 Nihayetinde ülkesini savaştan savaşa 

sürükleyerek ekonomisinin çökmesine neden olan Miloşeviç, Ekim 2000 tarihinde 

büyük halk kitlelerinin protestosuyla 13 yıllık görevini bırakmak zorunda 

kalmıştır.357 Bunun üzerine Sırbistan’ın tekrar sisteme entegre edilmesi için ABD ve 

AB seferber olmuş, iktidara gelen ‘Batı yanlısı’ Koştunica hükümetine büyük mali 

yardımlar sağlanmıştır. Miloşeviç’in cezası ise, 21 Haziran 2001’de Lahey’de 

bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesine gönderilmesiyle kesilmiştir. Miloşeviç’in 

Lahey’de yargılanmasının simgesel bir anlamı olduğunu belirten Gökçen Alpkaya’ya 

göre, böylece tüm dünyaya ‘yeni Miloşeviç’lerin çıkmaması gerektiği, eğer çıkan 

olursa başının ezileceği’ mesajı verilmiştir.358 

 

2.3 Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK’ya Yönelik Tutum 

Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK, ilk eylemlerinden itibaren uluslararası toplum 

tarafından şüpheyle karşılanmıştır. Başkan Clinton’un Balkanlar Özel Temsilcisi 

Robert Gelbart’ın Şubat 1998’de UÇK’yı ‘terörist bir kuruluş’ olarak nitelendirmesi 

Batı’nın bu dönemdeki UÇK algısını yansıtmaktadır. Avrupa Birliği de benzer 

şekilde Haziran 1998’de yapılan Cardiff Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde Rugova’nın 

barışçıl çözüm yoluna destek vermekte, Arnavut liderliğinden saldırıların ve ‘terör 

eylemlerinin’ reddedilmesi çağrısında bulunmaktadır. AB aynı zamanda Arnavut 
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silahlı gruplara giden para akışını durdurmak için kendine düşen görevi yerine 

getirmeyi öngörmekte; komşu ülkelerden de topraklarında Kosova Arnavutlarının 

silahlı faaliyetlerine izin vermemeleri istenmektedir.359 Bununla birlikte, bu algı 

zaman içinde tam aksi yönde değişmiş; UÇK ‘özgürlük savaşçısı’ olarak nitelenmeye 

başlamıştır.360 Batı’nın tutumundaki değişiklik, Kosova’da şiddetin artması ve 

‘insani felaket’ boyutuna gelmesiyle artık konunun ‘içişleri sorunu’ değil uluslararası 

sorun olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır. Bunun dışında UÇK 

temsilcilerinin Rambouillet Konferansı’nda ön plana çıkmaları ve UÇK’nın sivil bir 

güce dönüşümü ile ilgili görüşmeler yapmaları Batı’da olumlu bir izlenim 

bırakmıştır.361 Sayılan bir diğer neden olarak da Batı’nın/NATO müteffiklerinin 

Kosova’da kara gücü operasyonuna karşı çıkmaları gerekçesiyle UÇK’ya daha fazla 

ihtiyaç duymaları sayılmıştır.362  

Tüm bunlarla birlikte, ABD’nin UÇK’ya uyguladığı baskı ve sivil bir güce 

dönüşüm dayatması, UÇK’nın da bunu kabul etmesi yine hegemon güç kimliği ile 

açıklanabilmektedir. 1998’den itibaren UÇK tarafına ciddi baskı uygulanmış ve barış 

şartları bir bakıma dikte edilmiştir. UÇK’nın bu şartlara uymaması halinde NATO 

müdahalesinin gerçekleşmeyeceği ve UÇK’nın ‘Sırplara karşı savaşın yanı sıra 

uluslararası toplumun desteğini de kaybedeceği’
363 tehdidi yapılmıştır. Böylece 

Rambouillet’de ilk tur görüşmeler sonucunda anlaşmayı imzalamakta direnen UÇK 

temsilcisi Thaçi, 15 Mart 1999 tarihinde NATO müdahalesinin önünü açan 
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anlaşmayı imzalamıştır. Haziran ayından itibaren KFOR askerlerinin Kosova’da 

güvenliği sağlamalarıyla UÇK’nın silahsızlandırılması ve sivil bir güce dönüşüm 

süreci de başlamıştır. 20 Haziran 1999’da imzalanan ‘UÇK’nın Silahsızlandırılması 

ve Dönüştürülmesi Anlaşması’ KFOR gücü askerlerinin gözetimi altında 

uygulanmış; 90 günlük sürenin sonunda, 20 Eylül 1999 tarihinde, Kosova Koruma 

Tugayı kurulmuştur.364  

ABD böylece başta terör örgütü ilan ettiği UÇK’ya Kosova heyetinde temsil 

gücü vermiş fakat dayattığı barış şartlarını kabul etmesi için yoğun baskı uygulamış, 

Sırplara karşı destek vermemekle tehdit etmiş ve nihayetinde UÇK’nın kontrol 

edilebilir bir sivil yapıya dönüşümünü sağlamıştır. 

