ÇankÆrÆ Karatekin Üniversitesi ćktisadi ve ćdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÇatÕúma Önleme Teorisi ve Prati÷i:
Makedonya ve Birleúmiú Milletler BarÕú Gücü
(UNPREDEP) Örnek OlayÕ
Sezai ÖZÇELøK
ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi, ø.ø.B.F. UluslararasÕ øliúkiler Bölümü
sozcelik@karatekin.edu.tr

Özet
Bu çalÕúma, önleyici diplomasi teorisine özel olarak vurgu yaparak Makedonya’da
uygulanmÕú olan önleyici konuúlandÕrmayÕ (preventive deployment) ele almaktadÕr.
Analiz çerçevesi olarak, Nicolaidis’in ortaya koydu÷u önleyici aksiyon modeli
kullanÕlmÕútÕr. Bu modele göre, zorlayÕcÕ diplomasÕ kavramÕ Makedonya’da uygulanan
önleyici konuúlandÕrmanÕn açÕklanmasÕ için kullanÕúlÕdÕr. Makedonya’daki Birleúmiú
Milletler Önleyici BarÕú Gücü Kuvvetleri (UNPREDEP), önleyici konuúlandÕrma
yetkisine sahip olan ilk Birleúmiú Milletler barÕúÕ koruma operasyonudur. Bu çalÕúmada,
BM misyonunun ortaya çÕkÕú nedenleri ve Makedonya örnek olayÕ çerçevesinde bir
analiz yapÕlarak devletler içi ve arasÕ çatÕúmalarda bir çözüm aracÕ olarak önleyici
diplomasinin rolü incelenmiútir. Sonuç bölümünde, gelecekteki önleyici konuúlandÕrma
uygulamalarÕnda göz önünde bulundurulabilecek öneriler ve çÕkarÕlacak dersler de
sunularak önleyici konuúlandÕrmalarÕn geliútirilmesine katkÕda bulunmak amaçlanmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler:önleyici konuúlandÕrma, çatÕúma önleme, Makedonya Cumhuriyeti,
Birleúmiú Milletler BarÕú Gücü, önleyici diplomasi, UNPREDEP
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The theory and practice of conflict prevention: The case study of Macedonia and
United Nations Peace Force (UNPREDEP)
Abstract
This study will focus on the preventive deployment in Macedonia with special emphasis
on the theory of preventive diplomacy. Nicolaidis’s prevention action model is used as
an analytical frame work. In the model, the concept of coercive diplomacy is helpful to
explain the preventive deployment in Macedonia. The United Nation Preventive
Deployment Force (UNPREDEP) in Macedonia is the first United Nations peace
keeping operations with a mandate on preventive deployment. The study aims to
contribute the improvement of preventive diplomacy to become a tool for the conflict
prevention of inter- and intra-state conflicts. It also offers suggestions and lessons for the
future preventive deployment activities.
Keywords: preventive deployment, conflict prevention, The Republic of Macedonia,
United National Peace Force, preventive diplomacy, UNPREDEP
JEL Classifications: Z00, K33
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1. Giriú
1945’ten bu yana devletler, uluslararasÕ uzlaúmazlÕklarÕn silahlÕ çatÕúma haline gelmeden önce barÕúçÕl yollarla çözümü yöntemlerini özellikle So÷uk Savaú sonrasÕ dönemde daha sÕk kullanÕlÕr hale gelmiútir.
Bu yöntemler Birleúmiú Milletler (BM) AnlaúmasÕ’nÕn UyuúmazlÕklarÕn BarÕúçÕl Yollarla Çözülmesi baúlÕklÕ VI. Bölümü ve 33’üncü maddesinde belirtilmiútir. BM AnlaúmasÕnÕ’nÕn 33’üncü maddesinin ilk
fÕkrasÕ, “süregitmesi uluslararasÕ barÕú ve güvenli÷in korunmasÕnÕ tehlikeye düúürebilecek nitelikte bir uyuúmazlÕ÷a taraf olanlar, her úeyden önce görüúme, soruúturma, arabuluculuk, uzlaúma, hakemlik ve
yargÕsal çözüm yollarÕ ile bölgesel kuruluú ya da anlaúmalara baúvurarak veya kendi seçecekleri baúka yollarla buna çözüm aramalÕdÕrlar”
hükmünü içermektedir. økinci fÕkrasÕ ise, “ Güvenlik Konseyi, gerekli
gördü÷ünde, taraflarÕ aralarÕndaki uyuúmazlÕ÷Õ bu gibi yollarla çözmeye ça÷ÕrÕr.” úeklinde açÕk ve net bir úekilde BM Güvenlik Konseyi’nin
uyuúmazlÕklarÕn barÕúçÕl yollarla çözülmesinde rol oynamasÕnÕ öngörmektedir. Birleúmiú Milletler örgütünün kurucularÕnÕn aklÕnda ilk baúta çatÕúmalarÕn barÕúçÕl çözümü varken Hammarskjöld tarafÕndan önleyici diplomasi kavramÕ sonradan önerilmiútir. BM tarihi boyunca
önleyici diplomasiye dayalÕ BM araçlarÕnÕ uluslararasÕ çatÕúmalarÕn
çözümünde kullanmak ilk kÕrk yÕl boyunca mümkün olamamÕútÕr. Birleúmiú Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali, 1992’de
Genel Kurul’a sundu÷u “BarÕú øçin Bir Gündem” adlÕ raporun bir
bölümünü tamamen önleyici diplomasi yaklaúÕmÕ ve kavramÕna ayÕrmÕútÕr.
Önleyici diplomasÕ kavramÕ, devlet içi çatÕúmalar veya iki devlet arasÕndaki politik uzlaúmazlÕklarÕn silahlÕ çatÕúmaya do÷ru tÕrmanmasÕnÕ
önlemeyi amaçlayan kurumlarÕ ve alÕnacak tedbirleri içine alÕr.
Boutros-Ghali önleyici diplomasiyi úöyle tanÕmlamÕútÕr: “çatÕúmasÕ
muhtemel taraflar arasÕnda anlaúmazlÕklarÕn çÕkmasÕnÕ, taraflar arasÕnda var olan uyuúmazlÕklarÕn çatÕúmaya tÕrmanmasÕnÕ ve çÕkmÕú olan
çatÕúmalarÕn yayÕlmasÕnÕ önleyen mekanizmalardan oluúan diplomasi
çeúididir” (Bouthros-Ghali, 1992, s.11). Bouthros-Ghali ayrÕca “diplomasinin en istenen ve etkili olanÕnÕn, taraflar arasÕndaki tansiyonun
çatÕúmaya dönüúmesini engelleyen yada çatÕúma çÕkmÕú ise bu çatÕúmayÕ sÕnÕrlandÕran, çabuk hareket ederek altta yatan sebepleri çözen ve
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uyuúmazlÕ÷Õ barÕúçÕl çözüm yoluna kavuúturan önleyici diplomasi”
oldu÷unu belirtmektedir (a.g.e.). 1992 yÕlÕnda bu ifadeler BM Genel
Kurulu salonunda çok mantÕklÕ ve gelecek vadeden sözler olarak
ayakta alkÕúlanmÕútÕr. Fakat o dönemde aniden bu alanda yapÕlmÕú
çalÕúmalarÕn az oldu÷unun farkÕna varan bilim insanlarÕ önleyici diplomasi mekanizmalarÕ konusunda araútÕrmalarÕna hÕz vermiúlerdir
(Lund, 1996a, 1996b).
Bu çalÕúmanÕn kapsamÕ, özel olarak Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’nde (EYMC)1 uygulanmÕú olan “önleyici konuúlandÕrma”
(preventive deployment) genel olarak önleyici diplomasi teorik ve
pratik uygulamalarÕdÕr. Bu çalÕúmanÕn genel amacÕ, Makedonya Cumhuriyeti özelinde uluslararasÕ iliúkiler tarihinde ilk kez denenmiú olan
önleyici konuúlandÕrma BM barÕú gücü operasyonunun ortaya çÕkÕú
nedenlerini, etkilerini ve süreçlerini analiz etmektir. Önleyici diplomasi teorik modeli incelemesi yanÕna bu alandaki uygulamalarÕ inceleyerek bilimsek katkÕ sa÷lamak amaçlanmaktadÕr. Bu araútÕrma 21.
yüzyÕlda devletlerarasÕ ve devletiçi çatÕúmalara karúÕ önleyici diplomasinin temel çatÕúma çözümleme aracÕ olmasÕ konusundaki fikirleri
destekleyen bir çalÕúmadÕr.
ølk olarak, çalÕúmada önleyici diplomasi, erken uyarÕ ve So÷uk Savaú
sonrasÕ dönemle ilgili genel bilgiler verilecektir. økinci bölümde, çatÕúmalarÕn önlenmesinin gereklili÷i ve özellikle insan ve di÷er kaynaklarÕn, kullanÕm açÕsÕndan di÷er uyuúmazlÕklarÕn barÕúçÕl yollarla çözümü metotlarÕna göre ne kadar etkin ve yararlÕ oldu÷u konusunda bazÕ
sorulara yanÕt aranacaktÕr. Üçüncü bölüm de bu çalÕúmanÕn analitik
çerçevesini oluúturan Nicolaidis’in önleyici aksiyon modeli
(Nicolaidis, 1996) irdelenecektir. Bu modelin alt modeli olan zorlayÕcÕ
diplomasi önleyici konuúlandÕrma olgusunu açÕklamada çok yararlÕdÕr
ve bu çalÕúmanÕn di÷er bir odak noktasÕdÕr. Bu bölümden sonra Makedonya örnek olayÕ incelenecek ve özellikle Birleúmiú Milletler Önleyici KonuúlandÕrma Gücü (UNPREDEP) bu alandaki ilk uygulama olarak analiz edilecektir. Bu barÕú operasyonundan, özellikle Makedonya
1

EYMC (FYROM) kÕsaltmasÕ BM tarafÕndan resmi olarak Makedonya Cumhuriyeti’nin adÕ olarak kullanÕlmaktadÕr. Bu çalÕúmada Makedonya Cumhuriyeti (MC)
AnayasasÕ’nda kullanÕlan Makedonya Cumhuriyet ifadesi kullanÕlacaktÕr. 1 KasÕm
2004’te Amerika Birleúik Devletleri aldÕ÷Õ bir kararla Mekdonya Cumhuriyeti ismini
kullanmayÕ resmi olarak kabul etmiútir. Bknz. Crook, 2005, s. 254.
