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AB’NİN ZİRVESİNDE YENİ DIŞ POLİTİKA ŞEFİ İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR 

Yeliz Şahin, İKV Uzmanı 

16 Temmuz 2014 tarihli AB Zirvesi’ndeki belirsizliğin ardından AB Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Ashton’ın yerine kimin geçeceği konusu Üye 
Devletler arasındaki pazarlıkların merkezinde yer almaya devam ederken, bu 
yazıda Yüksek Temsilci Ashton’ın halefini bekleyen zorlukları, AB Dışişleri ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi’nin sahip olması gereken nitelikleri ve 
Barones Ashton’ın koltuğuna aday gösterilen isimleri mercek altına alıyoruz. 

 

DOĞRU YÜKSEK TEMSİLCİ’Yİ BULMAK 

Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yeniliklerden biri olan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi makamının ilk sahibesi Barones Catherine Ashton bu görevde 
geçirdiği oldukça tartışmalı beş yılın sonuna gelirken, 1 Kasım’da Ashton’dan bayrağı 
kimin devralacağı henüz kesinlik kazanmış değil. AB’nin yeni diplomatik servisi AB Dış 
İlişkiler Servisi’nin (EEAS) kuruluş sancıları ve Avro Alanı’ndaki borç krizi ile özdeşleşen 
beş yıllık görev süresinde, diğer yandan AB’nin güney komşularında etkili olan geniş 
çaplı halk hareketlerine yönelik ortak bir politika izlemekte güçlükler yaşadığı bir 
dönemde oldukça zorlu bir görev üstlenen Ashton’ın halefini bekleyen koşullar da daha 
elverişli görünmüyor. Bir yanda AB’nin doğusunda hüküm süren istikrarsızlık 
Ukrayna’da giderek derinleşen kriz ve buna bağlı olarak gerilen Rusya-AB ilişkileri, diğer 
yanda ise silahlı çatışmaların ve insani trajedilerin yaşandığı Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’da üçüncü yılını geride bırakmasına rağmen uluslararası camianın önüne 
geçemediği ve insani maliyeti giderek ağırlaşan Suriye krizi, Irak’ta ve Gazze’de 
yaşananlar yeni Yüksek Temsilci’nin ele alması gerekecek en önemli gündem maddeleri 
olacak. 

Bu tablo, Yüksek Temsilcilik görevine oldukça tecrübeli, liderlik özellikleri, vizyon sahibi 
ve stratejik düşünebilen bir ismin getirilmesini zorunlu kılıyor. Buna karşılık, Üye 
Devletlerin AB’nin yeni dış politika şefinin seçimini bir güç mücadelesine çevirmeleri 
riski bulunuyor. Bunun yanında, yeni dış politika şefinin cinsiyeti, hangi siyasi görüşü 
savunduğu ve hangi Üye Devletten geldiği gibi faktörlere gereğinden fazla önem 
atfedilmesi, AB dış politika şefinin seçiminde söz konusu adayın bu zorlu görevi yerine 
getirebilecek kilit nitelikleri taşıyıp taşımadığı konusuna gereken dikkatin verilmemesi 
riskini de beraberinde getiriyor1. 

Yüksek Temsilci’den beklentiler büyük… Aynı zamanda Komisyon Başkan Yardımcısı 
olarak yeni Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in kabinesinin en önemli üyelerinden 
biri görevini üstlenecek Yüksek Temsilci’nin, dış politika alanında deneyimli ve saygın 
bir isim olması kilit öneme sahip. Bu, özellikle Yüksek Temsilci’nin ABD, Çin, Hindistan, 

                                                           
1 Sir Michael Leigh, “Wanted: a strong EU foreign policy chief”, EurActiv, 14 Temmuz 2014, 
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/wanted-strong-eu-foreign-policy-chief-303443 
Erişim tarihi: 4 Ağustos 2014. 
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Brezilya ve Rusya başta olmak üzere diğer küresel güçlerin dışişleri bakanları tarafından 
ciddiye alınması ve eşit bir muhatap olarak kabul edilmesi bakımından önem taşıyor.  

Lizbon Antlaşması’nda belirtildiği gibi Yüksek Temsilci’nin AB’nin uluslararası arenada 
daha tek sesli, tutarlı ve bütüncül hareket etmesini sağlamak üzere, 28 Üye Devlet 
arasında uzlaşıyı sağlamayı ve ellerindeki farklı araçları AB’nin ortak çıkarlarını 
ilerletmek için harekete geçirme becerisine sahip olması gerekiyor.  