 

  

2.4 Bondsteel Üssü 

Hegemon devletin bir özelliği de dünyanın her yanında askeri üslere sahip 

olmasıdır.365 ABD’nin NATO müdahalesi sonrasında Kosova’nın güneydoğusunda 

Avrupa’daki en büyük askeri üs olan Camp Bondsteel’i inşa etmesi, ABD’nin 

Yugoslavya’yı Bondsteel’i kurmak için bombaladığı iddialarını gündeme 

getirmiştir.366 Amerikan güçleri, eski Yugoslavya’ya girer girmez, Haziran 1999’da 

ilk iş olarak üssün kurulacağı 460 bin metrekarelik bir araziye el koymuştur. Bunun 

ötesinde Amerikan güçleri üssün etrafındaki 320 kilometrelik yolların ve 17 
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köprünün de kontrolünü almıştr.367 Kimsenin açıkça bu duruma itiraz etmemesi ‘rıza’ 

kavramı ile açıklanabilir. ABD, böylece Balkanlarda stratejik bir bölgeye yerleşerek, 

AB’nin Orta Asya’ya yönelik TRACECA(Transport Corridor Europe-Caucasus-

Asia) ve INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport to Europe) adıyla başlattığı 

ulaşım, enerji hatları ve iletişim yollarının üzerinde askeri olarak da varlığını 

pekiştirmiştir.368 Böyle bir konuşlanma, gerek Rusya’yı çevreleme gerekse enerji 

nakil hatları projelerindeki yeri dikkate alındığında,  Hazar petrollerinin Batıya 

ulaşımını denetleme stratejisi bakımından da önem taşımaktadır.369 

 

 

3)  NATO Müdahalesi 

ABD’nin, Kosova’ya yapılacak bir askeri operasyon ile ilgili temel kaygısı 

savaşın Vietnam benzeri bir bataklığa dönüşmesi ve Miloşeviç’in geri adım 

atmaması halinde ABD’nin kara gücü ile bölgeye girmek zorunda oluşudur. Fakat 

Kosova’da yaşanan katliamların Bosna savaşının ilk yıllarını hatırlatması ve lider 

ülke olmanın sorumluluğuyla hareket eden ABD, Başkan Clinton’un ifadesiyle 

‘Kosova’nın ikinci bir Bosna olmasına izin vermeyecekti.’
370 ABD’nin bu savaşta 

sadece hava gücüne dayalı bir operasyonda başarı elde etmesi hem gücünün 

büyüklüğünü göstermek açısından önem taşımış hem de ABD’nin güç kullanımı 

konusunda teknolojiye olan bağlılığının stratejik kültüründeki yansımasını 

oluşturmuştur. Başkan Clinton, 2 uçak dışında herhangi bir askeri zayiat vermeyen 
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NATO hava harekatının başarısını ‘yeni bir dönemin başlangıcı’ olarak 

müjdelemiştir.371 

 

 

4) Kosova’nın Bağımsızlık İlanı ve Uluslararası Örgütlere Üyelik 

Mart 2004’te Mitroviça’da bir anda alevlenen çatışmalar uluslararası topluma 

Kosova’daki statükonun daha fazla sürdürülemeyeceğini göstermiştir. 1990’lar 

boyunca gerek AB gerekse de ABD’li yetkililer Kosova’nın bağımsızlığının söz 

konusu olmadığını, Kosova’nın Sırbistan içindeki statüsünün düzelmesi için çaba 

sarfedildiğini ifade etmişlerdir. 2000’li yıllar boyunca dikkatini Afganistan, Irak ve 

İran’a çeviren ABD bu dönemde Balkanları AB’nin inisiyatifine bırakmıştır. 

2006’da resmi olarak başlatılan müzakere sürecinden sonra Ahtisaari ve ekibi 

‘1999 öncesine geri dönüş olmayacağını’ vurgulamış, Kosova için en uygun 

seçeneğin bağımsızlık olduğunu belirtmiştir. Ahtisaari, Sırp ve Rus yetkililer 

tarafından ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştır.372 Putin yönetimindeki Rusya, 

Kosova’nın bağımsızlığının emsal teşkil edeceği ve kendi içinde bağımsızlık 

isteklerinin artmasıyla tehdit oluşturacağından Sırbistan’ı destekler tutumunu 

yinelemiştir. Fakat ABD 1990’larda başlatılan ‘işi bitirme’ ve ‘çıkış stratejisi’ 

belirlemek amacıyla müzakerelerin kısa sürede çözüme ulaşmasını ve statü 

görüşmelerinin 2006’da sonuçlanmasını tercih etmiştir.373 Ahtisaari, çözüm planını 

Sırbistan’daki seçimlerin sona ermesiyle Ocak 2007’de Temas Grubu üyelerine 
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sunmuştur. ABD, AB ve NATO ülkeleri Kosova’ya ‘uluslararası yönetim altında 

bağımsızlık’ verilmesini öngören Ahtisaari planını onaylamış, Rusya ise Sırplara 

zorla bir kararın dayatılamayacağı tepkisini vermiş ve müzakere sürecinin devam 

etmesini talep etmiştir.374 Viyana’da kısa süreliğine devam eden müzakerelerin 

tarafları uzlaştıramayacağının anlaşılması üzerine Ahtisaari raporunu Mart 1999’da 

BM Güvenlik Konseyi’ne sunmuştur. Rusya’nın, 1999 NATO müdahalesi 

sonrasındaki gibi yine veto tehdidiyle öne çıkması çözümü BM’nin dışına itmiştir. 

