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TAKDİM
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) olarak her yıl düzenlediğimiz Boğaziçi Buluşmaları’nın dokuzuncusu 17-19 Mayıs 2013 tarihlerinde T.C. Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarımızın Türkiye’nin 7 farklı şehrindeki
18 farklı üniversiteden geldiği bu etkinlikte temel amacımız, üniversite öğrencilerinin bir yandan
konuya dair bilgi birikimlerini geliştirirken diğer yandan da kendi aralarında serbestçe tartışarak görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak olmuştur. Bu bağlamda, etkinliğimizin ardından hazırladığımız
bu rapor, son derece verimli geçtiğine inandığımız 9. Boğaziçi Buluşması’nda konuşulanları ve tartışılanları bir araya getirerek sizlere kalıcı bir kaynak sunmayı amaçlamaktadır.
“Üniversite Gençliği Avrupa Birliği’ni Tartışıyor: Türkiye ve AB İlişkilerinde Yakın Gelecek” konulu 9. Boğaziçi Buluşması Raporu’nda üç günlük etkinliğimiz boyunca gerçekleştirilmiş olan tüm
panellerin yazılı dökümünü, moderasyon ekipleri tarafından hazırlanan çalıştay raporlarını bulacaksınız. Bunların yanısıra, son bölümde, 9. Boğaziçi Buluşması katılımcıları tarafından yazılmış görüş
yazılarına ve etkinlikten karelere yer vereceğimiz bu raporun faydalı bir yayın olmasını dileriz.
AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ ÖĞRENCİ FORUMU
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TEŞEKKÜR
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) bünyesinde gerçekleştirilen “Üniversite
Gençliği Avrupa Birliği’ni Tartışıyor: Türkiye - AB İlişkilerinde Yakın Gelecek” başlıklı 9. Boğaziçi
Buluşması’nda katıkıda bulunan;
-

Saygıdeğer konuşmacılarımız:
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Başak Kale Lack, Gazeteci, Bahçeşehir Üniv. Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cengiz Aktar, ODTÜ Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Başak Zeynep Alpan, AB Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı Seval İskender Işık, Gazeteci Ceyda Karan’a
-

Değerli hocalarımız:
Yrd. Doç. Dr. Gül Sosay ve Prof. Dr. Hakan Yılmaz’a

-

Sponsorlarımız;
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na

-

Çeşitli üniversitelerden gelen değerli katılımcılarımıza

-

AÇMÖF üyeleri’ne ve

-

Emeği geçen tüm Boğaziçi Üniversitesi çalışanlarına

teşekkürlerimizi sunarız.

iii

iv

İÇİNDEKİLER
Kısım 1: TANITIM
1. Avrupa Çalışmaları Merkezi.......................................................................................................................3
2. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu.........................................................................................4
3. 9. Boğaziçi Buluşması...................................................................................................................................5
Kısım 2: KONUŞMALAR
1. AÇMÖF Başkanı N. Hicret Soy’un Açılış Konuşması............................................................................11
2. Panel: “Yakın Gelecekte Avrupa Birliği”
2.1. Dr. Başak Kale Lack.................................................................................................................................12
2.2. Doç. Dr. Cengiz Aktar...............................................................................................................................18
2.4. Soru - Cevap..............................................................................................................................................23
3. Panel: “Türkiye - AB İlişkileri”
3.1. Yard. Dç. Dr. Başak Zeunep Alpan...........................................................................................................28
3.2. Seval İskender Işık....................................................................................................................................32
3.3. Ceyda Karan..............................................................................................................................................36
3.4. Prof Dr. Hakan Yılmaz..............................................................................................................................39
3.5. Soru - Cevap..............................................................................................................................................41
Kısım 3: ÇALIŞTAYLAR
1. Salon: İB 203
1.1. Çalıştay Raporu.........................................................................................................................................49
2. Salon: İB 210
2.1. Çalıştay Raporu.........................................................................................................................................53
3. Salon: İB 301
3.1. Çalıştay Raporu.........................................................................................................................................58
4. Salon: İB 312
4.1. Çalıştay Raporu.........................................................................................................................................62
Ek 1: GÖRÜŞ YAZISI
1. İsmail Cem Karadut...................................................................................................................................69
Ek 2: FOTOĞRAFLAR
Etkinlikten Fotoğraflar..................................................................................................................................73

