
YARININ AVRUPA'SI USTUNE 
DUSUNCELER 

Emile NOEL* 

Bugiin burada Mannara Oniversitesi Avrupa Toplulugu Enstitiisii'nun 
Be§inci Akademik ydt a~dt§ tl>reni ile Tiirk Oniversiteleri Avrupa !nceleme
leri Demegi'nin (TUNAECS) Genel Kurulu'na katdmak benim i~in t>zel bir 
zevktir. Dl>rt yd l>nce kurulu§umuzun l>rgiitlenme ~ah§malarma katddtguru 
ammstyorum ve §imdi dinamizmini, yaygmhk kazanmaslill gt>rmekten se
vin~ duyuyorum. 

Avrupa'mn biitiinle§mesi iistiine incelemeler, Topluluk'taki son geli§me
lerden - bunlar arasmda t>zellikle biiyiik i~ pazarm olU§turulmast ve Ekono
mik ve Parasal Birlik miizakerelerini anacagtm - ve yine Toplulugun 90'larm 
yeni Avrupas1 i~in artan sorumluluklarmdan l>tiirii hem iiye iilkeler hem de 
ii~iincii iilkeler i~in gitgide biiyiiyen bir l>nem kazanmt§trr. Bu tiir inceleme
ler Tiirkiye gibi tam iiye olabilecek ve bu yolda ba§vuruda bulunmu§ bir iilke 
i~in daha da t>nemlidir. Bu durum Demeginizin ne kadar yerinde ve eylerni
nizin ne kadar anlamlt oldugunu gl>sterir. 

Burada sizlerle birlikte, yarlilln Avrupa'strun ne olabilecegi ya da olmast 
gerektigi, yiiz yiize gelecegi sorunlar ve verilecek olast yanttlar iizerinde dur
mak istiyorum. Bu konuda kafa yormanm §imdi tam zamamdrr ~iinkii bir
ka~ haftaya kadar Avrupa Konseyi'nin Maastricht'te belirleyici l>nemde karar 
toplanttlan ba§layacak. Ostelik Orta ve Dogu Avrupa'daki altiistliiklerin ge
ni§ligi tUm siyasal dii§finme ve davranma alt§kanllklanmtzt tartt§ma konusu 
etrni§ bulunuyor. 

Eger bu dii§iince Hncelikle Avrupa Toplulugu'nu eksen alan bir bi~imde 
§ekilleniyorsa bu, kolayhga ka~aktan ya da eski bir baghhktan l>tiirii degil
dir. Topluluk ve iiyeleri -siyasal i§birligi yapan on iki iilke- bugiin kltadaki 

(•) Avrupa Topluluklan Komisyonu'nun 1957-1987 yulan arasmda Genel Sekreterligini 
yapan Emile Noel halen Floransa'daki Avrupa Oniversite EnstitilsU'nUn Rektt:irUdiir. 
Bu konu§ma Marmara Oniversitesi AT EnstitiisU'nUn 5. Akademik Yth A~l§ Konu§
mastdtr. Sn. Naztm GUve~ tarafmdan Ttirk~ye ~vrilmi§tir. 
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btiyUk ~alkanbnm i~inde bir istikrar ve refah kutbu, bir b~an ()megi, bir ola
Sl b~vuru odagi. gibi g()ztikmektedir. Bu o kadar Wyledir ki Batl Avrupa'mn 
Topluluk tiyesi olmayan be§ tilkesi tam tiyelik i~in b~vuruda bulunmu§lar
drr; Orta A vrupa'mn ()zgtirltiklerini kazanmt§ tilkeleri tam tiyelik hakkmm 
kendilerine de tamnmasrru istemektedirler; hatta Sovyetler Birligi ve eurnhu
riyetleri de Topluluk'la baglarrru geli§tirmeyi dilemekte, destek ve teknik 
yardlm beklemektedirler. 

(J()zlerin tisttine Mylesine ~evrildigi Toplulugun kendisi de tam bir degi
§im i~indedir. Her §eyden ()nee, 1 Oeak 1993'ten ()nee btiytik i~ pazan ger
~ekle§tirmek Uzere ahnmast gereken kararlan zamarunda belirlemek i~in (ya
ni aslmda bu yll sona ermeden) ~aba sarfetmektedir. Her §ey onu g()steriyor 
ki o tarihe kadar ()nlemlerin ttimti degilse bile en btiytik Mltimti fiilen ytirtir
IUge gireeektir, en azmdan mallar, hizmetler ve sermayeyle ilgili olanlan. 
Yunanistan, Portekiz, belki tspanya ve trlanda gibi ekonomik ve sosyal so
runlan olan tilkelere ek bir sUre tanmaeaktlr. 