Bunun yanında, Birliğin uluslararası arenadaki faaliyetlerinin ele alınmasında Komisyon 
ve EEAS arasındaki yetki kargaşasının ve çim savaşlarının (turf battles) önüne geçilmesi 
için, Komisyon ile dış politika boyutu bulunan dosyalardan özellikle genişleme, insani 
yardım, kalkınma yardımı, göç, enerji, ticaret ve ekonomi konularında güçlü işbirliği ve 
koordinasyon geliştirmesi gerekecek.  

SİYASİ VE COĞRAFİ SATRANÇ 

AB liderlerinin AB kurumlarındaki üst düzey görevlerin yeni sahiplerinin kim olacağına 
karar vermek üzere bir araya geldikleri 16 Temmuz 2014 tarihli AB Liderler Zirvesi’nde 
Ashton’dan boşalacak Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevine kimin 
geleceği konusunda bir uzlaşıya varılamazken, AB’nin doğu ve güney üyeleri arasında 
saflar çizilmiş gibi görünüyor. Yüksek Temsilci olarak kimin görevlendirileceği, diğer üst 
düzey görevler olan AB Konseyi Başkanlığı ve Avro Grubu (Eurogroup) Başkanlığı’na 
hangi isimlerin getirileceğini de doğrudan etkileyecek. Bu haliyle, üst düzey görevlere 
kimin getirileceği adeta çok bilinmezli bir denkleme benziyor. 

Siyasi bağlılıklar, beceri ve deneyim, cinsiyet dengesi, büyük ülkeler ve küçük ülkeler 
arasındaki dengenin kurulması ve eşit coğrafi temsil gibi konular da denkleme dâhil 
olunca yeni Yüksek Temsilci’nin seçimi oldukça karmaşık bir hal alıyor. Komisyon 
Başkanı seçilen Jean-Claude Juncker merkez sağ görüşlü Hıristiyan Demokrat Grup 
(Avrupa Halk Partisi) mensubu olduğu için, siyasi partiler arasındaki dengeler açısından 
Yüksek Temsilci makamına getirilecek ismin Sosyalist Grup mensubu olması gerekiyor. 
16 Temmuz’da AB liderleri arasında bu yönde gayri resmi bir konsensüsün oluştuğunu 
söylemek mümkün. Almanya Şansölyesi Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da 
siyasi gruplar arasında dengenin sağlanması açısından bu göreve merkez sol görüşlü bir 
ismin getirilmesini destekliyor2. 

Yüksek Temsilci’nin belirlenmesinde rol oynayacak bir diğer önemli faktör de 
Komisyon’daki cinsiyet dengesi. Üye Devletler, Komisyon üyeliği için adaylarını 
açıklamaya devam ederken, hâlihazırda Komisyon üyeliği için isimleri kesinleşen 23 
kişiden yalnızca 4’ünün kadın olması3 büyük sorunlara işaret ediyor. Avrupa 
Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Juncker Komisyonu’nun, 9 kadın üyenin 
bulunduğu mevcut İkinci Dönem Barroso Komisyonu’ndakinden daha az kadın 
komisyon üyesine sahip olması halinde, Avrupa Parlamentosu’ndan güvenoyu 

                                                           
2 “The fight for top EU posts :A job for the girl?”, The Economist, 17 Temmuz 2014, 
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2014/07/fight-top-eu-posts.  Erişim tarihi: 4 Ağustos 
2014. 
3 5 Ağustos itibarıyla, İtalya’nın adayı Dışişleri Bakanı Frederica Mogherini, Bulgaristan’ın adayı İnsani 
Yardımdan Sorumlu mevcut Komisyon Üyesi Kristalina Georgieva, İsveç’in adayı İç İşlerinden Sorumlu 
mevcut Komisyon Üyesi Cecilia Malmström ve Çek Cumhuriyeti’nin adayı Yerel Kalkınma Bakanı Věra 
Jourová. 
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alamayacağı konusunda oldukça kesin konuşmuştu4. Barroso liderliğindeki mevcut 
Komisyon’un kadın üyeleri de yeni Komisyon’da en az 10 kadın üyenin görev alması için 
bir girişim başlatmıştı. Buna karşılık, seçim kampanyası sırasında, Komisyon üyelerinin 
yüzde 40’ının kadın olacağını taahhüdünde bulunan Juncker’in bu hedefin oldukça 
geride kalması, yeni Komisyon’un göreve gelme tarihinin gecikebileceğine işaret ediyor. 
Bu durum, Yüksek Temsilci’nin cinsiyeti konusunu daha da önemli bir faktör haline 
getiriyor. Siyasi gruplar arasındaki dengeler ve cinsiyet dengeleri birlikte 
değerlendirildiğinde, AB liderleri için ideal Yüksek Temsilci profilinin “merkez sol 
görüşlü bir kadın aday” olarak şekillendiği söylenebilir. 