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örnek olayÕndan elde edilen dersler ve tavsiyeler de sonuç bölümünde
önleyici diplomasinin bir unsuru olarak sunulacaktÕr.
1.1. Önleyici diplomasiye genel bakÕú ve çatÕúma öncesi analiz
So÷uk SavaúÕn son bulmasÕ Avrupa kÕtasÕna barÕú, istikrar ve huzur
getirmemiútir. Do÷u ve Merkezi Avrupa ve eski Sovyetler Birli÷i
topraklarÕnda istikrarsÕzlÕk ve hatta savaúlar görülmüútür. Çok-uluslu
devletlerin da÷ÕlmasÕ, demokrasi ve pazar ekonomisine geçiú ile politik
ve ekonomik de÷iúimin sancÕlÕ olmasÕ, Balkanlaúma faktörü ve yükselen
bir de÷er olarak milliyetçilik unsurunun istikrarsÕzlÕk yaratmasÕ
Yugoslavya Cumhuriyeti özelinde açÕ÷a çÕkmÕútÕr. Eski Yugoslavya
Cumhuriyeti’nden ayrÕlan devletlerin ortaya çÕkardÕ÷Õ tansiyonun
tÕrmanÕúa geçmesi uluslararasÕ toplumu ve özellikle Avrupa ülkelerini
1990 sonrasÕ dönemde meúgul eden bir unsurdur. So÷uk Savaú
döneminde etnik ve kabile savaúlarÕ çok basitleútirilerek süper güçler
arasÕ rekabet ve So÷uk Savaú sistemi çerçevesinde açÕklanmakta idi.
Fakat etnik farklÕlÕklarÕ So÷uk Savaú mantÕ÷Õ çerçevesinde bastÕrmak ve
homojen devletler yaratmak artÕk mümkün de÷ildir. Hükümetlerin
istikrarÕ ve sÕnÕrlarÕn de÷iúmezli÷i ilkesi artÕk tehlike altÕndadÕr
(Forrester, 1994, s. 49-59).
So÷uk Savaú sonrasÕ dünya, dünyadaki barÕú ve güvenli÷i tehdit eden
büyük çatÕúmalar ile çatÕúmalarÕn taraflarÕ, uluslararasÕ sistem ve ayrÕca
uluslararasÕ örgütler arasÕndaki iliúkilerinin nitelik ve incelik olarak
de÷iúmesi ile yeni dünya düzenine do÷ru geliúim göstermiútir. Bu yeni
ve özel uluslararasÕ çevre ve sistemde liderler, yeni yeni ortaya çÕkan
etno-milliyetçi çatÕúmalar konusunda nasÕl davranacaklarÕ ve ne tür
tedbirler alacaklarÕ konusunda belirsizlik içinde kalmÕúlardÕr. Neil J.
Kritz’in belirtti÷i gibi dünyadaki savaúlarÕn büyük bir ço÷unlu÷u
devletlerarasÕ olmaktan ziyade iç savaúlardÕr. Kritz’e göre, etnik ve dini
çatÕúmalar, ayrÕmcÕlÕ÷a dayalÕ kendi kendini yönetme (selfdeterminasyon) uyuúmazlÕklarÕ ile ülke içinde birbirine karúÕ olan
muhalif güçler arasÕndaki güç mücadeleleri dünya üzerindeki
çatÕúmalarÕn yüzde 96’sÕnÕ meydana getirmektedir (Kritz, 1996, s. 587).
UluslararasÕ toplum bu tür çatÕúmalarÕn temel nedenleri ile ilgilenmek
zorundadÕr. So÷uk Savaú boyunca uygulanan insan haklarÕnÕn
güçlendirilmesi çabalarÕ ve “geleneksel barÕú gücü” (Evans, 1993, s.
103) uygulamalarÕ iç savaú ve devlet içi çatÕúmalara barÕúçÕl çözümler
bulunmasÕnda yeterli olamamÕútÕr.
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Sonuç olarak, hükümetler ve uluslararasÕ örgütler artan bir biçimde etnomilliyetçi çatÕúmalarÕn çözümü konusunda daha masrafsÕz ve daha hafif
güç kullanÕmÕ gerektiren barÕú koruma, barÕú inúasÕ ve barÕú gücü
stratejilerine yönelmiútir. So÷uk Savaú sonrasÕ dönemde gerek nitelik
gerek nicelik olarak devlet içi çatÕúmalarÕn artmasÕ nedeniyle, bu
çatÕúmalarÕ çözümü konusunda uluslararasÕ toplum ve uluslararasÕ
örgütler “önleyici diplomasi”ye vurgu yapmakta ve “çatÕúma önlenmesi”
kavramlarÕnÕ giderek uluslararasÕ iliúkiler literatüründe daha fazla
kullanmaktadÕr (Preventive Deadly Conflict, 1997).
Bu istek ve çabalara cevap olarak Boutros-Ghali, önleyici diplomasinin
güçlendirilmesi için bilgi toplama mekanizmalarÕnÕn iyileútirilmesi ve
caydÕrÕcÕlÕk stratejilerinin geliútirilmesine vurgu yapmaktadÕr. BarÕú øçin
Bir Gündem adlÕ raporunda, úunlarÕ belirtmektedir: “Önleyici
diplomasinin baúarÕsÕ için güven yaratÕlmalÕdÕr. AyrÕca bigi toplamaya
ve resmi ve gayri resmi olarak gerçeklerin araútÕrÕlmasÕna (fact-finding)
ihtiyaç vardÕr. Bunlara ilave olarak, önleyici konuúlandÕrma ve bazÕ
durumlarda askersizleútirilmiú bölgeler kurulmasÕ da düúünülebilir”
(Boutros-Ghali, 1992, s. 13). KÕsaca, önleyici diplomasi bu geçiú
döneminde yeni bir yaklaúÕm olarak ortaya çÕkmaktadÕr. Bu geçiú
dönemini Chayes ve Chayes çok iyi bir úekilde tanÕmlamÕútÕr: “Eski
daha ölmedi; yeninin do÷masÕ mümkün de÷il.” (1996, s.3)
1.2. ÇatÕúmanÕn önlenmesi (önleyici diplomasi) neden gerekli?
Önleyici diplomasi, çatÕúmaya erken müdahale etmesi sebebi ile en az
karmaúÕk, insancÕl ve maliyet-etkin yöntem olarak uluslararasÕ
çatÕúmalarÕn çözümü için en uygun yol olarak öne çÕkmaktadÕr.
Birleúmiú Milletler sistemi barÕúÕ sa÷lama, barÕúÕ koruma ve barÕú inúasÕ
olarak sÕnÕflandÕran üç yaklaúÕmÕ içinde barÕndÕrmaktadÕr. Di÷er
uluslararasÕ örgütler örne÷in, Avrupa Güvenlik ve øúbirli÷i TeúkilatÕ
(AGøT), Ulusal AzÕnlÕklar Yüksek Komiserli÷i (UAYK) ve di÷er
hükümet dÕúÕ örgütler (HDÖ) önleyici yaklaúÕmlara maliyet ve risklerin
azaltÕlmasÕ sebebi ile daha sÕcak bakmaktadÕr (MacFarquhar, 1996, ss.
3-23)
BM’in uyuúmazlÕklarÕ barÕúçÕl yollardan çözme sistemi içinde önleyici
diplomasi araçlarÕ di÷er üç yaklaúÕma göre daha az maliyetlidir ve daha
fazla hayat kurtarmaktadÕr. AyrÕca çatÕúmalara erken müdahale edilmesi
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politik olarak daha zorlu, masraflÕ ve tehlikeli olan BM barÕú gücü ve
insancÕl müdahale operasyonlarÕna göre tercih edilmektedir. Finansal
olarak, BM’nin bu üç yaklaúÕmÕ ile önleyici diplomasi uygulamalarÕ
karúÕlaútÕrÕlÕrsa,
önleyici
diplomasinin
yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ
ve
güçlendirilmesinin daha fazla yarar sa÷layaca÷Õ görülmektedir. Fayda ve
maliyet analizi ile ilgili úu örnek verilebilir: DünyanÕn altÕ de÷iúik
bölgesinde toplam olarak 100 personelin bulundu÷u ve gerekli
donanÕma sahip önleyici diplomasi birimleri yerleútirmek 1993 yÕlÕ
itibari ile sadece 2,1 milyon dolarlÕk bir harcama gerektirmektedir. AynÕ
yÕl göreve baúlayan Makedonya’daki önleyici konuúlandÕrma
operasyonunun yÕllÕk maliyeti ise yaklaúÕk olarak 50 milyon dolardÕr.