Ki§ilerin serbest dola§tmt konusunda ise durum daha az aydmhktrr. Bu
nunla birlikte halen sekiz tilkenin imzalarru§ oldugu Sehengen Anla§malan 
strur denetlemelerini kayda deger ()}~tide haflfleteeek, hatta bu sekiz tilke ara
smda - ad hoc mtidahaleler yahut yoklamalar sayllmazsa - fiilen ortadan kal
drracaktlr. 

• •• 
Toplulugun d()nti§iimti, bildiginiz gibi, ~ok daha derinlemesine olaeak

tlr. t~ pazarm istikrar kazanmast ve kahet olmas1 i~in hlzla ekonomik ve pa
rasal birlikle tamamlanmast gerektigini uzmanlar, merkez bankalanmn y()
neticileri ve daha sonra politikactlar birbiri ardma kabul etmi§ bulunuyorlar ... 
Bu konuda Roma'da Htiktimetlerarast Konferans'm toplandlg1 15 Arahk 1990 
tarihi A vrupa'mn kronolojisinde bUytik biiytik bir kilometre ~1drr. 

0 zamandan beri, uzun ()n~alt§malarla olduk~a iyi hazrrlanmt§ mtizake
re belirgin bir bi~imde ilerleme kaydetmi§tir. Az saytda btiyUk sorun hal~ ka
rara baglanmayt beklemektedir ama bu da ()ntimUzdeki 9 ve 10 Arallkta Ma
astricht'te toplanacak Avrupa Konseyi'nde karara baglanabilir ve 
baglanmaltdrr. 

Bu sorunlar arasmda en duyarhlarmdan birini, yani parasa1 birligin son 
a§amasma g~i§i, bir ba§ka deyi§le Avrupa Merkez Bankast'run kurulu§u ve 
tek bir A vrupa parasmm meydana getirilmesi konusunu ele almak istiyorum. 
Bir kere §U konuda bir saptamaya varlldl: hi~bir tilke parasal birlige katllma-
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ya zorlanamaz ama ayru §ekilde hi~bir Ulke de mekileri daha ()nden gitmek
ten ahkoyamaz. Bu baglamda fngiltere'nin durumuna bu temel Uzerinde kim
seyi larmayacak bir ~OzUm bulunabilir. 

Geriye, halen ciddi ekonomik g(i~Uikler ~eken (yUksek enflasyon, a§m 
biit~e a~1g1 gibi) iilkelerin durumu kahyor. Donem ba§kam Hollanda'ya bu 
soruna dikkatleri ~ektigi i~in aslmda te§ekkiir bor~luyuz. Ku§kusuz Hollanda 
birtaktm k()klii ~Oziimler ()nermekle tepleiler ~ekmi§, ele§tirilere yol a~mt§trr 
ama verdigi alarm aslmda kurtartct olmu§tur. 

Omegin 1talya'da, Toplulugun kurucularmdan bu biiyiik iilkenin kendini 
(futbol dilini kullanacak olursak) B KUmesinde hatta Avvocato Agnelli'nin 
daha da ileri gidip ileri siirdiigii gibi C Kiimesinde bulacagt perspektifi bast
ru ve kamuoyunu seferber etmi~, siyaset~ileri sarsmt~, idari ve biit~e reform
larmm ivediligi konusunda bilin~lenme saglamt~trr. Bu da genel se~imlere 
birka~ ay kala olduk~a yararh olmu~tur. 

Bu uyartdan sonraki miizakereler gOsterdi lei Parasal Birligin tutarhh~ru 
bozmadan da birtaktm ()zel dtizenlemeler iizerinde anla~mak ve bOylece zor 
durumdaki iilkelere gereksindikleri ek zamaru saglamak, onlann Topluluk'la 
baglarmt siirdiiriirken daha ilerde olanlara bir an Once yeti~meleri i~in Top
luluk dayam~mastru devreye sokmak miimkiin olabilecektir. 

Demek lei Parasal ve Ekonomik Birlik Antla~mast tasartst i~in perspek
tifler olumludur. <;ogu hiikiimetin siyasal angajmaru en iist dUzeyde taindtr, 
bu da kalan gii~liiklerin zamanmda a§tlacagt konusunda siyasal bir g(ivence 
vermektedir. 