Bunun yanında, coğrafi açıdan AB’nin yeni üyeleri ve eski üyeleri arasında AB 
kurumlarındaki üst düzey görevlerin dağılımı konusunda bir güç mücadelesinin 
yaşandığını söylemek mümkün. AB’ye 2004 yılı itibarıyla katılan yeni Üye Devletler, üst 
düzey görevlerden en az birinin kendilerine verilmesi gerektiğini düşünüyor. AB’nin 
yeni üyelerinin çoğunun ortak para birimini kullanmaya başlamadıkları ve ortak para 
birimini kullananların da Avro’ya geçişlerinin oldukça yeni olması nedeniyle, üç üst 
düzey görevden Avro Grubu Başkanlığı’nın bu ülkelerden birine verilmesi oldukça düşük 
bir ihtimal. Bu durumda geriye Yüksek Temsilcilik ve AB Konseyi Başkanlığı kalıyor.  

Buna bağlı bir diğer konu ise, söz konusu adayın niteliklerinden çok, mensubu olduğu 
devletin AB içerisindeki ağırlığı ile ilgili. AB’nin daha kıdemli üyelerinin AB’deki en üst 
düzey görevlerden birinin “mahalledeki yeni çocuklardan birine” verilmesine ne ölçüde 
razı olacakları merak konusu. Bu, aynı zamanda yeni Komisyon Başkanı Juncker’in 
Komisyon’da hangi politika alanının hangi Üye Devlete verileceğini belirlerken AB’nin 
ağır toplarının taleplerini ne ölçüde karşılayacağına bağlı olacak. Paris, Komisyon üyesi 
adayı olarak belirlediği Finans Bakanı Pierre Moscovici için ekonomik ve parasal işler 
dosyasını almayı umut ediyor. Berlin ise, ikinci kez Komisyon üyeliği görevini üstlenmek 
üzere aday gösterdiği Günther Oettinger’in enerji veya ticaret dosyalarından birini 
almasını istiyor. Londra’nın tartışmalı adayı Lordlar Kamarası lideri Jonathan Hill için 
gözüne kestirdiği politika başlığı ise ticaret veya Tek Pazar.  

AB’ye 2004 yılında katılan Polonya ve Baltık ülkeleri için Ashton’ın koltuğu için 
kulislerde isimleri geçen adayların Kremlin’e yönelik yaklaşımı, AB’nin yeni dış politika 
şefinin kim olacağı konusundaki en önemli parametrelerden biri. Çoğu AB vatandaşı 298 
kişinin yaşamını yitirdiği Malezya Havayolları’na ait yolcu uçağının Ukrayna’nın 
doğusunda düşürülmesi olayının, Ukrayna krizini ve AB’nin Doğu komşuluk alanını 
AB’nin dış politika gündeminde en üst sıraya taşıdığı bir gerçek. Rusya’nın Ukrayna’daki 
ayrılıkçılara verdiği destek nedeniyle Moskova-Brüksel hattında gerilim tırmanırken, 
Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların kabul edilmesi, AB’nin Ukrayna krizi kapsamındaki 
politikasında önemli bir değişikliğe işaret ediyor. AB’nin doğu komşuluk alanında 
istikrarın ciddi anlamda tehlikede olduğu bir dönemde, Birliğin dış politika şefi görevini 
üstlenecek ismin bu alandaki birikimi oldukça önemli.  

En az bunlar kadar önemli olan bir diğer faktör de AB’nin en önemli üyeleri Almanya, 
Fransa ve İngiltere’nin bu rolde nasıl bir ismi görmek istediklerine bağlı olacak. Liderlik 
özellikleri taşıyan dünya çapında tanınırlığa sahip ve karizmatik bir Yüksek Temsilci, 
Üye Devletlerin dışişleri bakanlarını gölgede bırakacağı gerekçesiyle AB başkentlerinde 

                                                           
4 Honor Mahony, “EP to vote down commission with too few women”, EUobserver, 15 Temmuz 2014, 
http://euobserver.com/political/124985. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2014. 
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hoşnutsuzluk yaratabilir. Benzer bir anlayış, Kasım 2009’da Catherine Ashton’ın Yüksek 
Temsilci olarak atanmasında da etkili olmuştu.  