Öte yandan 1993 yÕlÕ BM BarÕú Gücü OperasyonlarÕ toplam bütçesi 3,7
milyar dolardÕr. BM’in barÕú inúasÕ operasyonu olan Körfez SavaúÕ’nÕn
tahmini maliyeti 1991 yÕlÕ rakamlarÕ ile 70 milyar dolardÕr. ønsan
kayÕplarÕnÕn karúÕlaútÕrÕlmasÕ bu konudaki gerçekleri tüm çÕplaklÕ÷Õ ile
ortaya sermektedir. Garent Evans’Õn verdi÷i bu rakamlara ilave olarak,
BM SekreteryasÕnda önleyici diplomasi konusunda 1993 yÕlÕnda sadece
40 personel varken BM barÕú gücü operasyonlarÕnda toplam 82.000 barÕú
gücü askeri görev yapmaktadÕr. E÷er çatÕúma alanlarÕndaki barÕú gücü
operasyonlarÕnÕn lojistik ve di÷er maliyetleri de incelenirse önleyici
diplomasinin gereklili÷i daha net olarak ortaya çÕkmaktadÕr (Evans,
1993, s.63).
2. Önleyici Aksiyon
Önleyici aksiyon ile ilgili sÕnÕflandÕrmaya geçmeden önce önleyici
aksiyon kavramÕnÕn irdelenmesi yerinde olacaktÕr. Önleyici aksiyon,
uluslar yada ulus içindeki sosyal gruplar arasÕndaki uzlaúmazlÕklarÕn
barÕúçÕl çözümünü teúvik eden yöntemler bütünüdür. Önleyici diplomasi,
çatÕúmalarÕn tÕrmanmasÕna karúÕ hükümetler tarafÕndan kullanÕlabilecek
önleyici aksiyonun bir parçasÕdÕr. UluslararasÕ önleyici aksiyon ise
hükümetler arasÕndaki çatÕúmalar dÕúÕndaki uyuúmazlÕklar ve aktörleri de
içermektedir. UluslararasÕ önleyici diplomasi rejimi úiddet içeren tüm
çatÕúmalarÕn çözümüne yönelik alternatifleri güçlendiren faaliyet, norm
ve kurumlarÕ tasarlayan bir uluslararasÕ rejim sistemidir (Nicolaidis,
1996, s. 24).
Önleyici aksiyon çok dar biçimde tanÕmlanÕrsa, uluslararasÕ toplum
önleyici aksiyonun kullanabilece÷i etkili yöntemlerin kÕsÕtlanmasÕna ve
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bu yöntemlerin uygulanmasÕnda genel çerçeveyi çizecek olan uygun
normlar ve kurumlarÕn oluúturulmasÕna engel olacaktÕr. Önleyici askiyon
kavramÕnÕn sadece devletlerarasÕ çatÕúmalar çerçevesinde ele alÕnmasÕ iç
savaú ve devlet içi çatÕúma durumlarÕnda eú zamanlÕ uygulanacak
önleyici aksiyon aygÕtlarÕnÕn uygun biçimde kullanÕlmasÕnÕ
engelleyecektir. Son olarak, dar tanÕmlama hükümet dÕúÕ aktörlerin
örne÷in uluslararasÕ örgütler ve sivil toplum kuruluúlarÕnÕn önleyici
aksiyon içindeki rollerini kÕsÕtlayacaktÕr. Fakat önleyici diplomasi
kavramÕnÕn çok fazla geniúletilmesi de önleyicilik faktörünün etkisini
azaltabilir (a.g.e., s. 37).
2.1. Önleyici aksiyon kategorileri
Karar vericilerin, önleyici yöntemleri ve metotlarÕ kullanÕp kullanmama
ve bunlarÕn nasÕl kullanÕlaca÷Õna ek olarak, bu müdahele ile ne
amaçlandÕ÷ÕnÕ, risk faktörlerinin neler oldu÷unu ve önleme ile tamamen
iyileútirme arasÕndaki farklÕlÕ÷Õ da belirlemesi gerekmektedir. Bu
yapÕlÕrken tüm paydaúlarÕn bu barÕúçÕl çözüm bulma yönteminden ne
kazanÕp ne kaybedece÷i, alternatiflerin neler oldu÷u, ne tür teúvik ya da
yaptÕrÕm seçeneklerinin oldu÷unun da belirlenmesi gerekir (a.g.e.,ss. 3637).
øç çatÕúmalarÕn neden ve sonuçlarÕnÕn uluslararasÕ toplumu ilgilendirmesi
nedeniyle 20.yy sonundan bu yana iç savaú ve devlet içi çatÕúmalarÕn
önlenmesi uluslararasÕ çatÕúmalarÕn önlenmesi kadar önemli hale
gelmiútir. Birçok uluslararasÕ kuruluú genellikle kÕsa dönemli amaçlar ve
yararlara göre hareket etmekte ve uzun dönemli çatÕúmalarÕn önlenmesi
ve barÕú transformasyonu2 gibi kavramlara yo÷unlaúmamaktadÕr. Avrupa
Birli÷i (AB) ve Birleúmiú Milletler (BM) bu konudaki iki önemli
örnektir. Tüm BM sistemi ve uluslararasÕ toplum daha çok devletlerarasÕ
çatÕúmalarÕn iúbirli÷i ile çözülmesi temelinde ortaya çÕkmÕútÕr. Fakat bu
sistemin giderek úiddetini arttÕran ve tÕrmanma e÷ilimi gösteren devlet
içi çatÕúmalarÕn önlenmesi konusunda ne kadar baúarÕlÕ olaca÷Õ ve
2

BarÕú transformasyonu sadece çatÕúmanÕn durmasÕnÕ de÷il aynÕ zamanda çatÕúan
taraflar arasÕnda dönüúümü sa÷layacak toplumsal psikolojik ve mental kökten bir
de÷iúimi amaçlamaktadÕr. Örne÷in, tutuklularÕn serbest kalmasÕ, yasaklanmÕú organizasyonlarÕn önlerindeki yasaklarÕn kalkmasÕ, sürgünde olan taraftarlarÕn ülkeye
dönmesi, güvenlikle ilgili kanunlarÕn de÷iúmesi gibi süreçler, dönüúüm gerektiren
devrimsel de÷iúiklikler.
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özellikle etno-milliyetçi çatÕúmalarÕn ya da Makedonya örnek olayÕnda
oldu÷u gibi tarihi ve günümüz acÕlarÕnÕn çatÕúmaya neden olmamasÕ
yönünde nasÕl kullanÕlaca÷Õ konusunda yetersiz kaldÕ÷Õ düúünülmektedir.
Güç kullanma ve yaptÕrÕm tehdidi ile di÷er geleneksel diplomatik
müdahale tekniklerinin içsel çatÕúmalarÕn önlenmesinde önemli
rollerinin olaca÷Õ muhakkaktÕr. Fakat geleneksel ve devletlerarasÕ
çatÕúmalarda uygulanan yöntemlerin birtakÕm sÕnÕrlÕlÕklarÕ mevcuttur. ølk
olarak, her çatÕúma kendine özeldir ve çatÕúmalarÕn önlenmesi
konusunda geleneksel olmayan yöntemlere ihtiyaç duyar. Avrupa
Güvenlik ve øúbirli÷i TeúkilatÕ (AGøT)’nÕn çatÕúmalara müdahale
yöntemleri di÷er yerel, bölgesel ve küresel örgütlerin aktif arabuculuk
yöntemini kullanmasÕ konusunda iyi bir örnek teúkil etmektedir. Bunun
dÕúÕnda Avrupa Birli÷i (AB) üyelik müzakere sürecini bir uyuúmazlÕk
çözüm yöntemi ve barÕúa ulaúmak için teúvik yöntemi olarak
kullanmaktadÕr. AyrÕca uluslararasÕ ve bölgesel örgütler artan bir
biçimde yerel örgütler ile iúbirli÷i yaparak çatÕúmalarÕn temel ve köklü
nedenlerinin çözümü farklÕ alternatifler sunmaktadÕr. ÇatÕúma önleme
taktikleri olarak sadece devlet-odaklÕ yöntemlerle birlikte uluslararasÕ
sivil toplum kuruluúlarÕnÕn da önemli rol insan haklarÕnÕn uluslararasÕ
düzeyde uygulanmasÕ ve geliúme ve kalkÕnmanÕn sa÷lanmasÕ gibi yeni
yöntemler kullanÕlabilir. Buna benzer úekilde, sivil toplum kuruluúlarÕ
(STK) kriz dönemlerinde tansiyonu düúürecek yeni yöntemler bulmalÕ
ya da var olan barÕúÕn sa÷lanmasÕ metotlarÕndan farklÕ ve yenilikçi
yöntemler sunmalÕdÕr. Önleyici diplomasinin gerekli oldu÷u kriz
dönemlerinde en önemli nokta bu de÷iúik yaklaúÕmlarÕn koordine
edilmesidir (a.g.e., s. 25). Geleneksel yöntemlerin bu yeni uluslararasÕ
sistemde kÕsÕtlÕ olmasÕ sebebi ile yeni çatÕúma önleme teknikleri
geliútirilmesi gerekmektedir. Aúa÷Õda daha ayrÕntÕlÕ olarak açÕklanan
model sadece önleyici aksiyon teorisini sunmak amacÕ dÕúÕnda de÷iúik
çatÕúma önleme metotlarÕ ve bu metotlarÕn etkinli÷i konusundaki iliúkiyi
inceleyen analitik bir çerçeve de sa÷lamaktadÕr.
2.2. UluslararasÕ çatÕúma önleme aksiyonunun dört paradigmasÕ
Klasik anlamda çatÕúma önleme ileriye etki eden stratejileri
içermektedir. Bu konuda yapÕlacak bir sÕnÕflandÕrma çatÕúma önleme
kavramÕnÕn fazla basitleútirilmesine yol açabilir. ÇatÕúma önleme
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konusunda alternatif paradigmalarÕn tanÕmlanmasÕ çatÕúma önleme
konusunda uygun kavramsal çerçevenin oluúturulmasÕ için yararlÕ
olacaktÕr.