Onileiler'in yine g~en 15 Arahkta miizakereye ba§ladtklan Siyasal Bir
lik Antla§mast konusunda ise durum daha az cesaret vericidir. 0 tarihte he
defier biiyiiktii: ortak bir dt~ politika ve g(ivenligin temellerini atmak, Toplu
luk kurumlarmt ()zellikle de Avrupa Parlamentosunu g(i~lendirmek, Avrupa 
Topluluklarmt ve hiikUmetlerarast i~birligi eylemlerini Avrupa Birligi denen 
daha geni~ bir biitiin halinde biraraya getirmek, dt~ politika, i~ i~leri ve adalet 
alanlarmda i~birligini geli~tirmek. 

BOyle bir Konferans'm toplanmast ~agtlst ancak 1990 Haziranmda Ba§
kan Mitterrand ve ~ansotye Kohl'iin giri~imiyle kararla§trrildt. Ama~ bir siire 
sonra birle~ecek olan Almanya'nm Avrupa'ya baghh~run alttru ~izmekti. 0 
zamandan beri bu kaygt bir par~a haflfledi. Zaman, o srrada dOnem ba~kanlt
gtru yiiriitmekte olan ltalya'nm ~abalarma ragmen ancak Ustiink()rU bir haztr
hga imkm veriyordu. Bugiin de en duyarh konular Uzerinde Onemli gOrU§ 
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aynhklan sU.nnektedir. 

~unlardan baztlanna de~inmek istiyorum. Bir kere Antla§ma'run yaptst 
bile ~orun yaratmaktadrr. Birlik §apkast altmda Topluluklan ve ~§itli i§bir
li~ qicimlerini basitye yanyana srralamak i§birli~inin bir Antla§ma'ya ba~
lanmastyla donup kalmast ve sonuc olarak btitiinle§meyi olumsuz etkilemesi 
riskini do~. Onikiler'in Yugoslavya'daki giri§imleri ve bugtine kadar bir 
§ey ba§aramayt§lan hem ne yapabileceklerini hem de slDlrlanru gOstermi§tir. 
Her ttirlti ortak dt§ politikanm temeli olan ana ortak ~1karlar bu haftalar bo
yunca cok dar kaltplar icinde gl}ztikmti§, Onikiler'in bazdan (co~afi ve tarih
sel nedenlerle) daha fazla i§in icine girmeyi isterlerken baztlan da ihtiyat ve 
cekingenlik sergilemi§lerdir. 

Kurumlar konusunda ise anla§marun mUtevazi bir dUzeyde kalmasmdan 
yani Bakanlar Konseyi icinde co~nluk kurallDln geni§letilmesi olsun, 
l}nemli yasalarm c•karttlmasmda Parlamento ve Konsey'in ortak-karar alma
lanru sa~layarak Avrupa Parlamentosu'nun yetkilerinin artmlmasmda olsun 
fazla geli§me kaydedilmemesinden korkulabilir. Ku§kusuz ilerlemeler ola
caktrr ama bunlar ilk ba§larda dile getirilen umutlann cok uza~mda kalacak
ur. 

Bununla birlikte, Maastricht'te yapdacak A vrupa Konseyi toplanusmm 
sonuc altct niteli~i ve onu izleyecek haftalarda her iki Antla§ma'nm da imza
lanmast son derece l}nemlidir. Bu kararlar §imdiki kan§tkltk ortammda gtiylU 
bir i§aret olacaklardrr. Toplulu~n tutundu~u. gtiylendigini ve yeni sorum
luluklara hazrrlandtglDl gl}steren i§aretler. Ozellikle, Parasal Birlik Antla§
mast'nm btiytik bir siyasal anlamt olacaktrr. ~imdiye dek, Topluluk yetkileri 
ne derece yaygm ve ce§itli olursa olsun dt§ politika, gtivenlik ve para gibi 
ulusal egemenligin cetin ~kirdegini olU§turan ve ayru zamanda her tiirlU fe
derasyonun da temeli olan alanlan pek fazla etkilemiyordu. tc pazarla ta
marnlanmt§ olarak ortak para ile Antla§ma'da hangi sl}zcUkler kullandrrsa 
kullandsm hie ku§kuya yer vermeyecek §ekilde federal bir perspektife yer
le§mi§ yeni bir Topluluk kar§tsmda olacagtz. Yannm Avrupa's1 nihayet sag
lam bir dayanak noktasma sahip olacaktrr. 