ÜÇ ADAY, TEK MAKAM 

Hâlihazırda bu görev için ikisi Dışişleri Bakanı ve birisi Komisyon üyesi olmak üzere üç 
aday yarışıyor. 

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Üye Devletlerin Komisyon üyeliği adaylarını iletmeleri 
için belirlenen son tarih olan 31 Temmuz’da Juncker’e hitaben kaleme aldığı mektupta 
Dışişleri Bakanı Frederica Mogherini’nin Komisyon üyeliği için adaylığını açıklarken, 
kendisinin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği’ne aday olduğunu özellikle 
belirtti. Aynı gün, benzer bir talep de AB’nin yeni üyelerinden Polonya’dan geldi. Polonya 
Başbakanı Donald Tusk, Twitter hesabından bazı çevreler tarafından Rusya karşıtı 
olarak betimlenen Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski’nin Yüksek Temsilcilik pozisyonu 
için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu duyurdu5.  

Mogherini ve Sikorski’nin yanı sıra kulislerde Yüksek Temsilcilik makamı için ismi 
telaffuz edilen kişilerden biri hâlihazırda Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonu’ndaki İnsani 
Yardımdan Sorumlu Üyesi olarak görev yapan Kristalina Georgieva. Bulgar Komisyon 
Üyesi’ne yeni Komisyon’da yer vermek isteyen Juncker’in, Georgieva’nın aday 
gösterilmesi için Bulgaristan’ın Temmuz 2013’te istifa eden Oreşarski hükümetiyle 
yoğun bir telefon trafiği yaşadığı biliniyor6. Merkez sol görüşlü BSP’nin desteğini alan 
Başbakan Plamen Oreşarski, Georgieva’yı merkez sağ görüşlü GERB’e yakın olduğu 
gerekçesiyle Komisyon üyeliğine aday göstermek konusunda tereddüt etmekteydi. 
Bulgaristan’da hükümetin bir aday göstermeden istifa etmesinin ardından yaşanan 
belirsizliğin ardından, 5 Ağustos tarihinde göreve gelen geçici hükümet Georgiva’nın 
adaylığını açıkladı. 

Yüksek Temsilcilik makamı için mevcut adayların profillerini inceleyelim: 

İtalya’nın A planı: Dışişleri Bakanı, Frederica Mogherini 

Şubat 2014’ten bu yana İtalya Dışişleri 
Bakanı olarak görev yapan Frederica 
Mogherini, Ashton’ın koltuğu için aday 
gösterilen isimler arasında öne çıkıyor. 
Başbakan Matteo Renzi’nin Ashton’ın 
yerine getirilmesi için iddialı bir 
kampanya yürüttüğü 41 yaşındaki 
İtalyan politikacının, kadın ve merkez sol 
görüşlü olması, siyasi dengeler kadar 
yeni Komisyon’da cinsiyet dengesinin 
kurulması bakımından olumlu 
görülüyor. Bunun yanında, Mart ayında 

                                                           
5 “Poland, Italy nominations leave Juncker needing four more commissioners”, EurActiv, 1 Ağustos 2014, 
http://www.euractiv.com/sections/eu-priorities-2020/poland-italy-nominations-leave-juncker-needing-
three-more-commissioners. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2014. 
6 Brian Johnson, “Juncker pressing for Georgieva as new EU foreign affairs chief”, The Parliament 

Magazine, 16 Temmuz 2014, https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/news/juncker-pressing-
georgieva-new-eu-foreign-affairs-chief. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2014. 
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İtalya eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini’nin NATO Genel Sekreterliği görevini Norveç 
eski Başbakanı Jens Stotlenberg’e kaptırmasının ardından, Roma’nın Yüksek Temsilcilik 
görevini daha da önemsediği biliniyor.  

Buna karşılık, aralarında Litvanya, Letonya ve Polonya’nın bulunduğu bazı Üye Devletler 
ise, dış politika alanında yeterli tecrübeye sahip olmadığı ve Ukrayna krizi bağlamında 
Kremlin yanlısı bir tutum sergileyeceği endişesiyle, Mogherini’nin Yüksek Temsilcilik 
görevine getirilmesine karşı çıkıyorlar. Dışişleri Bakanı olarak altı aydan az tecrübeye 
sahip Mogherini’nin bu zorlu dosyanın altından nasıl kalkacağı ise merak konusu. 