v

TANITIM

1. Avrupa Çalışmaları Merkezi

Avrupa Çalışmaları Merkezi (AÇM), Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Prof. Dr. Nedret Kuran-Burçoğlu
tarafından Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik bir birimi olarak 1991’de kuruldu. Çok sesli bir düşünce platformu olan AÇM, akademisyenlere Avrupa çalışmalarında disiplinler arası araştırma yapma olanağı sağlamanın yanı sıra,akademisyenlerin, kamu ve özel sektör çalışanlarının düşüncelerini
paylaştıkları bir kurum olarak AB - Türkiye ilişkilerinde tartışmaların yoğunlaştığı bir odak noktası
görevini üstlenmektedir. Ulusal ve uluslararası konferanslar, halka açık Jean Monnet seminerleri ve
atölye çalışmaları düzenleyen merkez böylece, AB konusunda kamuoyunu şekillendirme gücüne
sahip çeşitli kurumların çalışanlarının ve sivil toplum örgütleri üyelerinin Avrupa’daki eş değer kurumlarla etkileşime geçerek iletişim ağı oluşturmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır. AÇM, Avrupa
Komisyonu tarafından Jean Monnet Center of Excellence unvanı verilen Türkiye’deki ilk akademik
kuruluştur. Merkezin şu anki müdürü, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasi İlişkiler
Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Yılmaz’dır. Müdür Yardımcılığı’nı ise Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Gül Sosay yapmaktadır.
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2. Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
AÇM projelerine gönüllü olarak öğrencilerin de katılması amacıyla Ekim 2002‟de AÇM Öğrenci
Forumu (AÇMÖF) kurulmuştur. Bu projelere katılmanın yanı sıra kendi planladığı birçok etkinliği
de hayata geçiren AÇMÖF yalnızca AB konusuyla sınırlı kalmayıp sivil toplum bilincini arttırmak
ve bunları yaparken resmi kurumlar, akademik birimler ve sivil toplum örgütleri üçlüsünü bir araya
getirmek yolunda önemli adımlar atmaktadır.
Bugün 25’i aşan aktif üyesiyle Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve dinamik bir topluluk
olan AÇMÖF, her yıl düzenli olarak yürüttüğü organizasyonlarında Türkiye'den ve yurt dışından
öğrencileri ağırlamakta, bu öğrencilere konusunda uzman kişilerin deneyim ve bilgilerinden faydalanabilecekleri, fikirlerini serbestçe tartışabilecekleri ve üretken olmaları yönünde teşvik edici bir
platform sunmaktadır. Her yıl çok çeşitli Türkiye üniversitelerinden öğrencileri bir araya getiren ve
2013 yılında dokuzuncusu düzenlenmiş olan Boğaziçi Buluşmaları, yine her yıl Avrupa’nın çeşitli
üniversitelerinden 60’ın üzerinde katılımcıyı Avrupa Birliği ülkelerinden uzmanlarla buluşturan ve
2012 yılında dokuzuncusu düzenlenmiş olan European Weekend School, düzenlenmeye 2007 yılında
başlanan ve Türkiye’de bu türde düzenlenen ilk akademik faaliyet olan Müzakere Bilgilendirme Seminerleri organizasyonların ana çerçevesini oluşturmaktadır. Bunun dışında AÇMÖF, güncel konuları ele alan ve dönem içindeki politikalar ve tartışmalar düşünülerek belirlenen çeşitli konferanslar
düzenlemekte, yine bu konular bağlamında yılda dört sayı olarak hazırlanan Boğaziçi Bülteni’ni yayımlamaktadır.