*** 
Bah Avrupa'da ve Orta Avrupa'da pek cok illkenin tam Uye olmak iste

digi bir srrada Toplulugun bu §ekilde gticlendirilmesi uygun mudur? GUcle
nirken Topluluk kendi icine kapanmt§ olmayacak mt ve Wylece kttanm bU
tiinUnUn birle§mesi §ansi tehlikeye girmeyecek mi? 
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Derinle§me ile geni§lemeyi birlikte gOtUrme §eklindeki eski hedef dege
rinden kaybetmi§ degil. '70'lerin ba§mda 1ngiltere ve Oteki u~ ulkenin Toplu
Iuga tam Uye olma mUzakereleri s1rasmda bundan caymi§ olmak sistematik 
bir §ekilde oybirligi arayi§I i~inde fel~ olmu§ bir Topluluk'ta on y1h a§km bir 
durgunluga yol a~t1. Buna kar§Ihk,lspanya ve Portekiz'in tam Uye olu§lan
mn hemen ardmdan Avrupa Tek Senedi yfuiirluge girdi. Siyasal ga~Ienme, 
i~ pazardan, kurumsal ga~Ienmeden, Konsey'de oyun genelle§tirilmesinden 
Otii.Iii oniki uyeye ~Ikml§ Topluluga dinarnizm verdi ve baz1 gerginliklere 
ragmen i§lemesini sagladl. 

Ote yandan, Orta ve Dogu Avrupa'nm belini dogTUltabilmesi i~in destek 
olmak Uzere ga~Ui bir Topluluga ihtiyacumz var. Kaldi ki yeni uyelik ba§vu
rulannm ardmda da Toplulugun adeta yeniden ba§lamasi yatmaktadu. Avru
pa Konseyi'nin Maastricht toplantts1mn ba§ariSI da demek ki Topluluk'tan 
ba§layarak Avrupa'mn buttintiniin dtizenli bir §ekilde OrgOtltinmesi olanagrru 
belirleyecektir. 

*** 
Oyelik talepleri nasd gOrtinuyor? llkin §unu saptayalun: EFTA ulkeleri 

ile Avrupa Ekonomik Zemini yaratmak tizere ba§lattlan mUzakere bu tilke
lerden ikisinin - A vusturya ve lsv~ - tam tiyelik ba§vurusunda bulunmasim, 
Finlandiya'mn aym §eyi ciddi bir §ekilde dti§tinmesini, Norve~ ve lsvi~re'de 
ise bunun kamuoyunda tartl§Ilmasmi engellemedi. Dolayisiyla ekonomik 
zemin hakkmdaki tartl§malarm nihai sonucu Oneminden pek ~ok §ey yitirdi. 
En fazla bir ge~i§ dOnemi i~in, ne yaz1k lei, olaganustti karma§Ikhkta bir ya
pi olu§turulacaktlr. 

Topluluk i~inde - Komisyon'un Avusturya'mn tam uyelik ba§vurusuna 
verdigi yamttan da anla§Ilacag1 gibi- demokratik yapdan, ekonomik perfor
manslan ve toplumsal geli§mi§lik dtizeyleri parasal ve ekonomik birlik de 
dahil olmak tizere Topluluga hlzla uyum saglamalarma elverecek yap1da 
olan Avusturya ve lsve~ gibi ulkeleri luzla tiyelige kabul etme yolunda (1993 
vadesinden sonra) belirgin bir egilirn vardu. Yeter ki bu ulkeler Toplulugun 
kural ve disiplinini eksiksiz olarak kabul etsinler. Bu tilkelerin muhafaza et
mek istedikleri tarafs1zhgm (neutralit~) i~erigi ise son iki ydm siyasal geli§
meleri I§Igrnda yeniden tanunlanmahdu ve o zaman ortak bir di§ politika ve 
gOvenlige kattlmak bu tarafs1zhkla bagda§abilir. lrlanda'mn tarafs1z oldugu 
halde siyasal i§birliginde gOsterdigi yap1ci tutum bu konuda yararh bir em
saldir. 