Ukrayna krizine askeri bir çözüm bulunmasına karşı çıkan Mogherini’nin İtalya’nın AB 
Dönem Başkanlığı’nı devralmasının ardından ilk resmi ziyaretini Güney Akım Projesi 
konusunu görüşmek üzere Moskova’ya yapması da Mogherini karşıtları tarafından 
İtalyan politikacının Rusya’ya karşı gerektiği kadar sert tonda bir politika izlemekten 
yoksun olduğu şeklinde yorumlanıyor7. 

Polonya’nın seçimi: Dışişleri Bakanı, Radosław Sikorski 

Polonya’nın Dışişleri Bakanı Radosław (Radek) 
Sikorski’nin AB’nin yeni dış politika şefi olmak 
üzere Baltık ülkelerinin de desteğini aldığı 
biliniyor. 2005-2007 yılları arasında Polonya 
Savunma Bakanlığı ve 2007’den bu yana ise 
Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten 51 
yaşındaki Polonyalı politikacının dış politika 
konusundaki deneyimiyle Yüksek Temsilcilik 
görevi için oldukça güçlü bir aday olduğunu 
söylemek mümkün.  Polonya’nın NATO’ya 
katılması sürecinde önemli bir rol üstlendiği 
bilinen Sikorski, AB’nin Doğu Komşuluk Alanı konusunda oldukça donanımlı bir aday. 

Ukrayna krizinin ilk aylarında uluslararası diplomatik çabalarda öncü rol üstlenen 
Sikorski, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla birlikte Yanukoviç’in devlet başkanlığının 
son günlerinde Yanukoviç ve Maidan Hareketi temsilcileri arasında bir anlaşmaya 
varılmasında da rol oynamıştı. AB’nin, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusunda istikrarı tehdit 
eden eylemleri karşısında Kremlin’e yönelik sert bir politika izlemesi gerektiğini 
düşünen Sikorski’nin AB’nin dış politika şefi olarak görevlendirilmesi, Ukrayna krizi 
nedeniyle oldukça gerilen Rusya-AB ilişkilerinde muhtemel bir iyileşmeyi zorlaştıracağı 
gerekçesiyle bazı Üye Devletler tarafından eleştiriliyor.  

Rusya’ya yönelik oldukça sert bir söylem benimseyen Sikorski, Kırım’ın Kremlin 
tarafından ilhakından sonra Polonya’ya daimi bir NATO üssü kurması çağrısında 
bulunmuştu. Bunun ötesinde, Sikorski’nin siyasi yelpazenin merkez sağ kanadından 
gelmesi, Yüksek Temsilcilik görevine getirilmesi şansını azaltıyor.  

 

                                                           
7 “Poland, Balts uneasy over Italian for EU foreign policy job”, Reuters, 14 Temmuz 2014. 
http://www.reuters.com/article/2014/07/14/us-eu-foreign-idUSKBN0FJ22520140714. Erişim tarihi: 4 
Ağustos 2014. 
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Bulgaristan’ın güçlü eli: İnsani Yardımdan Sorumlu Komisyon Üyesi, Kristalina 
Georgieva 

İkinci Dönem Barroso Komisyonu’nda 
İnsani Yardımdan Sorumlu Üye 
görevini yürüten Georgieva’nın yeni 
Komisyon Başkanı Juncker’in desteğini 
aldığı biliniyor.  Hâlihazırda sorumlu 
olduğu insani yardım, uluslararası 
işbirliği ve kriz müdahale dosyalarında 
üstün başarı gösteren Bulgar 
Komisyon Üyesi Georgieva, Haiti’deki 
depremin ardından AB’nin bu 
coğrafyadaki insani yardım çabalarını 
koordine etmişti. Şili, Pakistan, Sudan 
ve Kırgızistan’daki insani felaketlere 

yönelik AB yardımının görünürlüğünü artıran Georgieva, ayrıca AB Yardım Gönüllüleri 
(EU Aid Volunteers) girişimini hayata geçirmişti8. Georgieva, bu başarıları sayesinde, 
2010 yılında AB siyaseti konusunda tanınmış gazetelerden European Voice tarafından 
“Yılın Komisyon Üyesi” ve “Yılın Avrupalısı” seçilmişti. 