Haziran 2007’de Arnavutluk ziyaretinde bulunan Başkan George Bush, Sırp ve 

Rusların süreci bloke etme taktiklerine tepki göstermekte ve ‘Amaç bağımsızlıktır. 

Kosova halkının bilmesi gereken şey budur. Eğer bağımsızlık kısa bir zaman 

diliminde gerçekleşmezse hem karar hem de zaman sınırı öne alınacaktır’375 

sözleriyle desteklenmiştir. Benzer bir açıklamayı ABD’nin Kosova Statü 

Müzakereleri için atadığı özel temsilcisi Frank Wisner de yapmıştır. Wisner, Başkan 

Bush’un sözlerine atıfta bulunarak, Başkan’ın Kosova’nın bağımsızlığına destek 

verdiğini, ABD’nin çözüm için Avrupalı ve Rus diplomatlarla çalışacaklarını, fakat 

ilerleme kaydedilememesi halinde Başkan’ın ‘Yeter, Kosova bağımsız olacak’ 

diyeceğini belirtmiştir.376 Yapılan bu açıklamalar ABD’nin Güvenlik Konseyi’nde 

Rusya ve Çin’in vetolarını yine başka yollarla etkisiz hale getireceğinin işaretlerini 

vermiştir. Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar ABD’nin Kosova’ya bakışını 

şöyle özetlemektedir: Kosova 1999’da kabul edilen 1244 sayılı BMGK kararı ile özel 
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bir durum arz etmekte; Kosova bütün, özgür ve barış içindeki Avrupa vizyonunun 

parçası olarak daha aydınlık bir Avro-Atlantik geleceğe doğru ilerleyecektir.377  

ABD Kosova’nın bağımsızlığını açıkça destekleyerek Kosova’nın 17 Şubat 2008 

tarihinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmesine ön ayak olmuş ve bir bakıma 

bağımsızlığın garantörlüğünü yapmıştır. ABD Kosova’nın bağımsızlığının emsalsiz 

oluşunu bağımsızlık kararını tanıdığı açıklamada şöyle gerekçelendirmiştir: 

Yugoslavya’nın dağılması, etnik temizlik ve sivillere yönelik suçlar ile BM yönetimi 

altındaki dönem başka örnekte görülmeyen ve Kosova’yı özel kılan nedenlerdir.378  

İnsani gerekçelerin öne sürülmesi Gibbs’in belirttiği gibi, ABD’nin Soğuk Savaş 

sonrasında Komünist tehdit yerine hegemonyasını artık insani müdahalelerle 

meşrulaştırdığının göstergesidir.379 ABD böylece sadece Rusya ve Çin’e karşı değil, 

Irak Savaşı’ndan sonra çıkar ve tutumları farklılaşmaya başlayan AB üyesi ülkelere 

karşı da liderliğini ispatlama fırsatını yakalamıştır. 

Kosova, tek taraflı bağımsızlığından bu yana ABD’nin yanı sıra 22 AB üyesi, 

toplamda 88 devlet tarafından tanınmıştır. Fakat Rusya’nın Güvenlik Konseyi’nde 

bağımsızlığı veto edeceğine dair açıklamaları Kosova’nın BM’ye ve AGİT’e; 5 AB 

üyesinin(Yunanistan, Kıbrıs, İspanya, Slovakya ve Romanya) Kosova’yı tanımaması 

nedeniyle AB’ye üyeliği sorunu söz konusudur. AB bu nedenle Kosova için hala 

‘BMGK 1244 sayılı kararı altında Kosova’ ismini kullanmaktadır.  Buna karşılık 

Kosova’nın ABD’nin desteğiyle kısa bir süre içinde IMF ve Dünya Bankası’na üye 

olması, Dünya Ticaret Örgütü üyeliği için de gerekli düzenlemeleri yapmaya 
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başlaması380 Kosova’nın küresel piyasa düzenine uyum sağlamasının önemli 

adımlarını oluşturmuştur.  

Kosova’nın piyasa ekonomisine geçiş ve istikrarlı bir ekonomik yapıya 

kavuşması için gerekli şartları yerine getirmesi, AB ile yürütülen ilişkiler 

çerçevesinde, yıllık olarak yayınlanan ilerleme raporları ile de denetlenmiştir. 

 

 

C. AB ve ABD Stratejik Kültürlerinin Karşılaştırılması 

Yugoslavya’nın dağılması 1980’lerde Kosova ile başlayıp 2008 yılında 

Kosova’nın bağımsızlığı ile sonuçlanmıştır. 1990’ların ikinci yarısına kadar 

Kosova’nın ‘dondurulmuş sorun’ olarak beklemesinin temel dayanağını Başkan 

Rugova’nın liderliğinde yürütülen pasif direniş politikası oluşturmuştur. Bosna 

Hersek’te yaşanan insani dram, o dönemde Kosova’da yaşanan insan hakları 

ihlallerinin, siyasi baskıların, ekonomik sıkıntıların ve bundan dolayı çoğu Avrupa 