Kalypso Nicolaidis makalesinde uluslararasÕ çatÕúma önleme aksiyonu
konusunda dört paradigma sÕralamaktadÕr: ZorlayÕcÕ DiplomasÕ,
Kurumsal Teúvikler, øúbirli÷i Yönetimi ve Sistematik Transformasyon
(a.g.e., ss.40-59). Bu dört paradigmanÕn bazÕlarÕ Makedonya örnek
olayÕnda uygulanmasÕna ra÷men çatÕúma önleyici konuúlandÕrmane en
uygun paradigma zorlayÕcÕ diplomasidir.
Nicolaidis modelinde önleyici aksiyon konusunda çeúitli kriterler
belirlemiútir. ølk olarak, iki kategori belirlenmiútir: DÕúsal Önleme
Stratejileri ve øçsel Önleme Stratejileri. DÕúsal Önleme Stratejileri,
çatÕúmaya üçüncü taraf müdahalesine karúÕ dÕúsal teúvikler kullanmayÕ
amaçlamaktadÕr. Üçüncü taraflar çatÕúmaya direkt olarak müdahele
etmemekte
ve
çatÕúmanÕn
köklerinde
yatan
nedenlerin
transformasyonunu da amaçlamamaktadÕr. Bu yaklaúÕma göre, önemli
olan e÷er bir binanÕn yanma ihtimali varsa bu yangÕnÕn çÕkmasÕnÕ
önleyecek tedbirler alÕnmasÕnÕ içerebilir. Örne÷in, binada yangÕn
ihtimalini azaltmak için o binada yaúayanlarÕn yangÕn tatbikatÕ yapmasÕ
ve yangÕn konusunda bilgilendirilmesin buna bir örnektir. ÇatÕúmalar
için ise zorlayÕcÕ önleme teknikleri örne÷in caydÕrÕcÕlÕk ve zorlayÕcÕ
tehditler ya da teúvik stratejileri kullanÕlabilir. Bunun tersi olarak içsel
önleme stratejileri çatÕúan taraflar arasÕnda pozitif ve negatif teúvikler
kullanÕlmasÕnÕn ötesine geçmektedir. Bunun yerine, çatÕúan taraflarÕn
alternatif çözüm yolu bulmasÕnÕ sa÷layacak ve çatÕúmanÕn nedenlerinin
köklerine inen üçüncü taraflarÕn sa÷layaca÷Õ destek ve kaynaklara vurgu
yapmaktadÕr. Bunun sonucunda çatÕúmanÕn üçüncül taraflarÕ çatÕúmanÕn
birincil taraflarÕ haline gelmektedir. øçsel stratejiler de çatÕúmanÕn
transformasyonunu sa÷layabilir (a.g.e., s. 36-38).
Nicolaidis ayrÕca geçici ve sistematik yaklaúÕmlarÕ iki kategorÕ olarak
ayÕrmaktadÕr. Ona göre, geçici yaklaúÕmlar metoforik olarak bir gezginin
kullanaca÷Õ sÕtma haplarÕna ve sistematik yaklaúÕm ise tüm topluma
polyo aúÕsÕ yapÕlmasÕna benzetilebilir. Geçici stratejiler reaktif ve
çatÕúmanÕn erken dönemlerinde uygulanabilir. Sistematik yaklaúÕmlar ise
uluslararasÕ rejimler, normlar ve mevzuatlarÕ içerir (a.g.e., s. 36-38).
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2.3. ZorlayÕcÕ diplomasi
Geçici önleyici diplomasi stratejileri genellikle iki taraf arasÕndaki
uzlaúmazlÕklarÕn úiddetli çatÕúmalara dönüúmesini ve var olan
çatÕúmalarÕn yayÕlmasÕnÕ önlemeyi amaçlayan stratejilerdir. Bu tür
stratejilerde dÕúsal müdahaleler istenen sonuçlarÕn elde edilmesini
sa÷layabilir. Bu tür müdahalelerde amaca ulaúmak için çok uluslu
müdahale ya da Birleúmiú Milletler ùartÕ Bölüm VII’in tümünde
belirtilen tedbirler alÕnabilir.
ZorlayÕcÕ diplomasi, ciddi uzlaúmalÕklarÕn barÕúçÕl çözümü için
uygulanan bir savunma stratejisidir. Bu strateji, “barÕú için savaú”
úeklinde özetlenecek savaú dahil zorlayÕcÕ tedbirleri ve güç kullanÕmÕ
“potansiyeli”ni içerir. TanÕmÕ gere÷i tehditlerin barÕúçÕ diplomasi
kapsamÕnda bir araç olarak kullanÕlmasÕ önleyicidir çünkü tehdit unsuru
çatÕúmalarÕn savaúa dönüúmesini engeller. Askeri ve ekonomik tehditler
ve yaptÕrÕmlar savaúa karúÕ alternatif olarak yaygÕn olarak
kullanÕlmaktadÕr. UluslararasÕ alanda kurallara uymamayÕ cezalandÕrma
tehdidi, ayrÕca negatif yaptÕrÕmlar yanÕnda pozitif yaptÕrÕmlarÕn da
uygulanmasÕ, özellikle dÕúarÕya karúÕ itibarÕn kaybedilmesinin önlenmesi
(face-saving) açÕsÕndan gereklidir.
ZorlayÕcÕ diplomasi temel olarak güç kullanma potansiyeline dayanÕr.
Fakat bu yaklaúÕm en son çare olarak kullanÕlmadÕr. BazÕ durumlarda en
son çare olarak kullanmak yerine güç kullanma potansiyelini içeren
önleyici konuúlandÕrma da caydÕrma gibi amaçlarla çatÕúmalarÕn
önlenmesinde bir araç olarak kullanÕlabilir. Güç kullanma potansiyeli
bile çatÕúma önlenmesi için yeterli olabilir. Buna bir örnek, Makedonya
örne÷inde ilk kez uygulanan önleyici konuúlandÕrmadÕr. Bu
konuúlanmanÕn iki temel amacÕ vardÕr: Bosna çatÕúmasÕnÕn
yaygÕnlaúmasÕnÕ önlemek ve yerel güvenli÷in devamÕna yardÕm etmek.
2.3.1. Önleyici konuúlandÕrma
Önleyici konuúlandÕrma Birleúmiú Milletler için yeni bir kavramdÕr. ølk
kez Boutros-Ghali tarafÕndan BarÕú øçin Gündem adlÕ raporda dile
getirilmiú ve ilk olarak Makedonya örne÷inde uygulanmÕútÕr. Bu
stratejinin temelinde önleyici diplomasi yerine önleyici askeri önlemler
yer almaktadÕr. ÇatÕúma taraflarÕ arasÕnda sÕnÕrÕn her iki tarafÕna barÕú
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gücü personeli, askeri gözlemci ve di÷er ilgili personelin
yerleútirilmesini içerir. Bu stratejinin baúarÕlÕ olmasÕ için sadece barÕú
gücü yerleútirme dÕúÕnda di÷er uluslararasÕ örgütlerin ve sivil toplum
kuruluúlarÕn sürece katÕlÕmÕnÕn sa÷lanmasÕ gerekmektedir. Burada temel
amaç, uzlaúmazlÕ÷Õn silahlÕ çatÕúmaya tÕrmanmasÕnÕn caydÕrÕlmasÕ ve
engellenmesidir. Bir baúka amaç ise çatÕúma taraflarÕndaki etnik, dinsel
ve di÷er gruplarÕn genel durumlarÕnÕn izlenmesi ve bu gruplar arasÕnda
sakin bir ortamÕn sa÷lanmasÕ için yerel otoritelere yardÕm edilmesidir.
Birleúmiú Milletler ùartÕ Bölüm VI tam olarak önleyici konuúlandÕrma
konusunda düzenleme olmadÕ÷Õ için Boutros Ghali Bölüm VI ½
olarak belirtilen önleyici konuúlandÕrma konusunda temel yasal
dayana÷Õ ortaya atmÕútÕr. KonuúlandÕrma kararÕnÕ alacak yetkili organ
BM Güvenlik Konseyi’dir. DevletlerarasÕ çatÕúmalarda e÷er
konuúlandÕrma her iki devletin sÕnÕrlarÕ içinde yapÕlacak ise her iki
hükümetin bu konuúlandÕrmaya onay vermesi gerekmektedir. E÷er
devletlerden biri Güvenlik Konseyini çatÕúmanÕn yayÕlmasÕnÕ caydÕrmak
için konuúlandÕrmanÕn gerekli oldu÷una ikna edebilir ise yalnÕzca tek bir
hükümetin konuúlandÕrmaya onay vermesi yeterli olabilir. Bu önleyici
konuúlandÕrmaya “zorlayÕcÕ” özelli÷i kazandÕran bir durumdur. Devlet
içi çatÕúmalarda konuúlandÕrma, çatÕúmanÕn bütün taraflarÕnÕn
konuúlandÕrmaya onay vermesini gerektirir.
Önleyici konuúlandÕrma kuvvetlerinin görevi geleneksel BM barÕú gücü
operasyonlarÕna birçok yönden özellikle erken uyarÕ gözlemcilerine
benzemektedir. Temel fark, önleyici konuúlandÕrmada personel sayÕsÕ ve
görev tanÕmÕ barÕú gücünün gözlemcilere göre daha fazladÕr. økinci
önemli fark, barÕú gücü operasyonlarÕ çatÕúma çÕktÕktan ve taraflarÕn
ateúkes durumunda olmalarÕ halinde (bina yanmaya baúlayÕp
söndürüldükten sonra) yürürlü÷e girer. Fakat önleyici konuúlandÕrma
çatÕúma çÕkmadan önce (binada yangÕn çÕkmasÕnÕ önleyecek yangÕn
çÕkmasÕnÕ önleyici malzeme kullanÕmÕ, yangÕn söndürücüler ,v.b.
kullanÕlmasÕ) “caydÕrÕcÕlÕk” amacÕ ile uygulanÕr.
Önleyici
konuúlandÕrma sÕrasÕnda barÕú gücünün temel görevi caydÕrÕcÕlÕktÕr.