2010’dan bu yana yenine getirmekte olduğu Komisyon üyeliğinden önce, Dünya 
Bankası’nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan 60 yaşındaki Georgieva, Rusya’ya 
yönelik tutumu açısından bu konuda iki farklı kutbu temsil ettikleri gerekçesiyle 
eleştirilerden nasibini alan Mogherini ve Sikorski’ye kıyasla daha dengeli bir seçim 
sunuyor. Bu açıdan Georgieva’yı bir uzlaşı adayı olarak nitelendirmek mümkün. Buna 
karşılık, Bulgaristan’a siyasi bir geçmişi bulunmayan ve herhangi bir partiye bağlı 
olmayan Georgieva’nın adının AB düzeyinde Hıristiyan Demokrat Grup ile birlikte 
anılması, Yüksek Temsilcilik görevinin Sosyalist Grup mensubu bir adaya verilmesi 
yönünde AB liderleri arasında varılan gayri resmi uzlaşıya uymuyor.  

AB’NİN DIŞ POLİTİKA ŞEFİ KİM OLACAK? 

AB liderleri 30 Ağustos’ta diğer üst düzey görevlerle birlikte AB’nin yeni dış politika 
şefinin kim olacağını belirleyecek. Güney ile doğu, küçük ile büyük devletler, kadın-erkek 
ve sağ-sol eksenlerindeki dengelere bağlı hesaplamaların ve pazarlıkların sonucunda bu 
koltuğa gelecek olan isim beş yıl boyunca AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı sıfatıyla AB Dışişleri Konseyi’ne başkanlık 
edecek. AB dış politikasının daha tutarlı ve tek sesli olmasını sağlayacak, ortak dış ve 
güvenlik politikasına ilişkin konularda Birliği temsil edecek ve üçüncü ülkelerle AB 
adına siyasi diyalog yürütecek.  

İtalya’nın adayı Mogherini kâğıt üzerinde merkez sol görüşlü ve kadın olması nedeniyle 
görev tanımına en yakın isimlerden birisi. Buna karşılık, İtalya’nın tüm çabalarına 
rağmen Mogherini’nin dış politika alanında oldukça yeni bir isim olarak 
nitelendirilmesinin ve Polonya ve Baltık ülkeleri nezdinde Ukrayna krizi kapsamında 
Rusya’ya yönelik yeterince eleştirel davranamayacağı görüşünün hâkim olmasının 
Yüksek Temsilcilik için şansını azalttığı söylenebilir.  

                                                           
8 “Kristalina Georgieva”, europedecides.eu, http://europedecides.eu/features/kristalina-georgieva/. Erişim 
tarihi: 4 Ağustos 2014. 
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Uluslararası ilişkiler alanındaki engin deneyimine rağmen Polonya’nın adayı Sikorski 
ise, Rusya’ya karşı fazla eleştirel davranması nedeniyle bazı Üye Devletlerin 
muhalefetiyle karşılaşabilir. Bunun yanında, Sikorski’nin siyasi yelpazenin sağından 
gelmesi, merkez sol görüşlü bir isim için ayrılan bu pozisyona getirilmesini zorlaştırıyor. 
Bunun ötesinde yeni Komisyon’daki kadın üye sayısı konusunda yaşanan sıkıntılar 
eklenince, AB liderlerinin erkeklerin çoğunlukta olduğu yeni Komisyon’da bu görev için 
kadın adaylardan birini tercih edebileceğini söylemek mümkün. 

Bu durumda, Rusya ile ilişkilerde, Mogherini ve Sikorski’ye kıyasla daha dengeli bir 
seçim arayan AB liderleri Georgieva’yı tercih edilebilir. Uluslararası deneyime sahip 
olması ve kadın olması Georgiva’nın şansını artıran diğer faktörler arasında geliyor. 
Buna karşılık, adının merkez sağ Avrupa Halk Partisi ile birlikte anılması şansını 
azaltıyor. Georgieva’nın Yüksek Temsilci olarak görevlendirilmesi durumunda, AB 
liderlerinin Sosyalist Grup’a diğer görevlerde birtakım tavizler vermesi gerekeceği 
aşikâr. 

Bu değerlendirmeler ışığında, deneyim konusunda Sikorski ve Georgiva öne çıkarken,  
siyasi dengeler ve cinsiyet konularında Mogherini önde görünüyor. AB liderlerinin 
seçimini kimden yana kullanacağı ve AB’nin uluslararası arenada nasıl temsil edileceği 
hala belirsizliğini koruyor. Diğer üst düzey görevlerle birlikte, 30 Ağustos’ta nasıl bir 
tablonun ortaya çıkacağını merakla bekliyoruz. 

 

 

 

 

 

 

 