Bilgeligin geregi en azmdan bu iki Ulkeyi Uye alarak meydana getirile-
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cek yeni geni~lemenin, i~lemesi zaten kimi zaman aksayan Toplulugwt fel~ 
olma rizikosundan ka~mmas1 i~in kurumsal duzeyde ilerlemeyle birlikte ger
~ekle~mesi olurdu. Avrupa Komisyonu'nun bu konulardaki suskunlugu, 
Avusturya'mn katdma b~vurusuna yamtmdan da anl~Ilacagt gibi, BrUk
sel'in bu yeni uyelikte azla yetinecegi, ve ku~kusuz Siyasal Birlik Antla~ma
st'nda yeralacak olanlardan fazlasllll istemeyecegi izlenimini dog-tlrmaktadrr. 
Oysa Topluluk sistemini buyOk A vrupa'ya geni~letmek uzere derinlemesine 
bir reforma giri~ildiginde ve daha l>nce uye olmu~ Ulkelerin kazamlm•§ hak
larmt savunmalan reformlarm l>nfuldeki engellerden biri oldugwtda buna 
pi§man olunacaktrr. 

Bu baglamda, Parasal Birlik Antla~mas1 emsalinin l>nemi ve degeri daha 
iyi anla~tlmaktadrr. Avrupa Merkez Bankast altt uyeli bir Direktuar'ca yl>ne
tilecektir. Bir ba~ka deyi§le, Avrupa Komisyonu'nda olanm tersine rum uye 
iilkelerin temsilcileri olmayacaktrr. Merkez Bankalart Avrupa Sistemi, Mer
kez Bankalarmm b~kanlar1 ile Direktuar't biraraya getirecek bir Konsey'ce 
yl>netilecektir. Konsey'de katdanlann her birinin bir oyu olacak (agrrhkh oy 
olmayacaktrr) ve kararlar basit ~ogunlukla almacakur. Bakanlar Konseyi'nin 
i~leyi~ kurallan ile olan farklthk ~arptctdrr. Bu yapdarla tek Merkez Bankas1 
ve Merkez Bankalan Avrupa Sistemi (MBAS) bir geni~lemenin sonu~larma 
Toplulugwt klasik kurumlarmdan ~ok daha fazla hazrrdrr. 

*** 
~imdi meki tam uyelik taleplerine, kaulmamn siyasal ve ekonomik ko

~ullarllll bugOnku gOnde henuz tarn olarak yerine getirmeyen ulkelerin talep
lerine geliyorum. Bu iilkelerin b~mda Ttirkiye var. Ostelik Topluluk Ankara 
Antla~ma'styla bu konuda kendini angaje de etmi~tir. 

Tiirkiye'nin kaulma ba~vurusundan sonra Topluluk ile Tiirkiye arasm
daki son geli§melere yeniden dl>nrnek istemiyorum. Komisyon, bir ytll>nce, 
bu ili§kilerin yeniden b~laulmaslllll>nermi§tir. Birka~ gfu1 l>nce de a~lk sl>z
lu tart1§malarm g~tigi bir Ortakllk Konseyi toplant1s1 olmu§tur. Topluluk 
Tiirkiye'nin ekonomik alanda gl>sterdigi dikkat ~ekici ilerlemeyi selamla
maktadrr. Bununla birlikte, Topluluk Kurumlan insan haklar1 konusunda, 
TOrk yasalanmn baz1 maddeleri konusunda ve dahast bu yasalarm uygulam
§1 konusunda gl>zlernlenen zaaflardan kaygt duymaktadrr. 

Bunlara bir de Orta Avrupa'daki durumun milliyet~i zorlamalar ve par
~alanma tehditlerinden l>ruru Klbns sorununa Birle~mi~ Milletler kararlan ve 
Genel Sekreteri'ne verilmi§ l>zel gl>rev temeli uzerinde adil ve kaltct bir ~-
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zUm bulmak geregini daha bir acil hale getirmi§ oldugunu ekleyecegim. Top
lumlararastl>zlii bir diyalogu ylllardtr l>nleyen engellerin kaldtnlmasma Tiir
kiye'nin yapacag1 bir katkl ili§kilerimizin derinle§tirilmesinde ~ok biiyiik 
l>neme sahiptir. 

K1bns ve Malta da Topluluga tam Uyelik talebinde bulunmu§lardu. Bu 
konuda sorunun siyasal yanlan Uzerinde bir 6nyarg1da bulunmadan §U kada
rml sl>yleyeyim ki ileride deginecegim kurumsal yap1 dilzenlemeleri onlarm 
da yerlerini almalarmt kolayla§trrabilir. 

Ostesinden gelinmesi gereken asll bilyiik sorun l>zgUriUklerine kavu§
mu§ onlarca Orta ve Dogu Avrupa Ulkesinin (U~ Baluk cumhuriyeti dahil) 
tam Uyelikleridir. 