ülkelerine göç etmek zorunda kalan Kosovalıların sorunlarının göz ardı edilmesine 

neden olmuştur. ABD, Kosova’yı Avrupa’nın sorunu olarak algılarken, Avrupa 

Birliği konuyu ‘Yugoslavya’nın içişleri’ ve ‘azınlık hakları sorunu’ olarak ele 

almıştır. 1998 yılından itibaren Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK’nın silahlı eylemlerini 

artırması ve Miloşeviç Yönetimi’nin buna sert karşılık vermesiyle artan şiddet 

olayları başta AB ve ABD olmak üzere uluslararası toplumun dikkatini bölgeye 

yöneltmesine neden olmuştur. Fakat tarafların stratejik kültürleri konuya 

yaklaşımlarında birtakım farklılıklar ortaya çıkarmıştır.  
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Gerek AB gerekse de ABD’nin temel hedefi Balkanlarda ortaya çıkan 

istikrarsızlığın Avrupa’ya yayılmasını önlemek ve Avrupa’nın güvenliğini sağlamak 

olmuştur. ABD, 2. Dünya Savaşı’ndan beri Avrupa’nın güvenliğinin garantörü 

rolünü yerine getirmiş, özellikle de Soğuk Savaş sonrasında Balkanlarda baş gösteren 

savaş ve insani felaketlerde, AB’nin tek başına baş edemediği tehditler karşısında bu 

görevini sürdürmüştür. AB ise SSCB’nin yıkılmasıyla başta Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkeleri ile bütünleşmek, ardından Balkan ülkelerini kendine yakınlaştırmak 

ve ‘Barış içinde Birlik’ hayalini gerçekleştirmek istiyordu. 

Kendi arka bahçesi, Kosova’da ortaya çıkan krizle birlikte AB soruna 

diplomatik çözüm bulmak amacıyla özel temsilci atamakta gecikmemiştir. Wolfgang 

Petritsch, Filipe Gonzales ve Martti Ahtisaari diplomatik çözüm arayışlarının temel 

mimarları olmuştur. Aynı dönemde ABD de Richard Holbrooke, Madeleine 

Albright, Christopher Hill, Sandy Berger gibi temsilcilerle diplomatik girişimlerde 

bulunmuştur. Fakat AB ile ABD girişimleri arasındaki temel fark, ABD’nin ‘askeri 

güç tehdidi ile desteklenmiş’ diplomasiyi tercih etmesi, AB’nin ise ekonomik 

yardımları hem havuç hem sopa görevi görecek şekilde diplomatik girişimlerine 

eklemlemesi belirtilebilir. Bununla birlikte ABD diplomatik girişimlerinin tarafları 

uzlaştırmaya çalışmaktan çok çözüm şartlarını dayatır nitelikte olması da yine 

hegemon güç kimliğinin bir yansımasıdır. AB’nin bu diplomatik girişimlerinin amacı 

ise Mart 1999’da gerçekleştirilen Berlin Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde de belirtildiği 

gibi, insani bir felaketi durdurmak için, Yugoslavya’nın Kosova’da bir ateşkes için 

‘ikna edilmesi’ ve Kosova’da ‘siyasi bir çözümün’ bulunması olmuştur.381 

Dolayısıyla Kosova savaşı başlamadan önce AB ve ABD’nin aynı hedefe, ‘Barış 
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içinde Avrupa’ya, stratejik kültürlerinin çizdiği farklı yollardan ilerlediği 

görülmektedir.  

Miloşeviç yönetiminin Rambouillet’de ortaya konan şartları kabul etmemesi, 

Kosova’da şiddeti artırması, medyada göçe zorlanan yüz binlerce insanın 

görüntülerinin yayınlanması Amerikan liderliğinin ve 50. Kuruluş yıldönümünü 

kutlama arifesindeki NATO’nun test edildiği önemli sınavlar niteliğinde olmuştur. 

ABD aynı zamanda Bosna’dan çıkardığı dersle, Miloşeviç’in ancak sert güçle 

durdurulabileceğini biliyordu. ABD’nin bu süreçte takip ettiği politika, stratejik 

kültüründe izleri olan ‘uluslararası hukuk sistemini kurma ama kendini bunun 

dışında tutma’ anlayışı ile açıklanabilir. ABD, Kosova savaşı sırasında kendi hareket 

alanını kısıtlayan BM ve Temas Grubu’nu ‘devre dışı’ bırakarak, karar alma ve bunu 

uygulama konusunda daha ‘özgür’ olduğu NATO ile olayların gidişatını 

yönlendirmiştir. ABD, böylece hem Rusya ve Çin’in vetosunu önüne geçmiş, hem de 

bundan sonraki süreçte NATO’nun müdahalelerinin BM Güvenlik Konseyi kararına 

bağlanmasının emsal oluşturmasını önlemiştir.382 ABD bu sayede teknolojik 

üstünlüğünü de kanıtlama imkânını elde etmiştir.  