KÕsaca, Makedonya’daki önleyici konuúlandÕrma çatÕúma çÕkmadan
önce uygulanmÕú fakat KÕbrÕs’taki barÕú gücü ise çatÕúma bitip taraflar
ateúkes imzaladÕktan sonra ço÷unlukla gözlemci görevi ile adadaki iki
taraf arasÕna yerleútirilmiútir.
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Önleyici konuúlandÕrmanÕn di÷er görevleri úunlardÕr:
x

x
x
x

Genel olarak konuúlandÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ bölgede ve bölgeye komúu
topraklarda güven ve istikrarÕ (örne÷in sÕnÕrdan silah akÕúÕ)
azaltacak ve zedeleyecek her türlü geliúmeyi gözleme, izleme ve
rapor etme;
Tehdit altÕndaki azÕnlÕklarÕn korunmasÕ dâhil olmak üzere yerel
otoritelere düzen ve yasalara uymasÕ konusunda yardÕm sa÷lama;
Temel hizmetlerin (su, do÷algaz, elektrik, gibi) sürdürülmesi
konusunda yerel otoritelere monitor ve yardÕm sa÷lama ve
ønsancÕl yardÕmlar için yerel otoriteler, BM organlarÕ ya da di÷er
hükümet-dÕúÕ örgütlere yardÕm etme (Evans, 1993, s. 83)

En iyi önleyici konuúlandÕrma durumu, çatÕúan taraflar
arasÕndaki sÕnÕra yapÕlan konuúlandÕrmadÕr. Bu sÕnÕr, iki egemen devlet
arasÕndaki uluslararasÕ bir sÕnÕrdÕr. BazÕ durumlarda çatÕúan taraflarÕn
ayrÕlmasÕnÕn kolay oldu÷u ulusal sÕnÕrlar içindeki çatÕúmalara da
konuúlandÕrma yapÕlabilir. Önleyici konuúlandÕrma bazÕ durumlarda
sÕnÕr sorunu olmayan çatÕúma durumunda da uygulanabilir. øki komúu
etnik grup arasÕnda çatÕúma durumunda sÕnÕrlarÕn kesin çizgilerle
ayrÕlmadÕ÷Õ bir durumda önleyici hava saldÕrÕsÕ tehdidinde bulunulmasÕ
da mümkündür. Önemli olan konuúlandÕrmanÕn nereye veya neden
yapÕldÕ÷ÕdÕr. AyrÕca önleyici konuúlandÕrmanÕn di÷er amaçlarÕ
çatÕúmanÕn sÕnÕrlandÕrÕlmasÕ, çevrelenmesi ya da ortaya çÕkmÕú bir
uyuúmazlÕk durumunun silahlÕ çatÕúma durumuna dönüúmesinin
önlenmesidir. BM’nin sadece tek bir tarafÕn iste÷i ve o tarafÕn topraklarÕ
üzerinde önleyici konuúlandÕrma yapmasÕ taraf tutmak olarak
algÕlanabilir (Evans, 1994, s. 40).
BarÕú øçin Bir Gündem adlÕ raporda bir adÕm daha ileriye gidilerek,
devlet-içi kriz durumlarÕnda, örne÷in askeri personel tarafÕndan insancÕl
yardÕm verilmesi amacÕyla ya da hükümet ve çatÕúan taraflarÕ
ilgilendiren güvenlik konularÕnda konuúlandÕrma yapÕlabilece÷i
belirtilmektedir (Boutros-Ghali, 1992, s. 1).
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3. Örnek Olay: Makedonya Cumhuriyeti
3.1. ÇatÕúma alanlarÕ
Makedonya Güneydo÷u Avrupa’da denize sÕnÕrÕ olmayan bir ülkedir.
Ülkenin nüfusu resmi rakamlara göre 2,3 milyondur. Nüfusun yüzde
64,2’si Makedonlardan oluúur. Ülkede büyük bir Arnavut azÕnlÕk yaúamakta ve nüfusun yüzde 25,2’sini oluúturmaktadÕr. AynÕ zamanda
nüfusun yüzde 3,9’u Türk, yüzde 1,8’i SÕrp, yüzde 2,7’si Roman ve
yüzde 2,2’si di÷er etnik gruplardan oluúmaktadÕr.3 Temel din Ortodoksluktur. Anadil MakedoncadÕr; fakat Arnavut azÕnlÕk Arnavutça,
Türk azÕnlÕk Türkçe ve SÕrp azÕnlÕk SÕrpça konuúmaktadÕr.
Makedonya Eski Yugoslav Federasyonu’na ba÷lÕ bir cumhuriyet idi.
UluslararasÕ alanda hala “Makedonya Cumhuriyeti” adÕ ile tam olarak
tanÕnmasÕ sa÷lanamamÕútÕr. Birleúmiú Milletler’e “Eski Yugoslav
Cumhuriyeti Makedonya” (EYCM-FYROM) adÕyla kabul edilmiútir.
Yunanistan kendi topraklarÕ içinde Makedonya isminde bir bölge olmasÕ sebebi ile bu konuda takÕntÕ derecesinde ÕsrarcÕ olmuú ve Makedonya Cumhuriyeti’nin bu isim ile BM üye olmasÕnÕ engellemiútir
(UluslararasÕ Adalet DivanÕ, 2008 ve CIA, 1998).
So÷uk Savaú’Õn sona ermesi ile birlikte bazÕ çok uluslu devletlerin
da÷ÕlmasÕ, politik ve ekonomik reformlar ile demokrasi ve pazar ekonomisine geçiú konularÕnda zorlu bir süreç yaúanmÕútÕr. Özellikle Balkanlarda milliyetçilik unsuru istikrarsÕzlÕk faktörü olarak tekrar ortaya
çÕkmÕútÕr. Balkanlaúma kavramÕ uluslararasÕ iliúkiler literatüründe daha fazla kullanÕlmaya baúlanmÕú ve Yugoslavya federasyonundan ayrÕlan cumhuriyetler içinde de bu olgu yaúanmÕútÕr. Makedonya Cumhuriyeti etnik Arnavut azÕnlÕk ile Slav Makedon ço÷unluk arasÕnda çok
nedenli ve katmanlÕ bir uzlaúmazlÕk ile yüzyüze kalmÕútÕr. UzlaúmazlÕk konularÕ úunlardÕr: Makedon ço÷unluk ile Arnavut azÕnlÕ÷Õn statüsü, çatÕúmanÕn Kosova’ya yayÕlmasÕ, SÕrp liderlerinin Üsküp (Frankel,
1996, s. 115)’e yönelik geniúlemeci istekleri, Bulgaristan’Õn geniúlemeci ve çatÕúmacÕ / yayÕlmacÕ milliyetçi politikalar potansiyeli olmasÕ
3

1994 nüfus sayÕmÕ sonuçlarÕnÕ burada belirtmek gerekir: Makedonlar (% 67), Arnavutlar (% 21), Türkler (% 4.5), SÕrplar (% 2.3), Romanlar (% 2.3) and Müslümanlar (% 2.1). (Bugajski, 1994, s.97). KasÕm 2002 the Ohrid AnlaúmasÕ sonucu yapÕlan nüfus sayÕmÕ sonuçlarÕ için Courbage, 2003, ss. 429-450.
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ve son olarak Makedonya ile Yunanistan arasÕnda isim ve semboller
konusunda anlaúmazlÕk ve bunun uluslararasÕ tanÕnma ve yardÕmlarÕ
aksatmasÕ4. Bu problemler özellikle Yunanistan’Õn tutumu Makedonya’nÕn ekonomik ve politik olarak izole edilmesi ve eski Yugoslav
Cumhuriyetleri arasÕnda en fakiri olmasÕna yol açmÕútÕr. Bunun yanÕnda Bulgaristan, SÕrbistan, Arnavutluk, Bosna ve Kosova’daki istikrarsÕzlÕk, Makedonya üzerinde direkt ve endirekt olarak etki do÷urmaktadÕr (Bugajski, 1994). Makedonya ile ilgili en önemli sorun olan Arnavut Sorunu ayrÕntÕlÕ incelenecektir.
3.1.2. Arnavut sorunu
Makedonya Cumhuriyeti’nde yaúayan Arnavutlar, toplam nüfus içindeki a÷ÕrlÕklarÕnÕn yüzde 40 olduklarÕnÕ iddia etmekte ve bu oran nedeni ile Makedonya Cumhuriyeti içinde “kurucu ana unsur”
(constitutive people) statüsünde olmalarÕ gerekti÷ini ileri sürmektedirler. AyrÕca hem medyada hem e÷itim alanÕnda kendi ana dillerinin
(Arnavutça) kullanÕmÕnÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve idari düzeyde kullanÕlmasÕna olanak verilmesini talep etmektedirler. Buna ilaveten topraksal otonomi talepleri de vardÕr (Beska, 1996, s. 136).