4

3. 9. Boğaziçi Buluşması
‘Üniversite Gençliği Avrupa Birliği’ni Tartışıyor:
AB - Türkiye İlişkilerinde Yakın Gelecek’
Türkiye’de üniversite gençliğinin Türkiye’nin iç dinamikleri, Avrupa Birliği ile ilişkileri ve bu ilişkilerin küresel konjonktür içerisinde yeri hakkındaki fikirlerini ortaya koyup seslerini duyurabildikleri tek organizasyon olma özelliğini taşıyan Boğaziçi Buluşmalarının bu sene dokuzuncusu düzenlenmiştir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerden öğrencilerin katıldığı çalıştay ağırlıklı 9.
Boğaziçi Buluşması’nın konusu „Üniversite Gençliği Avrupa Birliği’ni Tartışıyor: AB - Türkiye İlişkilerinde Yakın Gelecek‟ olmuştur.
Bundan önceki sekiz toplantıda üniversite gençliğinin Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerine farklı açılardan bakmalarını, Türk dış politikalarına farklı perspektiflerden yaklaşmalarını, olaylara değişik
yaklaşımlarda bulunmalarını sağlayan ve Türkiye’nin iç dinamiklerini irdeleyen Boğaziçi Buluşmaları, bu sene uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikası üzerine yoğunlaşmıştır. Konu, “Avrupa Birliği’nin Yakın Geleceği” ve “AB - Türkiye İlişkileri” başlıkları altında tartışılmıştır.
AÇMÖF, etkinliğin ilk yıllarında katılımcı öğrencilerin sempozyum başlıkları ile ilgili hazırladıkları
sunumlar üzerine kurulu olan Boğaziçi Buluşması’nı, katılımcıların konu hakkında söz sahibi uzmanların görüşlerini dinledikten sonra küçük gruplar halinde kendi görüşlerini tartışarak beyin fırtınası yapabildikleri, tartışmalarında öne çıkan soruları konuşmacılara sorabildikleri ve aldıkları yanıtları kendi aralarında tekrar değerlendirebildikleri bir organizasyon olarak gerçekleştirmiştir.
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Etkinlik Programı