Kosova’daki çatışmaları durdurma konusunda askeri güç yeteneğine sahip 

olmadığı bilinmekle birlikte AB’nin güç kullanımı konusunda farklı bir tutum 

benimsediği de gözlenmektedir. Cardiff Zirvesi’nin Sonuç bildirgesinde Miloşeviç’in 

tüm askeri operasyonları durdurmaması halinde uluslararası toplumun daha sert bir 

karşılık vermesi gerektiği; Avrupa Konseyi’nin uluslararası güvenlik örgütlerinde 

‘Güvenlik Konseyi’nin yetkilendirmesini gerektiren BM Şartı’nın VII. Bölümü 

çerçevesindeki seçeneklerin’383 de ele alınmasını memnuniyetle karşıladığı ifade 
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edilmektedir. Benzer şekilde, 3 – 4 Haziran 1999’da gerçekleşen Köln Zirvesi’nde de 

yine siyasi çözüme vurgu yapılmakta, Yugoslav güçlerinin Kosova’dan çekilmesiyle 

NATO operasyonlarının askıya alınabileceği ifade edilmekte ve uluslararası güvenlik 

gücünün kurulması için ‘acilen bir Güvenlik Konseyi yetkilendirmesinin gerektiği’
384 

belirtilmektedir. Alınan bu kararlar, AB stratejik kültüründe ifadesini bulan ‘gücün 

son çare olarak kullanılması ve uluslararası hukuka uygun olması’ anlayışını 

yansıtmaktadır. AB, tüm diplomatik yolların tükenmesi, Miloşeviç Yönetimi’nin 

siyasi çözüm arayışlarını reddetmesi, 21. Yüzyılın eşiğinde, Avrupa’nın ortasında bir 

insani felakete izin verilemeyeceği ve saldırganın ağır bir bedel ödemesi gerektiği385 

düşüncesinden hareketle(ahlaki yükümlülük) NATO müdahalesine destek vermiştir. 

AB’nin hukuka bir diğer vurgusu, Kosova’daki savaşın Lahey’deki Savaş Suçları 

Mahkemesi’nin görev alanına girdiği ve liderlerin eylemlerinden dolayı sorumlu 

tutulacağı ifadesinde de görülmektedir.  

ABD’nin sahip olduğu askeri ve istihbarat yeteneği savaşın sonuca 

ulaşmasında önemli bir etki sağlamıştır. Fakat savaşın sona ermesiyle birlikte yükün 

büyük bölümünü Avrupalı ülkeler taşımıştır. ABD Balkanlarda bulunan askerlerin 

yüzde 20’sinden azını, ekonomik yardımın ise ancak yüzde 10 civarındaki bir miktarı 

sağlamıştır.386 Güç kullanımı ile ilgili farklı tutumlara rağmen AB üyesi ülkelerin 

Kosova’nın güvenliğini sağlamakla görevli KFOR güçlerine ciddi katkı sağladığı göz 

ardı edilmemelidir.387 Bununla birlikte AB’nin Kosova savaşından sonra da askeri 
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yetenekleri geliştirme konusunda ancak mütevazı adımlar atması388 bundan sonraki 

süreçte de ABD askeri gücüne olan bağımlılığın devam edeceğinin göstergesi kabul 

edilmiştir.389 Fakat AB, Kosova savaşından sonra sivil güç kimliği ile uyumlu 

çatışma önleme ve kriz yönetimi kapasitesini güçlendirme yoluna gitmiştir. 2003-

2009 yılları arasında bu çerçevede dünyanın çeşitli bölgelerinde 20’nin üzerinde 

operasyon düzenlenmiştir.390 Bununla birlikte, 2008 yılı Avrupa Güvenlik Strateji 

belgesinde yapılan değerlendirmede ‘daha iyi bir dünyada güvenli bir Avrupa inşa 

etmek için’ AB’nin bu imkanlarını/kapasitesini daha da geliştirmesi gerektiği 

vurgulanmıştır.391  

2001 yılında gerçekleşen terör olaylarının ardından ABD’nin dikkatini 

Afganistan, Irak, İran gibi ülkelere çevirmesiyle Balkanlar’ın ve özelde Kosova’nın 

AB’nin etki alanına bırakıldığı görülmüştür. AB, Kosova’nın yeniden yapılanması ve 

2003’te dahil olacağı İstikrar ve Ortaklık Süreci’ne hazırlanması sürecini ekonomik 

yardımlar vasıtasıyla desteklemiştir. 2005 yılından itibaren Kosova’nın statüsünün 

belirlenmesi ile ilgili gelişmeler yine AB’nin diplomatik girişimlerine sahne 

olmuştur. Fakat tarafların uzlaşmaz tavırları diplomasinin yine başarısızlığa 

uğramasına neden olmuş ve Kosova’nın bağımsızlığını açıkça destekleyen ABD 

liderliğini kanıtlayarak sürecin mimarı olmuştur. ABD nihai kararın gerektiği yerde – 

ya da AB diplomasinin ilerleyemediği noktada – devreye girerek çözümü empoze 

                                                           
388 Ayrıntılı bilgi için bkz. Daniel Keohane ve Charlotte Blomestijn, ‘Strenght in Numbers? 
Comparing EU Military Capabilities in 2009 with 1999’, ISS Policy Brief 2009, 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/PolicyBrief-05.pdf . 
389 Bkz.: John E. Peters ve diğerleri, ‘European Contributions to Operation Allied Force: 
Implications for Transatlantic Cooperation’, Rand Corporation, 2001. 
390 Operasyonlar ile ilgili bilgi için bkz: Giovanni Grevi ve diğerleri, ‘European Security and 
Defence Policy: The First Ten Years (1999-2009)’, Institute for Security Studies, Paris, 2009 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/PolicyBrief-05.pdf . 
391 ‘Report on the Implementation of the European Security Strategy – Providing Security in a 
Changing World’, 11 Aralık 2008. 