Makedonya Cumhuriyeti’ndeki NATO, Avrupa Birli÷i ve Avrupa
Güvenlik ve øúbirli÷i TeúkilatÕ (AGøT) arabuluculu÷u ile ortaya çÕkan
Ohrid AnlaúmasÕ sonucunda Arnavut sorununun üç önemli konusu
hakkÕnda çözüm bulunmuútur: Nüfus sayÕmÕ konusundaki anlaúmazlÕk, anayasal de÷iúiklikler ve etnik Arnavut nüfusa ve kültürlerine yönelik ayrÕmcÕlÕk iddialarÕ. Ohrid AnlaúmasÕ’na ra÷men Arnavut azÕnlÕklar taleplerini sürdürmeye devam etmiúlerdir. 1994’te yapÕlan en
son nüfus sayÕmÕ Arnavut azÕnlÕk tarafÕndan boykot edilmiútir. Makedonya iç istikrarÕ için Ohrid AnlaúmasÕ sonrasÕ KasÕm 2002’de bir
nüfus sayÕmÕ daha yapÕlmÕútÕr. Bu sayÕm sonuçlarÕna göre, Arnavut
azÕnlÕk “Kosova’yÕ bir model olarak almayÕ” talep etmekte ve “Nüfus
sayÕmÕ sonucunda ortaya çÕkan rakamdan daha çok nüfusa sahip olduklarÕnÕ” iddia etmektedirler (Courbage, 2003, s. 446). økinci olarak,
Makedonya AnayasasÕ Slav MakedonlarÕ temel ulus (titularnation)
4

Makedonya’nÕn ismi dÕúÕnda (ülkenin Anayasal ismi “Makedonya Cumhuriyeti”dir.), Yunanistan ülkenin sembollerine de itiraz etmektedir. Örne÷in, ‘Vergina
Güneúi’ (Kral Filip’in mezarÕnda bulunan) Makedonya Cumhuriyeti bayra÷Õnda yer
almaktadÕr. AyrÕca Makedonya madeni paralarÕ üzerinde Selanik’te bulunan kulenin
resmi konusunda Yunanistan itirazda bulunmaktadÕr.
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olarak tanÕmlamaktadÕr. Di÷er halklarÕn haklarÕnÕ kültürel alanla sÕnÕrlamaktaydÕ. Devlet azÕnlÕklarÕn sadece etnik, kültürel ve dilsel haklarÕnÕ koruma altÕna almakta idi. Kosova’daki Arnavutlara göre Makedonya’daki Arnavutlar o dönemde daha iyi pozisyonda olmalarÕna
ra÷men özellikle ana dille e÷itim, alfabelerinin Makedonya kurumlarÕnda kullanÕlmasÕ ve Arnavutça e÷itim veren üniversite kurulmasÕ
gibi taleplerde bulunmuúlardÕr. AyrÕca Makedonya toplumunun politik, kurumsal ve ekonomik alanlarÕnda daha fazla etkin olmaya iliúkin
Makedonya devletinden talepleri olmuútur (Beska, 1996, s. 136).
3.2. Makedonya: önleyici konuúlandÕrmanÕn test edilmesi
Makedonya’da silahlÕ bir çatÕúma çÕkmasÕnÕ engellemek amacÕ ile ortaya koyulan en önemli uluslararasÕ çaba úüphesiz BM Önleyici BarÕú
Gücü Yerleútirme Operasyonu’dur. AralÕk 1991’de BM Temsilcisi
Cyrus Vance ile yaptÕ÷Õ görüúme sonucunda Makedonya Devlet BaúkanÕ Gligorov BM BarÕú Gücü’nün Makedonya’ya gönderilmesini
gayri-resmi yollardan talep etmiútir. Bu talebe iliúkin olarak, 12 KasÕm
1992 tarihinde Boutros-Ghali Yugoslavya Federasyonun da÷ÕlmasÕndan sonra Kosova’daki durumun kötüleúmesi ve da÷Õlan Yugoslavya
Cumhuriyeti’ndeki savaúlarÕn Makedonya’ya yayÕlmamasÕ için BM
barÕú gücü askerlerinin yollanmasÕnÕ tavsiye etmiútir (UN Document
S/24923, 9 December 1992 , alÕntÕ: Munuera, 1994). 11 AralÕk 1992
BM Güvenlik Konseyi 795 sayÕlÕ kararÕ ile Makedonya’nÕn komúularÕndan özellikle eski Yugoslavya Cumhuriyeti ve Arnavutluk ile olan
sÕnÕrlarÕnÕ izlemek amacÕyla bir kara birli÷inin ve gözlemci heyetinin
yerleútirilmesi kararÕnÕ almÕútÕr. Bu barÕú gücüne UNPROFOR Makedonya KomutanlÕ÷Õ adÕ verilmiútir. Bu kapsamda 700 mavi bereliler
(bluehelmets), 35 askeri gözlemci ve 26 sivil polis bulunmaktaydÕ. 11
Haziran 1993 tarihinde Amerika Birleúik Devletleri, Makedonya içindeki Birleúmiú Milletler gücüne asker göndermeyi, Makedonya ve
komúu ülkelerdeki durumun erken uyarÕ sinyalleri vermesi sebebi ile
teklif etmiútir (Munuera, 1994. s. 53). Birleúmiú Milletler Önleyici
KonuúlandÕrma Gücü (UNPREDEP) 31 Mart 1995 tarihinde kurularak
UNPROFOR gücünün yerine geçmiútir. 1996 yÕlÕnÕn ilk aylarÕnda
UNPREDEP ba÷ÕmsÕz bir BM operasyonu olmuú ve do÷rudan New
York’taki BM BarÕú Gücü Merkezi’ne rapor verir hale gelmiútir.
UNPREDEP’in temel görevi, Makedonya sÕnÕrlarÕ içinde istikrar ve
güveni bozacak her türlü tehdit ve geliúmeyi izlemek ve rapor etmek-
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tir.5 UNPREDEP bu görevi baúarÕlÕ bir biçimde yerine getirebilmek
için konuúlandÕrma, arabuluculuk, görüúme, görüú alÕúveriúi ve öteki
barÕúçÕl yöntemleri kullanmÕútÕr. Bu barÕú gücü Güvenlik Konseyi için
erken uyarÕ sistemi olmuú, politik taraflar arasÕnda karúÕlÕklÕ diyalo÷un
güçlendirilmesini ve ülke içindeki etnik gruplar arasÕ iliúkilerin ve
insan haklarÕ uygulamalarÕnÕn takip edilmesi rollerini üstlenmiútir.
UNPREDEP misyonu politik faaliyetler, iyi niyet faaliyetleri, barÕú
gücü yerleútirme ve insani müdahale boyutlarÕnÕ içermektedir. Buna
ilaveten UNPREDEP di÷er BM organizasyonlarÕ ve HDÖ koordineli
çalÕúarak ülkenin sosyal ve ekonomik geliúimine katkÕda bulunmuútur.
UNPREDEP, AGøT’e ba÷lÕ Üsküp Monitör Misyonu ile yakÕn iúbirli÷i içinde bulunmuútur ve Makedonya Cumhuriyeti ile mükemmel bir
uyum ve koordinasyon yakalamÕútÕr.
Kosova’daki kriz sebebi ile UNPREDEP’in görevinin 28 ùubat 1999
tarihi itibari ile 6 aylÕk bir periyot için uzatÕlmasÕ teklif edilmiútir.
21.yy’a az bir süre kala Kosova’da yaúanan geliúmeler sebebiyle çatÕúmalarÕn yeniden alevlenmesi olasÕlÕ÷Õna karúÕ bu önlem alÕnmÕútÕr.
Kosova’da o dönemde yaúanacak çatÕúma ve úiddet olaylarÕ Makedonya açÕsÕndan tehlikeli sonuçlar do÷urabilecekti. Bu öngörü, 2005’te
Kosova’da yaúanan olaylar ve bunun Makedonya’ya yansÕmalarÕ úeklinde gerçe÷e dönüúmüútür. AyrÕca o dönemde Dayton BarÕú AnlaúmasÕ’nÕn uygulama sürecindeki yavaúlÕk ve aksaklÕklar ile mülteci ve
yerlerinden edilmiú kiúilerin ülkelerine geri dönmesi gibi sorunlarÕn
bölgesel barÕú ve istikrarÕn bozulmasÕna neden olma ihtimali
UNPREDEP misyonunun süresinin uzatÕlmasÕnÕn di÷er bir sebebidir.
Bu dönemde UNPREDEP Yugoslavya Cumhuriyeti sÕnÕrÕ boyunca
yaptÕ÷Õ takip ve gözlem görevlerini hem karadan hem havadan sÕklaútÕrmÕútÕr. AyrÕca 24 saat sÕnÕr gözlemi ve takibi yapmak için geçici
sÕnÕr istasyonlarÕ kurmuú ve sÕnÕrdaki hareketlili÷i anÕnda rapor edecek
bir sistem geliútirmiútir.

5

UNPREDEP’in kuruluúu Güvenlik Konseyi 11 AralÕk 1992 gün ve 795 sayÕlÕ kararÕ
ile olmuútur. Kuruluú bildirisi úunlarÕ kapsamaktadÕr: 1- Arnavutluk ve Yugoslav
Federal Cumhuriyeti (SÕrbistan ve Karada÷) ile Makedonya arasÕndaki sÕnÕrlarÕn
izlenmesi; 2- varlÕ÷Õ ile Makedonya Cumhuriyeti’nin istikrar ve güvenli÷ini güçlendirme; 3- ülkeyi tehdit edecek herhangibir geliúmeyi rapor etme (UNPREDEP,
2011).
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Kosova’daki düúük-yo÷unluklu (low-intensity) çatÕúmalarÕn úiddetini
arttÕrmasÕna ra÷men Çin 25 ùubat 1999’da UNPREDEP misyonunu
uzatma önerisini BM Güvenlik Konseyi’nde yapÕlan oylamada veto
etmiútir. Buna gerekçe olarak Makedonya’nÕn Tayvan tarafÕndan yapÕlan 1 milyar dolar tutarÕndaki yardÕmÕ kabul etmesi gösterilmiútir
(Koiwai, 1999, s. 11). UNPREDEP misyonunun görev süresi sona
erdikten sonra NATO tarafÕndan Makedonya dÕúÕndaki eski Yugoslavya Cumhuriyetlerine yerleútirilen 10 bin kiúilik güç önleyici konuúlandÕrma rolünü bir ölçüde yerine getirmiútir.