9. BOĞAZİÇİ BULUŞMASI
“ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ’Nİ KONUŞUYOR:
AB-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YAKIN GELECEK”
18 - 19 Mayıs 2013
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
17 Mayıs 2013, Cuma
19.00: Açılış Kokteyli, Kennedy Lodge
1. Gün (18 Mayıs 2013, Cumartesi)
Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Natuk Birkan, İbrahim Bodur Oditoryumu
09.00 – 09.15: Açılış
N. Hicret Soy
Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Adına
09.15 – 09.45: Açılış Konuşması
Yard. Doç. Dr. Dr. Gül Sosay
Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdür Yardımcısı
09.45 – 10.00: Kahve Arası
10.00 – 10.45: Birinci Çalıştaylar
11.00 – 12.45: Panel: “Yakın Gelecekte Avrupa Birliği”
Yard. Doç. Dr. Gül Sosay
Boğaziçi Üniv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
Dr. Başak Kale Lack
ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Cengiz Aktar
Gazeteci, Bahçeşehir Üniv. Avrupa Birliği İlişkileri Bölüm Başkanı
12.45- 14.00: Öğle Yemeği, BÜMED BURC Restaurant
14.00 – 15.30: İkinci Çalıştaylar
19.00 – 24.00: Akşam Yemeği, Boğazda Tekne Gezisi
2. Gün (19 Mayıs 2013, Pazar)
Salon: Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Rektörlük Konferans Salonu
10.00 – 11.00: Üçüncü Çalıştaylar
11.30 – 11.45: Kahve Arası
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11.45 – 12.45: Panel: “Türkiye – AB ilişkileri”
Prof. Dr. Hakan Yılmaz
Boğaziçi Üniv. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi
Yard. Doç. Dr. Başak Zeynep Alpan
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi
Seval İskender Işık
AB Bakanlığı Katılım Politikası Başkanı
Ceyda Karan
Gazeteci
12.45 – 14.00: Öğle Yemeği, BÜMED BURC Restaurant
14.00 – 15.00: Dördüncü Çalıştaylar
15.00 – 15.30: Kahve Arası
15.30 – 16.15: Katılımcı Temsilcilerinin Sunumları
16.15 –17.00: Sertifika Töreni ve Kapanış
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KONUŞMALAR
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1. AÇMÖF Başkanı N. Hicret Soy’un Açılış Konuşması
Sayın Hocalarım ve Sevgili Arkadaşlar,
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu tarafından düzenlenen "Avrupa
Birliği - Türkiye İlişkilerinde Yakın Gelecek” konulu 9. Boğaziçi Buluşması’na hepiniz hoş geldiniz.
Sözlerime kısaca AÇM'den ve öğrenci forumumuzdan bahsederek başlamak istiyorum. Avrupa Çalışmaları Merkezi, disiplinler arası bir araştırma ortamı sağlanması amacıyla 1991 yılında kurulmuş,
kuruluşundan bu yana Avrupa çalışmaları alanında çeşitli proje ve araştırmalara imza atmıştır. Merkez, 2005 yılında Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet kürsüsü ünvanını almaya layık görülmüştür. AÇMÖF ise 2002 yılında, öğrencilerin de merkez bünyesindeki çalışmalara aktif olarak katılabilmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Öğrenci forumu bugün 25’in üzerinde aktif üyesi ile çalışmalarına devam etmektedir. Sosyal bilimlerin değişik alanlarından gelmiş öğrencilerden oluşan forumumuzun amacını, genel olarak, gerek
Avrupa, gerek Avrupa - Türkiye ilişkileri, gerekse de Türkiye’nin kendi politik gündemindeki konuların üniversite çatısı altında konuşulmasına ve tartışılmasına katkıda bulunmak olarak ifade edebilirim. Bu amaçla, bugüne kadar sekiz tane Boğaziçi Buluşması, dokuz tane European Weekend
School ve çeşitli tek günlük konferanslar düzenledik. Böylece Türkiye’nin değişik şehirlerinden ve
Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen 500’den fazla öğrenci arkadaşımızı üniversitemizde ağırladık
ve ağırlamaya devam ediyoruz. Düzenli olarak yayınladığımız Boğaziçi Bültenleri’nde ise güncel olaylara dair fikirlerimizi paylaşıyoruz.