 

etmiştir.  Ardından tekrar, 1999’daki duruma benzer şekilde, AB’nin bölgeyi 

bünyesine katma ama ondan önce dönüştürme süreci gerçekleşmektedir.392 

AB ve ABD’nin stratejik kültürlerini Kosova örnek olayı üzerinde 

değerlendirecek olursak özetle şunlar söylenebilir: AB ve ABD, ortak hedefe, Barış 

içinde Avrupa’ya, stratejik kültürlerinin çizdiği farklı yollardan ilerlemektedirler. 

Transatlantik İttifakının bu iki güçlü aktörünün Kosova politikaları, stratejik 

kültürlerinin önemli bir unsuru olan kimlikleri ile uyumlu bir biçimde 

sürdürülmüştür. Bu anlamda da taraflar arasında bir görev paylaşımının gerçekleştiği 

gözden kaçmamaktadır. 

                                                           
392 AB – Kosova ilişkilerinin kronolojisi için bkz. ‘History of Kosovo – EU Relations’, Ministry of 

European Integration – Kosovo, http://www.mei-ks.net/?page=2,10 . 



 

SONUÇ 

Maastricht Anlaşması’nın 1993 yılında yürürlüğe girmesiyle kurulan Avrupa 

Birliği, ekonomik örgüt kimliğine/yapısına dış ve güvenlik politikası unsurları 

ekleyerek Soğuk Savaş sonrası dönemde etkin bir uluslararası aktör olma yolunda 

önemli bir adım atmıştır. Fakat AB’yi diğer uluslararası örgütlerden ayıran 

uluslarüstü/supranasyonel yapısı, bu adımların birçok engele takılmasına ve AB’nin 

bu hedefe ulaşmada yavaş ilerleme kaydetmesine neden olmuştur. AB, çok boyutlu-

katmanlı yapısı (bölgeler, devletler, ulusüstü kurumlar), karmaşık karar alma 

süreçleri, gelişme aşamasındaki politika alan ile araçları ve sınırlı ‘ortak’ 

imkânlarıyla 1990’lar boyunca kendi arkabahçesinde gerçekleşen olaylara müdahale 

etme ve katliamları durdurma konusunda istediği başarıyı sağlayamamıştır. 

Çatışmaların kontrol edilemez ve Avrupa’nın güvenliğini tehdit eder hale gelmesiyle 

ABD devreye girerek kıtaya barış getirme ve ‘insanlığa karşı işlenen suçları sona 

erdirme’ misyonuyla müdahalede bulunmuştur. Savaşın sona ermesiyle ABD tekrar 

kendi küresel görevine - dünyaya demokrasi ve özgürlük götürme – yönelmiş; AB 

ise Bölgenin yeniden yapılandırılması, ortak değerleri benimsemesi ve ‘Barış içinde 

Avrupa’ ile bütünleşmesi için çalışmalara başlamıştır.  

Politikaların analizinin sadece maddi imkanlar/yetenekler göz önünde 

bulundurularak yapılması konunun birçok yönden eksik kalmasına neden olmaktadır. 

Çünkü aktörler, herhangi bir olay, bir tehdit karşısında harekete geçmeleri 

gerektiğinde bir ‘tabula rasa’ ile başlamamaktadırlar.393 Aktörlerin davranışları/ 

kararları coğrafyadan iklime, tarihsel tecrübelerden siyasal sisteme, değerlerden 

                                                           
393 Asle Toje, ‘Strategic Culture as an Analytical Tool - History, Capabilities, Geopolitics and Values: 
The EU Example’, Western Balkans Security Observer, Yıl 4 Sayı 14, 2009, s.10. 
http://ccvo-bg.org/upload/document/1001251501_western_balkans_sec.pdf 



 

zaman içinde oluşmuş/benimsedikleri kimliklerine kadar çok sayıda faktör tarafından 

belirlenmektedir. Bu gereksinimden yola çıkan yazarlar, bu çalışmanın teorik 

çerçevesini oluşturan stratejik kültür kavramını ortaya atmışlardır. Bu çalışmada 

benimsenen stratejik kültür tanımı, ortak değerler, fikirler, normlar, tarihsel 

tecrübeler ile aktörün kimliğini oluşturan temel unsurları içermektedir.  

Avrupa Birliği’ni oluşturan devletler arasında tarihsel tecrübeler, güç 

kullanımı konusundaki görüşler ve askeri güç kapasiteleri bakımından farklılıklar 

vardır. Ulusal stratejik kültürler arasındaki bu farklılıkların göz ardı edilmesi 

mümkün olmamakla birlikte Soğuk Savaş sonrasında yeniden yapılanan ve önemli 

dış ile güvenlik politikası araçlarına kavuşan AB’nin bir stratejik kültür geliştirdiği 

varsayımı Kosova politikasında gözlemlenebilmektedir.  