3.3. De÷erlendirme
Makedonya’da o dönemde silahlÕ bir çatÕúmanÕn önlenmesine birçok
faktör neden olmuútur. ølk faktör olarak, Makedonya’da yaúayan
Arnavut azÕnlÕ÷Õ temsil eden güçlerin devlet kurma gibi aúÕrÕ isteklerde
bulunmamasÕ ve ArnavutlarÕ temsil eden Party for Democratic
Prosperity (PDP)’nin daha ÕlÕmlÕ bir politika izlemesinden bahsedilebilir.
økinci bir faktör, Arnavutluk Devlet BaúkanÕ’nÕn tansiyonun düúürülmesi
ve Üsküp yönetimi ile iúbirli÷i ve dayanÕúmaya dayalÕ bir politika
izlenmesi yönündeki kiúisel çabalarÕdÕr. Örne÷in Arnavutluk,
Makedonya Cumhuriyeti olarak ülkeyi tanÕmÕútÕr. Makedonya Devlet
BaúkanÕ Haziran 1992’de baúkent Tiran’Õ ziyaret etmiú ve iyi ikili
iliúkilerin oluúmasÕnda önemli rol oynamÕútÕr. PDP partisi bu dönemde
hükümet ve kabine içinde görev alarak kriz durumlarÕnda tansiyonun
düúürülmesi ve yasal çerçeveler içinde azÕnlÕk taleplerinin dile
getirilmesinde önemli roller almÕútÕr.
Üçüncü olarak, AB, AGøT, ve Kuzey Atlantik AnlaúmasÕ Örgütü
(NATO) gibi bölgesel organizasyonlar kriz dönemlerinde önleyici roller
oynamÕútÕr. Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’Õn bu dönemde BatÕ
yardÕmÕna ba÷ÕmlÕ olmasÕ ve AB ve NATO’ya üye olma çabalarÕ
bölgesel örgütlerin aktif rol oynamasÕnÕ sa÷lamÕútÕr. BatÕ ekonomik ve
insani yardÕmlarÕ kullanarak bölgeyi etkilemeye çalÕúmÕútÕr (Rummel,
1996, ss. 197-237). Buna ilaveten uluslararasÕ örgütler de temel önleyici
faktörler olmuútur. Örne÷in, BM ve AB temsilcileri Yunanistan’Õn
karantina ve abluka çabalarÕnÕ önlemiútir. AGøT misyonu erken uyarÕ
sistemi ve bilgi sa÷lama fonksiyonlarÕnÕ yerine getirmiú, çatÕúma
taraflarÕna tavsiyelerde bulunmuú ve siyasi önleyici konuúlandÕrma
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(political preventive deployment) rolü oynamÕútÕr (Munuera, 1994, s.
57). Ulusal AzÕnlÕklar Yüksek Komiserli÷i (UAYK) tarafsÕz bir üçüncütaraf (third-party) olarak diyalog kanallarÕnÕn açÕk tutulmasÕ, uzlaúmaya
yönelik tavsiyelerde bulunma ve tansiyonun azaltÕlmasÕ yönünde çabalar
göstermiútir (Touval, 1996, s. 403-419).
Dördüncü bir faktör, BM güçlerinin önleyici konuúlandÕrma olarak
silahlÕ çatÕúmalarÕ önlemek amacÕ ile Makedonya Cumhuriyeti içine
yerleútirilmesidir. UNPREDEP misyonu barÕú gücünün önleyici bir araç
olarak kullanÕlmasÕna ve bir BM barÕú gücü ile istenen amaca
ulaúÕlabilece÷ine iyi bir örnektir. E÷er bu konuúlandÕrma do÷ru zamanda
ve uygun bir misyon bildirisi ile yapÕlÕrsa istenen sonucu vermektedir.
Bu barÕú gücü Makedonya’ya garanti vermekte ve SÕrplarÕn potansiyel
saldÕrgan davranÕúlarÕnÕ engellemekteydi ve BM Güvenlik Konseyi’nin
bölge ile ilgilendi÷ini göstermektedir. Önleyici konuúlandÕrmanÕn en
önemli unsuru, inandÕrÕcÕlÕ÷Õn yüksek olmasÕdÕr. Özellikle BM barÕú
gücü askerleri arasÕna Amerikan askerlerinin katÕlmasÕyla önleyici
konuúlandÕrmanÕn etkinli÷i artmÕútÕr. UNPREDEP, bölgedeki
çatÕúmalarÕn o dönemde Makedonya’ya yayÕlmasÕnÕ engellemiútir.
Örne÷in UNPREDEP, görev süresinin son günlerinde bile Kosova’da
yaúanan krizin Makedonya’ya sÕçramasÕna mani olmuútur.6
UNPREDEP’in baúarÕsÕz olmasÕna neden olabilecek bir faktör ise etnik
Arnavutlar ile Slav Makedonlar arasÕnda yaúanacak ve istikrarsÕzlÕk
yaratacak bir kriz durumuydu. UNPREDEP Makedonya’da yaúayan
hem Arnavut azÕnlÕk hem Arnavutluk devleti üzerinde dolaylÕ bir
caydÕrÕcÕlÕk rolü oynamÕútÕr. Arnavutluk, BatÕ’dan aldÕ÷Õ yardÕmlar ve
BatÕ’ya entegrasyonu iste÷i sebebiyle BatÕ’nÕn Makedonya politikasÕnÕ
6

Boutros-Ghali úunu belirtmektedir: “ Önleyici diplomasi uluslararasÕ toplumun
yapÕcÕ ve aktif katÕlÕmÕnÕ gerektirir. Retorik ile gerçek niyet ve theori ile pratik birbiri ile iliúkilidir. øyi niyet ve önyargÕya üstün gelmelidir. ønsan ve material kaynaklar
konusunda önleyici diplomasi daha az masraflÕdÕr. Önemli olan politik olarak bu
konuda istekli olmaktÕr. UNPREDEP Birleúmiú Milletler’in ilk ve tek önleyici askeri
güç yerleútirmesidir. UNPREDEP barÕú gücü yerleútime, iyi niyet giriúimi
(goodoffice) çalÕúmalarÕ, ve çatÕúma önlenmesi baúarÕsÕ konusunda iyi bir örnektir.
Tecrübeler çatÕúmalarÕn yaygÕnlaútÕrÕlmasÕ ve úiddetinin arttÕrÕlmasÕnÕn önlenmesinin
insan kaynaklÕ bir felaket olan silahlÕ çatÕúma ve savaúlarÕn karúÕ etkili oldu÷unu
göstermiútir. E÷er insanlarÕn acÕsÕ ve yÕkÕmlarÕnÕ engellememiz konusunda bir ümit
veriyor ise önleyici diplomasi Birleúmiú Milletler’in temel amacÕ olmalÕdÕr “
(Boutros-Ghali, 1996).
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desteklemiútir. UNPREDEP tanÕma sorunu ile ilgili Yunanistan’a da
caydÕrÕcÕ bir mesaj yollamÕútÕr.
UNPREDEP misyonunun baúarÕsÕnÕ özetlemek gerekirse:
x
x
x
x

x
x
x

Eski Yugoslavya’nÕn genel durumuna iliúkin barÕúçÕ çözümler
konusunda uluslararasÕ toplumun çabalarÕna ek bir destek sa÷lama;
Güvenlik Konseyi’ne de÷erli bir yol gösterici kaynak olma;
Siyasi partiler arasÕnda karúÕlÕklÕ diyalogu güçlendirme ve etnik
gruplar arasÕ iliúkiler ve insan haklarÕnÕn izlenmesine yardÕm etme;
SÕnÕr boyunca ortaya çÕkan çatÕúma olasÕlÕklarÕ durumlarÕnda baúarÕlÕ
arabuluculuk rolü oynama ve görevli oldu÷u sÕnÕr bölgelerinde,
özellikle kuzey sÕnÕrÕnda askeri devriye görevini yerine getirerek iki
tarafÕn karúÕ karúÕya gelmesini engelleme
Arnavutluk ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ile Makedonya
arasÕnda askeri yetkililer arasÕnda karúÕlÕklÕ ve yararlÕ iletiúim
kurulmasÕnÕ sa÷lama
Boutros Ghali’nin BarÕú øçin Bir Gündem adlÕ raporunda belirtti÷i
önleyici diplomasi kavramÕnÕn tüm yönleri ile uygulanmasÕ ve
Uygulama sÕrasÕnda görevi kapsamÕnda, politik ve iyi niyet
misyonlarÕ, konuúlandÕrma ve insani konular arasÕnda güçlü ba÷
kurulmasÕ (UNPREDEP, 2011).

3.4. BM önleyici misyonu sonrasÕ geliúmeler
BM güçleri Makedonya’dan ayrÕldÕktan sonra NATO ve AB aktif
olarak Makedonya’da rol almÕútÕr. Bunun sonucu olarak NATO
birlikleri 3.500 kiúilik askeri güç konuúlandÕrarak iki tane askeri
operasyon yürütmüúlerdir. Bunlar Essential Harvest/TF Harvest
Operasyonu (22 Agustos-23 Eylül 2001, NATO) ve Concordia
Operasyonudur. (Mart 2003-devam ediyor, EU).
Dersler ve tavsiyeler
ølk alÕnacak ders Makedonya’daki kriz durumuna zamanÕnda ve kararlÕ
bir úekilde cevap verilmesi ve gerekli adÕmlarÕn atÕlmasÕdÕr. Avrupa
Birli÷i’nin tanÕma ve ekonomik yardÕm gibi pozitif yaptÕrÕmlarÕ
kullanmasÕ, çatÕúmanÕn yayÕlmasÕnÕ önleyen di÷er faktörlerdir. Fakat
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Yunanistan’Õn baskÕlarÕ sonucu BM’nin Makedonya konusunda ortak bir
dÕú politika yürütememesi, önleyici diplomasi konusunda baúarÕyÕ
gölgeleyebilecek bir faktör olarak görülebilir (Rotberg, 1996, ss. 263269).