Bu doğrultuda, “Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkilerinde Yakın Gelecek” konulu 9. Boğaziçi Buluşması’nda, Avrupa Birliği üyelik sürecinde Türkiye’nin mevcut durumu masaya yatırılacaktır. Aynı
zamanda, Avrupa Birliği’nin iç dinamikleri ve yakın geleceği de tartışılacaktır. 9. Boğaziçi Buluşması üniversite öğrencilerinin bir yandan bu konulardaki çeşitli panelleri dinlerken, diğer yandan da
kendi aralarında tartışarak fikirlerini paylaşabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir platform yaratmayı
amaçlamaktadır.
Son olarak, bugün bu etkinliğin gerçekleşmesinde en büyük katkıyı yapmış olan değerli konuşmacılarımıza ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür etmek istiyorum. 9. Boğaziçi Buluşması’nın organizasyonu sürecindeki katkılarından dolayı merkez müdür yardımcımız Gül
Sosay’a da teşekkürlerimizi sunuyorum.
9. Boğaziçi Buluşması’nın hepiniz için keyifli ve verimli bir etkinlik olmasını dilerim.
Teşekkürler…
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2. Panel: “Yakın Gelecekte Avrupa Birliği”
2.1. Dr. Başak Kale Lack
… özellikle yoğunlaşan bir tartışma fakat bu geçtiğimiz küresel ekonomik kriz ve euro krizi, anayasal süreçle ilgili birtakım gelişmeler Avrupa Birliği içinde bunu daha fazla yoğun halde tartışmamıza neden oldu. Avrupa Birliği önümüze ne tarz bir yol çizecek, yani ne yöne gideceğiz? Bu daha belirgin bir şekilde hem halk açısından, hem elit dediğimiz Avrupa Birliği’ne yön veren kişiler açısından, hem de Avrupa Birliği’nin içerisindeki Avrupa Birliği’nin çalışanları açısından ve siyasetçiler
açısından önemli bir hale geldi. Nasıl bir Avrupa Birliği?
Öncelikle bir şeyin altını çizmek istiyorum ki Avrupa Birliği dediğimiz şey hiçbir zaman krizlerden
kendini çok muaf tutmuş bir süreç değil; her zaman bir kriz olmuş, Avrupa Birliği belirli krizler çerçevesinde kendini değiştirmiş. Şu anda bulunduğumuz kriz ilk defa olan bir kriz değil. Belki hani
sizin yaşınız itibariyle hani çok ilginç gelebilir, krize girdi diye; bazen öğrencilerim benim panik oluyorlar. “Hocam Avrupa Birliği çalışmasak daha iyi olabilir”, “Avrupa Birliği bursu almasak daha iyi
olabilir” “Gelecekte öyle bir şey yok, Orta Doğu mu çalışsak acaba?” gibi birtakım sorularla geliyorlar. Tabii benim buna evet ya da hayır cevabı vermem söz konusu değil. Ama hani size söyleyebileceğim tek bir şey var. Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde ilk defa bu kriz olmuyor. Daha önce de bu tarz
krizler oldu ve daha önce de böyle dönemeçlere girildi. Bu dönemeçlere gelindiği zaman Avrupa
Birliği seçeceği yolu belirliyor. İşte İkinci Dünya Savaşı sonrasını düşünün. Bir savaş sonrasında
zaten bu proje oluyor. Arkasından Soğuk Savaş, 1960’larda yaşanan bu koltuk krizi dediğimiz boş
koltuk krizi – Fransa’nın özellikle başını çektiği, petrol krizi, ortak pazarın oluşturulamaması vs.
derken Berlin Duvarı’nın yıkılması ve günümüze kadar geliyoruz, birtakım krizleri atlatıyor. Bütün
bu krizleri atlatırken de Avrupa Birliği her zaman dönemeçte, ya daha fazla entegrasyona doğru ya
da daha az entegrasyona doğru diye bir seçenekle karşı karşıya kalıyor. Şimdiye kadar daha fazla entegrasyona doğru gitti. Yani daha az entegrasyon değil, her kriz sonrasında daha fazla entegrasyona
doğru gidildi. Bakalım şimdi de böyle bir şey olacak mı? Şimdi nasıl bir Avrupa Birliği var bu krizlerden sonra geldiğimiz 2013 yılında? 27 tane üye devlet var, homojen olmayan bir yapıdan bahsediyoruz, 500 milyonu birazcık geçen bir nüfus ama yaşlanan bir nüfus. Ortak ama sorunlu bir para
birimimiz var, euro. Var diyorum çünkü biz de sürecin içindeyiz az çok. Ve yüksek işsizlik oranı var,