Demokratik bir rejim ve pazar ekonomisine dogru uzun ve kanna§lk 
ge~i§ dl>nemi i~inde bu Ulkelerin her birinin katetmeleri gereken az ya da 
~ok a§ama vardtr. Bununla birlikte, siyasal ve ekonomik geni§ kesimlerde 
Topluluga tam Uyelik s1k s1k ekonomik gU~lUklere ve siyasal gerginliklere 
kar§t en iyi ila~. en iyi yamt gibi sunulmaktadu anlamma gelmektedir. Bu, 
her §eyi fazla basite indirgemek olur ... Ancak §U da var ki Orta Avrupa Ulke
lerinin Topluluk'tan gelecek a~lk ve gU~lii bir siyasal i§arete de kesin ihti
ya~lan var: Onlara bir gelecek perspektifi ~izen ve bugUnkU gUnde cesaret ve 
destek veren bir sinyal. 

Bu i§aret bugUne dek verilmedi. Bu ger~egi dile getirmek ne ticari ili§
kilerde ve kredilerde yapdanlarm kapsarnm1 ne de Avrupa Komisyonu'nun 
ve Parlamentosu'nun angajmanmm niteligini az1msamak anlamma ~ekilme
melidir. Topluluk mekanizmalanrun i§leyi§indeki karma§1kl1k her zaman ma
sajm anlarruru bozmu§tur. Macaristan, Polonya ve <;ekoslovakya ile halen 
yiirutillen Avrupa Anla§malara mUzakereleri bunun gUzel bir l>rnegidir. Bu
radaki siyasal niyet - siyasal boyutu da olan geni§ i§birligi anla§malan irnza
lamak - ~ok iyiydi ve yaratug. umutlar ~ok bUyiik oldu. Ama milzakereler 
Topluluk pazarma tanm, tekstil, ~elik iirUnlerinin giri§i ve verilecek krediler 
gibi kestirilebilir ve klstr ~eki§melere saplamp kaldt ... 

Ba§kan Mitterrand'm ortaya atug1 A vrupa Konfederasyonu tasans1 bu 
rolU oynayabilirdi. Ama Franstzlarm bu tasan i~inde Sovyetler Birligi'ne 
ayudtklan ayncalt yer Orta Avrupa Ulkelerinin olsun, Baltlk Ulkelerinin ol
sun cesaretini klrdt; bu da g~tigimiz Haziranda Prag'da toplanmi§ olan Av
rupa Konfederasyonu Otururnlan'nm ba§anSIZhkla sonu~lanmasma yola~u. 

*** 



24 

TopluluguD. Avrupa'mn batUnUnU kapsayacak §ekilde geni§lemesi- so
nunda - bugUnkU temeller Uzerinde otuz kadar Ulkeyi (Sovyetler Birligi ya 
da Yugoslavya'da ne gibi geli§meler olaca~1 konusunda tsnyargtda bulunma
dan) biraraya getirecek bir yeni kurulu§a dtsn~mesine yola~acaktrr. Elbette, 
kat.J.lmaya ~a~mlacak Ulkelerin, tsnce Uyeli~in siyasal ve ekonomik ko§ullan
ru yerine getirmi§ olmalan gerekecektir. 

Siyasal ko§ullar malfun: serbest s~imler ve insan haklanrun gUvencede 
oldu~ istikrarh bir demokratik rejim. Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa 1nsan 
Haklan Stszle§mesi'ne Uyelik g~mi§te bu ko§ullann yerine getirilmi§ oldu
~u saptamayt kolayla§tu'ml§tu'. 

Ekonomik ko§ullar ise ~ok daha genel bir de~erlendirmeye tabidir. llkin 
bir pazar ekonomisi kurmak ve bunu duzenli bir §ekilde i§letmek stsz konu
sudur. Aynca, ilgili Ulke, Topluluktan partnerleri ile tartl§arak, makul bir su
re i~inde (stszgelimi be§ ya da yedi ytlhk bir g~i§ dtsnemi i~inde) gerekli 
uyarlamalan yapmt§ olarak i~ pazar ve parasal birli~e uyum sa~laytp sa~a
yamayaca~ma karar verecektir. Bu, aym diizeye getirme i§lemi Toplulu~ 
yaptsal fonlarmca da desteklenebilecektir ama Toplulu~ (Avusturya ve ls
ve~ gibi mureffeh iilkelerde geni§lemi§ haliyle bile) g~mi§te lspanya ve Por
tekiz gibi yeni iiyelerine yaptl~ kadar tsnemli bir katklyt onlarca iilkenin mo
dernizasyonu i~in ayuabilecegi ku§kuludur. 