økinci ders, önleyici konuúlandÕrmanÕn ekonomik pozitif ve negatif
yaptÕrÕmlar ve üyelik süreci görüúmeleri gibi öteki barÕúçÕl çözüm
yöntemleri ile birlikte ele alÕnmasÕ gereklili÷idir. Makedonya finansal ve
teknik yardÕma oldukça çok ihtiyaç duymaktadÕr. Yunanistan ablukasÕ
sonucu ulaúÕm yollarÕnÕn kesilmesi, pazar kaybÕ ve hammaddeye
ulaúamama gibi sorunlar yaúanmÕútÕr. AyrÕca pazar ekonomisine geçiú
sancÕlarÕ ve belirsizlik ortamÕ yatÕrÕm ve dÕú yardÕm konularÕnda
problemlere yol açmÕútÕr. Yugoslavya’ya (SÕrbistan ve Karada÷)
uygulanan yaptÕrÕmlar ek zorluklar getirmiútir. Bu sebeplerden
Makedonya 120 milyon dolarlÕk Dünya BankasÕ borcunu ödeyebilmek
ve bu÷day gibi temel ihtiyaç maddelerine ulaúmak için dÕú yardÕma
ba÷ÕmlÕ ve muhtaç hale gelmiútir. Bu dönemde AB, IMF ve Dünya
BankasÕ Makedonya’ya dÕú yardÕmlar sa÷lamÕútÕr. AB ile gelecekte
entegrasyon olasÕlÕ÷Õ bir baúka pozitif teúviktir (Stein, 1996, ss. 339381). Reinicke önerisi, Makedonya’nÕn tanÕnma sorunu çözüldükten
sonra bölgesel düzeyde örne÷in Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk,
Bulgaristan, Türkiye, SÕrbistan, Karada÷ ve Kosova düzeyinde bölgesel
iúbirli÷i ve entegrasyon örgütü kurulmalÕdÕr (1996, ss. 281-339).
Arnavut sorununu kÕsa dönemde çözmek mümkün olmadÕ÷Õ için etnik
Arnavut nüfusun de facto statüsünün iyileútirilmesi yönünde çabalar
sarf edilmelidir. Örne÷in, etnik Arnavutlar idari yapÕ ve yönetim
içinde etkilerini arttÕrabilir ve kendi ana dillerinde ö÷renim ve yayÕn
hakkÕna kavuúabilir. AyrÕca Kosova sorununun çözülmüú olmasÕ
Makedonya’daki durumun istikrarÕ açÕsÕndan önemlidir.
Eski SÕrp lider Miloseviç aúÕrÕ-milliyetçi isteklerini elde etmek için
Makedonya’yÕ istikrarsÕzlaútÕrma yönünde adÕmlar attÕ÷Õnda yumuúak
önleyici konuúlandÕrmanÕn yeterli olmadÕ÷Õ görülmüútür. UNPREDEP
gücünün geri çekilmesinden sonra NATO ve AB’nin askeri güç olarak
bulunmasÕ önleyici diplomasi açÕsÕnda önemlidir. AyrÕca BM monitor
varlÕ÷Õ ve NATO askeri planlarÕnÕn BM ile entegre olmasÕ di÷er
önemli faktörlerdir. UNPREDEP benzeri savaúa hazÕr kuvvetlerin
dünyanÕn çeúitli bölgelerine konuúlandÕrÕlmasÕ önerilmektedir.
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Sonuçlar
Güney Do÷u Avrupa, Balkanlar ve eski Sovyetler Birli÷i topraklarÕnda
etnik-ulusal çatÕúmalarÕn istikrarÕ bozucu bir unsur olarak ortaya çÕkmalarÕ mümkündür. Bugün temel sorun uluslararasÕ toplumun müdahele
kararÕ alÕp almayaca÷Õ de÷il çatÕúmalarÕn “ekranlara” ulaúmadan yeterli
erken uyarÕ sistemleri kullanarak çatÕúmalara gereken ilgi ve alakanÕn
gösterilmesidir. Genellikle çatÕúmalara verilen yanÕt çok geç yada çok
yetersiz olabilmektedir. øç úavaú ve devlet içi çatÕúmalarla ilgili olarak
“önleyici” ve “öngörücü” unsurlar arasÕnda çatÕúma önlenmesine önem
verilmelidir. HÕzlÕ reaksiyon kapasiteleri geliútirilmeli ve belirli kriterlerin yerine getirilmesi halinde otomatik olarak harekete geçilmelidir
(Peck, 1996).
Makedonya askeri güçlerinin önleyici olarak konuúlandÕrÕlmasÕ çatÕúma
önlenmesinin ilk test edildi÷i örnek olaydÕr. BM Güvenlik Konseyi’nin
bu konuda bir mesaj göndermesi açÕsÕndan da önemlidir. SÕrbistan’a
Makedonya’nÕn toprak bütünlü÷ü ve ba÷ÕmsÕzlÕ÷ÕnÕn garanti altÕnda oldu÷unu da belirtmektedir. Amerikan askerlerinin Birleúmiú Milletler
güçlerine katÕlmasÕ UNPREDEP’in etkisini iki katÕna çÕkarmÕú ve Arnavutluk ve Yunanistan’a karúÕ caydÕrÕcÕ bir unsur olmuútur.
UNPREDEP’de bulunan mavi berelilerinin sayÕsÕnÕn çok kapsamlÕ bir
askeri saldÕrÕyÕ önleyemeyece÷i açÕktÕr. UNPREDEP sahip oldu÷u sembolik de÷er do÷rultusunda temel görevini yerine getirmiútir. Balkanlar
bölgesinde tansiyonun hala yüksek olmasÕ sebebi ile önleyici askeri güç
yerleútirilmesi hala gereklidir.
UNPREDEP misyonunun baúarÕsÕnÕ sa÷layan faktörler úunlardÕr:
x uygulamanÕn zamanlamasÕ;
x konuúlandÕrma yapÕlan alanlarda göreceli olarak düúük seviyeli
tansiyon olmasÕ;
x açÕk amaç ve misyon;
x uluslararasÕ toplumun yüksek seviyedeki ilgisi;
x bölgesel ve hükümet-dÕúÕ örgütler arasÕ iúbirli÷i;
x Makedonya hükümeti, birbirine karúÕt politik güçler ve etnik toplumlarÕn liderlerinin güçlü deste÷i (Ackerman, 1996, ss. 83-97).
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Bu konuúlandÕrmanÕn etkinli÷i Amerika Birleúik Devletleri’nin Makedonya’daki çatÕúma önlenmesine katÕlmasÕ ile yükselmiútir. E÷er tüm
taraflar önleyici konuúlandÕrmanÕn amaçlarÕ ve önleyici etkileri konusunda tam bir oydaúma içinde olur iseler BM’in önleyici konuúlandÕrma
iúlemi insansal ve finansal maliyetler açÕsÕndan da amacÕna ulaúÕr. Önleyici konuúlandÕrmanÕn bir örne÷i olan UNPREDEP, geleneksel barÕú
gücü özelliklerine de sahiptir: Hafif silahlÕ birlikler ve kendini savunma
amaçlÕ güç kullanma.
BazÕ durumlarda çatÕúmanÕn ortaya çÕkmasÕnÕn kaçÕnÕlmaz olmasÕ halinde baúka tedbirler gerekebilir. Bu gibi durumlarda askeri güçlerin
misyonunda da belirtilen katÕ ya da kuvvetli önleyici asker yerleútirme, çatÕúmanÕn önlenmesi veya azaltÕlmasÕ için gerekli olabilir. Bu
durumda konuúlandÕrÕlan askeri güçlerin gerek sayÕ gerek di÷er yönlerden yeterli derecede güçlü olmasÕ yada gerekli durumlarda derhal
takviye güçler ve malzeme gönderilmesi gerekebilir. AyrÕca çatÕúmanÕn içindeki devletlerden en az biri, ya da iç çatÕúmalarda hükümet,
önleyici konuúlandÕrma talep etmelidir. øç çatÕúmalarda önleyici konuúlandÕrma çatÕúmayÕ dondurmakta ve insani yardÕmlar ve siyasi görüúmeler için gerekli ortamÕ sa÷lamaktadÕr. Fakat iç çatÕúmalarda ayrÕm çizgisinin belirlenmesi zordur. Bu tür “kuvvetli” asker yerleútirmelerde Birleúmiú Milletler misyonu altÕnda ülkeler arasÕnda bir koalisyona ya da tek bir süper güce ihtiyaç vardÕr. Avrupa örne÷inde, Avrupa Birli÷i ya da NATO gibi bölgesel örgütler sorumlu olabilir
(Birckenbach, 1997).
Birleúmiú Milletler gelecekte yapÕlacak önleyici konuúlandÕrmalar için
açÕk amaçlar, açÕk misyon, erken uyarÕ ve kapsamlÕ siyasi ve ekonomik süreçler arasÕnda ba÷lantÕ kurulmasÕ gibi katÕ ve net kriterler belirlemelidir. Bölgesel organizasyonlar önleyici konuúlandÕrmanÕn uygulanabilir olmasÕ için tüm taraflarÕn ve bölgesel aktörlerin onayÕnÕ
almalÕdÕr. Önleyici konuúlandÕrma tek baúÕna ele alÕnmamalÕdÕr. Bu
tedbir ile birlikte kapsamlÕ diplomatik süreçler, Güvenlik Konseyi ve
uluslararasÕ toplumun aktif katÕlÕmÕ gerekir. Önleyici konuúlandÕrma
gelecekte sistematik ve kapsamlÕ olabilir. Son olarak, önleyici diplomasi sistemi uluslararasÕ sistem içinde kurulmalÕ ve uluslararasÕ, bölgesel ve yerel toplumlar, organizasyonlar ve hükümetler aktif olarak
bu sistemde yer almalÕdÕr (Deng, 1997).
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