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Şu anda, Batı bloğu, Avrupa kıtasının farklı bölgelerine, yani Baltık ve Balkanlara
odaklanmış durumdadır. Fakat Baltık bölgesinin aksine, Balkanlar sadece siyasi kriz
yaşamakla kalmayıp aynı zamanda varoluş krizi de yaşamaktadır. Batı ülkeleri ve özellikle
bir grup olarak Avrupa Birliği ülkeleri, Balkan bölgesini isminden başlayarak, ontolojik
olarak değiştirmeye karar vermişlerdir. Görünürde Balkanlar üç alt bölüme ayrılmaktadır.
AB'ye göre, Hırvatistan, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan, AB üyesi oldukları için artık
Balkanların parçası değildir. Öte yandan, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kosova,
Arnavutluk ve Makedonya Batı Balkanlar'ın alt bölgesi denilen kısmını oluşturmaktadır.
Türkiye, tek başına Doğu Balkanlar bölgesini oluşturmaktadır. Her ne kadar tek bir ülkenin
kendi başına bir bölge oluşturması ilginç olsa da. Doğu Balkanlar teriminin dışlayıcı bir
terim olarak kullanıldığı açıktır. Sadece Türkiye'yi Avrupa kıtasının geri kalanından
dışlamak için kullanılmaktadır.
Batı Balkanlar terimi uzun zamandan beri süregeliyor olsa da, tarihsel bir terim değildir.
Bu, 1990'ların başında Avrupa Birliği tarafından yaratılmış yapay bir terimdir. Görünüşe
göre, bu terim oluşturulduğu zamanda çeşitli amaçlara hizmet etmekteydi. İlk olarak,
Türkiye'yi sorunsuz biçimde genişleme sürecinin dışında bırakma açısından Brüksel'de
siyasete yön verenlere kolaylık sağlamıştı. Süreç dışlanma olmasa bile, "Balkan
devletleri"nin geri kalanından temiz bir şekilde ayırma idi. İkinci olarak, "Batı Balkanlar"
terimi,
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"Balkanlaşma" kavramını geride bırakmalarını sağlamıştır. Brüksel'in bütün bir bölgeyi
kolaylıkla yeniden şekillendirebileceğini ve yeniden inşa edebileceğini düşünmesi ne kadar
ilginçtir. Bu anlayış Brüksel'in koca bir tarihi, yüzlerce yıllık geçmiş tecrübe birikimini,
birkaç kurumun ani ve tek taraflı kararı ve belli miktarda fonla geride bırakılabileceğine

AVİM

Avrasya İncelemeleri Merkezi
Center for Eurasian Studies

1

dair nasıl gülünç bir yargıya sahip olduğunu göstermektedir.[2]
Son zamanlarda, batı medyası, "Batı Balkanlar" bölgesinin yaşadığı sıkıntılarla ilgili
makalelerle dolup taşmaktadır. Bu sözde sıkıntıların en sonuncusu, Makedonya'nın şu an
yaşamakta olduğu durumdur. Uluslararası haberlerde geniş yankı bulan habere göre
maskeli ve silahlı bir kişi Makedonya'daki parlamento binasına baskın yaptı. Saldırı
sırasında Makedon Sosyal Demokrat lideri Zoran Zaev yaralandı.[3] Bu saldırı, AB
tarafından icat edilen "Batı Balkanlar" bölgesindeki gerçekleşen bir dizi olaydan
sonuncusudur. Yakın zamanda Nisan ayında, Karadağ'da 14 kişinin tutuklandığı sözde
darbe girişiminde bulunulmuştur.[4]
Peki şu ana kadar "Batı Balkanlar" da neler oldu? Balkanlar'ın yeniden inşası
Balkanlara barış ve refah getirdi mi? Balkanları yeniden inşa etmek ancak vaat edildiği
gibi bu ülkeler AB'ye kabul edildiğinde gerçekleşebilir. Böyle bir durumda, can sıkıcı
Balkanlar artık olmayacaktı ve Türkiye Doğu Balkanların yapayalnız muhafızı olabilirdi.
Ancak unutulmamalıdır ki, Avrupa Birliği'ne giden yolu AB tarafından engellense bile
Türkiye orada varlığını sürdürürdü.
Günümüzde,
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toplanmaktadır. Öncelikle, bu ülkeler demokratikleşme sorunlarıyla karşı karşıyadır. İkinci
olarak, Rusya bu ülkelerin iç işlerine karışmaktadır. Üçüncüsü, bu durumlardan dolayı
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Yugoslavya'nın