Bu durumda muhtemelen Orta ve Do~ Avrupa iilkelerinin tam fiyeli
~iyle ilgili miizakereler bir~ok yddan tsnce ba§layamayacaktrr ama bu vade 
iilkeden iilkeye de~i§ebilir. Ama bundan 6tiirii de bir siyasal i§aret daha da 
ivedilik kazanmt§tlr. Topluluk ne yapabilir? 

0~ tsneride bulunaca~tm: 

Birincisi, Toplulu~ a~lk niteli~ini yani Avrupa'mn tfim demokratik Ul
kelerini ekonomik durumlarmm elvermesi ve iki Hiikfimetlerarast Konfe
rans'm sonu~lan gibi Topluluk mfiktesebat.J.ru kabul etmeleri kaydtyla kucak
lamaya hazu olduguD.u resmen -bu, Avrupa Konseyi'nin bir toplantlst 
suasmda da yapdabilir- ilin etmek. 

lkinci bir giri§im ki, bu stsz konusu resmi bildirinin ardmdan yapdabilir. 
Toplulugun otuz fiyeye geni§lemi§ haliyle de ya§ayabilir olmast i~in ka~trul
maz dtsnfi§iimlerin neler olabilece~i iizerinde zaman g~irmeksizin bir ~ah§
ma ba§latmak. Elbette ki Birle§ik Devletler tsme~inde oldu~ gibi bir Avru
pa Federasyonu gU~Ui merkezi kurumlarla i§leyebilir - ama, TopluluguD. 
bugUnkfi fiyeleri bu degi§ime hazrr de~illerse Toplulu~ i§leyi§ halinde tut-



25 

mak Uzere daha bll§ka uyarlamalar da OngOrUlebilir. 

Once bir davraru§ degi§ikligi soz konusu olabilir. BUyUk Avrupa Toplu
lugu Onikiler'den, hele hele Altilar'dan ~k daha ~e§itlenmi§ olacakbr. Yasa
lar ve Topluluk programlan bugiinkiinden ~ok daha Onemli farkhlll§ma un
surlan tll§tmak durumunda olacaktir, ~Unkii Uye Ulkelerin kendilerine OzgU
iktisadt, toplumsal- Ozelliklerini de tarn anlarmyla hesaba katmak gerekecek
tir. Bu da ikincillik ilkesinin ger~ekten uygulanmastyla birarada gmUruldUgll 
takdirde Topluluk mekanizmasmm daha bir haflflemesi ve esnekle§mesi so
nucunu verecektir. 

Daha sonra srra ba§langt~ta alti Uye i~in OngOrulmU§ ve bunun birka~ 
kati daha kalabahklll§mt§ bir Topluluga uymaz olan Kurumlarm reformuna 
gelecektir. SOzgelimi Komisyon etkili kalabihnek i~in en fazla oniki, onbe§ 
Uyeyi g~memelidir; bu da (tlpki Avrupa Merkez Bankas1 Direktuarmda ol
dugu gibi) btitiin Ulkelerin Komisyonda bir temsilcilerinin ohnayacag. de
mektir. 

BugUnkii gUnde bir Konsey karan oylarm U~te ikisini gerektirmektedir. 
Topluluk kalaballklll§ti§tik~a bloke etme tehlikesi artacakbr. Agtrllklt oyla
rm basit ~oguntuguna ge~i§ muhtemelen Uye tilkelerin basit ~oguntugu ile 
baglantih olarak kendini dayatabilir. 

Karar ahna sUrecinde her htiktimetin etkisindeki bu azalma yasalan be
lirlemekte Avrupa Parlamentosunun roltintin gii~lendirihnesini, sOzgelimi 
Parlamento-Konsey ortak karanna bll§vurmanm genelle§tirihnesini hakl1 
gOsterebilir. Parlamentonun temsili niteligini gU~lendirecek §ekilde ama be§ 
ytiz, alti ytiz milletvekiliyle smrrlayarak sandalyelerin yeniden dagtltmma 
gitmek de gerekecektir. (Halen Onikiler Avrupasmda 518 temsilci bulunu
yor). 