Ortaya konan tanımdan yola çıkarak ana unsurları 2. bölümde ele alınan AB 

stratejik kültüründe 2. Dünya Savaşı’nın izleri büyüktür. Ekonomik olduğu kadar 

insani kayıpların da milyonlarla ifade edildiği ve Avrupa kıtasını bir harabeye 

çeviren 2. Dünya Savaşı, Avrupa’nın bütünleşme sürecine girmesinin önemli bir 

etkenidir. Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle ‘Demir Perde’nin arkasındaki ülkeleri de 

entegre etmeye ve ‘Birleşik Avrupa’ hayalini gerçekleştirmeye başlayan AB, 

Bosna’da meydana gelen savaşı durdurma konusunda istediği başarıyı 

sağlayamamıştır. Bosna’da yaşanan katliamlar ile 2. Dünya Savaşı arasında bağlantı 

kuran Avrupa, aynı olayların tekrarlanmaması için Kosova’da daha etkin bir politika 

takip etmiştir. Savaş, devrim, büyük ekonomik krizler gibi dramatik 

olaylar/travmatik tecrübeler stratejik kültürün değişmesini tetikleyen temel 

dinamikler olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede düşünüldüğünde, gücün 

kullanımını son çare ve uluslararası hukuk yetkilendirmesini gerekli gören AB’nin 



 

Kosova’ya yönelik gerçekleştirilen NATO operasyonuna neden karşı çıkmadığı 

anlaşılabilir: ‘20. Yüzyılın sonunda, Avrupa’nın ortasında böyle bir insani felakete 

izin verilemezdi.’
394AB, bu felaketi önlemek için stratejik kültürünün belirleyici 

unsuru – sivil güç kimliği – ile uyumlu bir şekilde diplomatik çözüm yolları 

geliştirmeye, sivillere yönelik askeri operasyonları sürdürmekte ısrar eden Miloşeviç 

Yönetimini ise ekonomik yaptırımlarla yola getirmeye çalışmıştır. Fakat krizin 

boyutlarının gittikçe büyümesi ve Avrupa’nın istikrarını tehdit etmesiyle askeri 

müdahale seçeneği kaçınılmaz olarak gündeme gelmiştir.  

Soğuk Savaş boyunca Batılı kimliğinin kendini tanımlamasında önemli bir 

işlev gören komünist tehdidinin ortadan kalkmasıyla ABD zafer sarhoşluğunu, 

belirsizliklerle dolu yeni bir dönemin başlangıcıyla birlikte yaşamıştır. ‘Büyük 

canavarı’ (komünizm) yenen ABD, yeni dönemde etnik çatışmalardan teröre, kitle 

imha silahlarından serseri ve başarısız devletlere, ‘küçük fakat zehirli çok sayıda 

yılanla’395 mücadele etmek zorunda kalmıştır. Soğuk Savaş sonrasının hegemon gücü 

olarak ABD, Yeni Dünya Düzeni’nin korunması ve Avrupa’da istikrarın sağlanması 

için diplomatik yöntemlerin sonuç vermediği Kosova’ya müdahale etme kararı 

almıştır. NATO hava harekâtının ABD’nin üstün askeri güç kapasitesi sayesinde 

başarıya ulaşması, ABD’nin liderlik rolünü tüm dünyaya kabul ettirmesinin önemli 

bir aracı olmuştur. Operasyonun BM Güvenlik Konseyi yetkilendirmesi olmadan 

gerçekleşmesi ABD’nin kendini uluslararası hukuk bağlarıyla sınırlandırmak 

istememesiyle izah edilebilir. Böylece ABD, Soğuk Savaş sonrasında Vietnam 

benzeri bir bataklığa saplanma endişesiyle güç kullanımı konusunda yaşadığı 

                                                           
394 Berlin European Council, Presidency Conclusions, Statements on Kosovo. 
395 Eski CIA Başkanı James Woolsey’e yapılan atıf için bkz.: Adam Zwass, ‘From Failed 
Communism to Underdeveloped Capitalism: Transformation of Eastern Europe, The Post-
Soviet Union and China’, New York, M E Sharpe Inc., 1995, s.129. 



 

tereddüdü üstünden atarak, 2000’li yılların başında gerçekleştirdiği Afganistan ve 

Irak operasyonları için kendini daha rahat hissetmiştir.  

Savaşın sona ermesiyle görev yine AB’ye düşmüştür. AB, Kosova’nın 

yeniden yapılanma sürecinde hem mali hem de kurumsal destek sağlamıştır. Kosova 

İstikrar ve Ortaklık Süreci İzleme Mekanizması’na dâhil edilerek, Avrupalı değerlere 

uyum sağlaması ve adım adım AB ile bütünleşmesi öngörülmüştür.  

Savaştan sonra sürekli ertelenen statü sorununun çözümü, 2004 yılında şiddet 

olaylarının tekrar meydana gelmesiyle, uluslararası toplum tarafından öncelikli bir 

konu olarak ele alınmaya başlanmıştır. 2005 yılında başlayan nihai statü görüşmeleri, 

Arnavutların bağımsızlık dışında başka seçeneği kabul etmemeleri, Sırpların ise 

ancak ‘geniş otonomi’ye razı olmaları neticesinde çıkmaza girmiştir. Bu çıkmaz 

sokaktan ‘uygun’ çıkışı yine hegemon güç ABD, Rusya ve Sırbistan’ın tüm 

itirazlarına rağmen, Kosova’nın bağımsızlığını açıkça destekleyerek sağlamıştır. 

Böylece Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde, 22 AB üyesi başta olmak üzere toplam 88 

ülkenin resmi olarak tanıdığı, uluslararası denetim altındaki bağımsızlığına 

kavuşmuştur. AB ise bağımsızlık ilanının ardından kurulan hukukun üstünlüğü 

misyonu EULEX, İstikrar ve Ortaklık Süreci Diyaloğu (SAPD) gibi araçlar 

vasıtasıyla Kosova’yı dönüştürme ve ‘Avrupalı Geleceği’ne ulaştırma girişimlerini 

sürdürmeye devam etmiştir. 