dağılmasından sonra, reformları ve AB tarafından dikte edilen demokratikleşme sürecini
desteklediklerini göstermek için bölgedeki ülkelerin siyasi partileri birbirleriyle rekabet
etmeye başladı. Örneğin, bu yarışmada yer almak için merkez sağ partiler, genellikle
merkez sol partilerin alanına giren cinsiyet eşitliği gibi normalde gündemlerinde olmayan
konuları ele aldılar. Bu, "Batı Balkan" ülkelerindeki seçmenlere söz konusu ülkelerdeki
siyasi partilerin demokratik reformları ve uluslararası toplumla işbirliğine girmeyi
benimsediklerini gösteriyordu.[6] Fakat AB verdiği vaatleri tutmayınca iktidara gelen
liderler AB üyeliğinin yararlarını sorgulamaya başladılar. AB üyeliği için görünen bir olasılık
yoksa neden iktidardan vazgeçmeleri gerektiğini sorgulamaya başladılar. Başka bir
deyişle, bölgede dar görüşlü eğilim artmaya başlamıştır.[7]
Akademisyenlerin ve siyasete yön verenlerin üzerinde durdukları ikinci nokta ise Rusya'nın
"Batı Balkanlar" bölgesine karıştığı argümanıdır. Rusya'nın bölgede istikrarı bozucu bir rol
oynadığı savunulmaktadır.[8] İlginçtir ki hem akademisyenlerin hem de siyasete yön
verenlerin göz ardı ettikleri bir gerçek vardır o da tıpkı Türkiye gibi Rusya'nın da tarihi
olarak Balkan siyasetinin bir parçası olduğu gerçeğidir. Bölgede, sözde "Batı Balkanlar"
şemsiyesi altında onlara yer olmayan yeni bir siyasi yapı oluşturulmaya çalışıldığı sırada,
bölgenin dışına itilmişler ya da en azından bölgenin dışına itilmeleri için çalışılmıştır.
Bölgenin bu tür tarihi güçleri, siz onları "dış güçler" olarak adlandırmak isteseniz bile, "dış"
nitelendirmesini nazik karşılamayıp, oyun alanından itilmeyi kabul etmeyebilirler. Bu, o
bölgenin tarihi bir gerçeğidir.
Üçüncü nokta, bölgedeki Avrupa Birliği gerçeğiyle ilgilidir. Özellikle akademisyenler,
Avrupa Birliği'nin öne çıkarak bölgeyi kurtarması gerektiğini savunuyor. Görünüşe göre,
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Brüksel'de Federica Mogherini gibi siyasete yöne verenler de aynı fikirdeler.[9] Uygun bir
Avrupa Birliği perspektifinin, bu "Batı Balkan" ülkelerinin istikrar kazanmasına ve
nihayetinde Avrupa Birliği üyesi olmalarına olanak sağlayacağına dolayısıyla da "Batı
Balkan" statüsünü kaybedeceklerine inanılmaktadır.[10]
Yukarıdaki tartışılan tüm noktalara rağmen, görünen odur ki önümüzde bulunan en önemli
konulardan birini açmaya hiç kimse yanaşmamaktadır: Balkanların sosyolojik ve tarihi
gerçekler göz ardı edilerek yeniden yapılandırılması. "Batı Balkanlar" kavramını inşa
etmenin en önemli amacı Türkiye'yi Balkanlar ve Avrupa dışında bırakmaktır. Hatta
bazıları, Türkiye'nin bölgedeki son toplumsal

Avrupa Birliği başarısızlığından sonra,

bölgeye karıştığına inanmaktadır. Asıl soru şudur: Coğrafi açıdan bir Balkan ülkesi olan ve
hem tarihsel hem de kültürel açıdan onca yıldır Balkanlar'ın bir parçası olan Türkiye mi
yoksa Avrupa Birliği mi Balkanlara karışmaktadır? Geçen yıl boyunca, Donald Trump'ın
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak seçilmesiyle birlikte Avrupa Birliği bölgedeki en
önemli müttefiklerinden birini kaybetmiş görünmektedir. Böylece Rusya Federasyonu
karşısında bölgede artık yalnız kalmıştır. AB'nin bölgede istikrarı güvence altına alması için
mantıklı olan yol "Batı Balkanlar" ifadesini terminolojisinden kaldırılması ve Balkanlar'ın
orijinal anlayışına geri dönerek bölgenin bütünlüğünü sağlamasıdır. Böylelikle Avrupa
Birliği, tıpkı geçmişte yapılması gerektiği gibi, Türkiye ile Balkanlar'daki işbirliğine devam
edebilir. Bu, AB'nin bölgede başarılı olabilmesi için hem gerçekçi hem de pragmatik bir yol
gibi görünmektedir.
*Fotoğraf: http://luckypeach.com/app/uploads/2016/11/balkan-opening-final-2.jpg
**Bu Yorum yazısının aslı İngilizce olarak kaleme alınmıştır.
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