O~UncU bir giri§im -agrrhgt en ~ok olacak olan- hali hazuda tam Uyeli
gin siyasal ko§ullarma sahip Ulkelere onlarm Avrupa'nm demokratik Ulkeleri 
ailesinden olduklanm vurgulamak tizere anlarm btiyUk olacak bir siyasal jest 
yapmakbr. Toplulugtm ikili anla§malar ile dokudugu ag1 ~kyanl1 bir dtize
nekle tamamlamay1 da Onerecegim. Oyle ki bu Ulkelerin her biri Topluluk ve 
Uyeleri ile e§itlik i~inde oldugu duygusunu edinsin. SOzgelimi §Oyle bir §ey 
hayal ediyorum: BUytik Avrupa'nm gUvenligi, siyasal ve ekonomik durumu 
gibi ortak ~Ikan ilgilendiren konularda Avrupa'nm tam tiyelige aday demok
ratik Ulkelerinin devlet ya da htiktimet bll§kanlan da her yil bir Konsey top
lantisma davet edilebilirler. 

BOyle bir uygulamaya Topluluk ile Orta ve Dogu Avrupah partnerleri 
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arasmdaki ~okyanll ili~kilerin derinle~tirilmesi de e~lik etmelidir. Topluluk 
biltiintine ait olduklanrun bilinci Orta A vrupa Ulkelerinin kendi aralarmdaki 
baz1 ikili sorunlm ~Ozmeye de yardlmc1 olabilir. 

Bunun bir ilk uygulamas1 Orta ve Dogru Avrupa'ya Toplulugwt yaptlgt 
yard1m1 uzun vadeye ~virmesi ve bunun yOnetimini ~okyanb bir ~r~eveye 
oturtmas1 olabilir. Geni~letilmi~ Avrupa Konseyi'nin ~at1s1 albnda, 
l940'Iarm sonunda (Amerikan yardlml Marshall Plaru'nm yOnetimini sagla
mak tizere) olu~turulan OECD'ye benzer bir dtizenek kurulabilir. BOylece re
formlar yaplld1k~a yard1m1n da dtizenli bir ~ekilde akmas1 giivenceye baglan
ml§ olur. Bu, aym zamanda Orta ve Dogu Avrupa iilkeleri arasmda ve 
Topluluk ile kom~ular1 arasmda daha slkl bir i~birligini yiireklendirmeye de 
yarayacaktrr. 

Dogu Avrupal1 kom~ulanm1za, Ontimtizdeki ylllarda kar~lla§abilecekleri 
ikili sorunlann ~oziimiinde - siyasal ve psikolojik olarak - yardlm edebilmek 
i~in istikrarh ve rahat bir diyalog ~er~evesinin yaranru kim gOz ard1 edebilir? 
Boyle bir §ey Avrupa Konseyi'nin ya da AG1K'in ~Oztim bulmaya yarayacak 
hukuksal olanaklanna ba§vurmay1 da ancak daha kolayla§trrabilir. 

Son olarak, ~okyanl1 bir siyasal bagm olu§turulmas1 Orta Avrupah kom
§Ulanmlzm yiizyiize bulunduklan giivenlik bo§lugu sorununa olas1 ~Oziimleri 
irdelemeye, ortak giivenlik sorunlarm1 dile getirmeye yarayacak bir ~er~ve 
de saglayabilir. Bu ~Oztimler elbette ki sOzkonusu geni§letilmi§ Avrupa 
Konseyi i~inde karara baglanacak degildir - ama buna kar§lhk, Topluluk'ta 
oldugu gibi, htikiimet ba§kanlan ve Komisyon Ba§karu olas1 giri§imleri sap
tayabilirler ve bir ~oztime kap1y1 ~acak geli§meleri kl§klrtacak siyasal itilimi 
saglayabilirler. 

*** 
Belki de siyasal-kllrumsal bir riiyaya kendimi kaptrrdlglffi i~in umanm 

beni bagl§larslillz ama giintin prangalanndan kurtulmak i~in kimi zaman riiya 
gOrmek gerekmiyor mu? Toplulugwt parasal birlik arac1hg1yla gii~lendiril
mesi sorununu (klsmen de olsa) a§mak tizereyiz. Ans1zm olabilirlik alanma 
adlm atffil§ olan btiyiik demokratik Avrupa'ya Toplulugun neler sunabilece
gi tizerinde dti§iinmek i~in de zaman erken say1lmaz ... Eski Romalllarm dedi
gi gibi, talihi s~larmdan yakalamaslill bilelim. 