Sonuç olarak belirtilebilir ki çalışmada benimsenen, kültür ve dış politika 

ilişkisini sağlayan stratejik kültür kavramı, AB ve ABD’nin Kosova politikalarını 

anlamamıza yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Lahi, Aynur, Stratejik Kültür ve Dış Politika: AB ve ABD’nin Kosova 

Politikalarının Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof.Dr. Çınar Özen,197 s. 

 

Bu tezin amacı, stratejik kültür kavramının incelenmesi ve Avrupa Birliği 

ile ABD stratejik kültürlerinin Kosova politikalarına etkisinin irdelenmesidir. 

Avrupa bütünleşmesinin arkasındaki temel itici güç, Avrupa’nın kolektif 

hafızasında derin izler bırakan 2. Dünya Savaşı’dır. ‘Barış içinde Avrupa’ hayalini 

gerçekleştirmeyi hedefleyen AB, Soğuk Savaş sonrasında, ‘demokrasi, insan 

hakları ve hukukun üstünlüğü’ gibi kurucu değerlerini benimseyen ülkeleri 

üyeliğe kabul ederek, bu yolda bir hayli mesafe kat etmiştir. AB, bu süreçte 

ekonomik örgüt yapısına, dış ve güvenlik politikası unsurları da ekleyerek önemli 

bir uluslararası aktör haline gelmiş ve ‘sivil güç’ kimliği ile uyumlu politikalar 

takip etmiştir. AB’nin bu çerçevede yaşadığı dönüşümün ele alınması stratejik 

açıdan önem taşımaktadır.  

Yeni gelişen bir alan olarak stratejik kültür çalışmalarının temel 

problematiği, benzer şart ve karar aşamalarındaki aktörlerin neden farklı 

davranışlar sergilediklerini açıklamaktır. AB ve ABD stratejik kültürlerinin 

politikaları üzerindeki etkisi bu çerçevede tartışılmaktadır.  

Kosova Sorunu, gerek 1999’da yapılan askeri müdahale gerekse de 2008 

yılındaki bağımsızlık ilanıyla büyük tartışmalara yol açmıştır. AB ve ABD’nin bu 

süreçte etkin rol almaları nedeniyle Kosova, tezde örnek olay olarak incelenmiştir. 

Tezin temel varsayımı, Avrupa Birliği’nin de bir stratejik kültüre sahip 

olduğudur. Bu varsayımın sınanması için öncelikle stratejik kültürün kapsamının 

belirlenmesi gereğinden yola çıkarak, birinci bölümde tanım ve temel unsurlara 

yer verilmiştir. Ardından AB ve ABD’nin stratejik kültürlerini oluşturan tarihsel 

tecrübeler, ortak değerleri ve kimlikleri ele alınmıştır. AB ve ABD stratejik 

kültürlerinin Kosova politikalarına etkisi bu çerçevede sınanmıştır. 

Tez, AB ve ABD Kosova politikalarının, stratejik kültürleri ile uyumlu bir 

biçimde sürdürüldüğü sonucuna varmıştır. 

Anahtar Kelimeler:  Stratejik kültür, Kosova Sorunu, sivil güç, hegemon 

güç, Avrupa Birliği, ABD 



 

ABSTRACT 

Lahi, Aynur, Strategic Culture and Foreign Policy: Analysis of EU and US Kosovo 

Policies, Master’s Thesis, Advisor: Prof.Dr. Çınar Özen, 197 p. 

 

The purpose of this thesis is to examine the concept of strategic culture and 

to determine the impact of the EU and the US strategic cultures on their Kosovo 

policies. 

The Second World War, that left a deep impression on Europe’s collective 

memory, has been a key driving force behind the European integration. After the 

Cold War, the EU got closer to the ideal of ‘Europe in Peace’ by accessing new 

member states who adopt the founding values of democracy, human rights and 

rule of law. During this period, the EU added foreign and security policy elements 

to its economic organization structure and emerged as an important international 

actor who followed policies in line with its ‘civilian power identity’. It is of strategic 

importance to address the transformation the EU has experienced within this 

framework. 

The main problematic of strategic culture studies, as a newly emerging field 

of study, is to explain why actors in similar terms and decision stages behave 

differently. The impact of the EU and US strategic cultures on their policies is 

discussed in this context. 

The Kosovo problem sparked great controversy both during the military 

intervention in 1999 and the declaration of independence in 2008. Due to the 

important role of the EU and the US in this process, Kosovo is examined as the 

main case in the thesis. 

The thesis is built upon the assumption that the EU also has a strategic 

culture. To test this hypothesis, first the scope of strategic culture must be 

determined by setting out its basic elements, which will be done in the first chapter. 

Then the historical experiences, common values and identities forming the 

respective strategic cultures of the EU and the US will be addressed.  In the last 

chapter the impact of EU and US strategic cultures on their Kosovo policies will be 

tested.  



 

The thesis argues that the Kosovo policies of EU and US are in line with 

their strategic cultures. 

 

Key words: Strategic culture, the Kosovo Problem, civilian power, 

hegemonic power, the European Union, the United States 

 