yani yaklaşık %10. Bu çok yüksek bir oran, özellikle gelişmiş bir ülkeler topluluğundan bahsettiğimiz için ve geliştirilmeye çalışılan bir dış politikası var. Bir lider eksikliğinden bahsediliyor her zaman. Neden bir lider eksikliğinden bahsediliyor? Çünkü işte bir Robert Schuman, Jean Monnet ne
bileyim Jacques Delors gibi daha önemli, bu süreci daha ileriye götürecek bir liderin varlığından
bahsetmek söz konusu değil şu anda. Var birileri. Kim var? Merkel var Almanya’da. İster istemez
ekonomik krizin de getirdiği bir sürecin sonunda Merkel daha çok bir Avrupa Birliği’nin lideri konumunda şu anda. Ülkeler bundan çok memnunlar mı, değiller. Neden memnun değiller? Zaten Avrupa
Birliği’nin ortaya çıkmasının sebebi Almanya’yı bir şekilde kontrol altına almaktı. Şimdi çok ironik
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bir durum var. Avrupa Birliği’nin bütün oluşma amacı Almanya’yı belli bir şekilde kontrol altına almak, belli bir şekilde uyumlaştırmakken, birden Avrupa Birliği bütün bu sürecin başını çeken bir
noktaya geldi. Bu da tabii birçok üye devleti - küçük ya da büyük - endişe haline sokuyor. Şimdi bakarsak geleceğine, birkaç farklı açıdan bakmak lazım. Bunlardan bir tanesi siyasi alan. Siyasi alanda
baktığımız zaman çok duyduğumuz genişleme mi derinleşme mi süreci tartışmasız var. Derinleşme
ne? Yani bu kavramı daha iyi bilen arkadaşlarınız için ya da bilmeyen arkadaşlarınız için de tekrar
etmiş olayım. Krizler sonrasında daha çok Avrupa Birliği, dediğim gibi daha fazla entegrasyona mı
gidelim daha fazla bütünleşmeye mi gidelim, yoksa birazcık daha bu gevşek entegrasyon, gevşek bütünleşme dediğimiz yani loose integration’a doğru mu gidelim’in hep dönemecine geldi dediğim gibi. Daha uluslarüstü bir noktaya getirebilir politikalarını. Birçok politika Avrupa Birliği’nde uluslarüstü konumdadır. Nedir mesela? Ortak tarım politikası gibi vs. gibi. Ne demek bu? Yani Avrupa
Birliği’nin aldığı kararlar üye devletlerin aldığı kararlardan daha öncelikli geliyor. Ortak bir politika,
Avrupa Adalet Divanı’nın söz söyleme hakkı var ve bu ortak politika olduğu için de AB Müktesebatı
dediğimiz müktesebatı, bütün Avrupa Birliği üye devletleri bağlayıcı şekilde uygulamak durumunda.
Politik alanların daha bu uluslarüstü niteliği kazanması ne açıdan önemli? Bazı şeylerin kararlarının
daha kolay alınması açısından önemli. O yüzden daha çok zaten bu yöne doğru gidildi şimdiye kadar. Fakat mevcut durum içerisinde acaba daha hükumetlerarası mı olsa, yani üye devletlerde mi
olsun egemenlik, üye devletler mi karar versin, şimdi bunun tartışması daha fazla yapılıyor. Çok vitesli Avrupa denilen bir kavram var. Bu çok vitesli Avrupa nedir? Avrupa Birliği’nin şu andaki çok
fazla sayıda üye devlet olmasından kaynaklanan, artık entegrasyon yani bütünleşmesi bildiğimiz gibi
olmayacak. Daha farklı bir bütünleşme süreci bundan sonra söz konusu olacak. Ülkeler istedikleri
hızda devam edecekler. Diyelim ki euroya şimdi girmek istemiyorsunuz beş sene sonra girmek istiyorsunuz; ekonomonizi biraz düzelttikten sonra, beş sene sonra gireceksiniz. Yani vitesi, vitesin hızını
siz ayarlayacaksınız. Böyle bir kavram var. Ya da ingiltere modeli gibi mi olacak? Nedir İngiltere
modeli? Bazılarının içerisinde olup bazılarının da olmamak. Euro’nun içerisinde olmayacaksınız,
Schengen’in içerisinde olmayacaksınız ama başka, sosyal politikanın içerisinde olmayacaksınız. Bazı şeylerden opt-out dediğimiz, yani dışarıda bulunacaksınız. Fakat buna rağmen İngiltere’deki durum nedir? Işte bu çok, yine birkaç gün önceki bir araştırmanın sonucu. Yaklaşık %46’sı bütün bunlara rağmen, yani daha böyle hükümetlerüstü bir konumda Avrupa Birliği’ni savunmasına rağmen
İngiltere’nin, dışarıda durmayı düşünüyor. Yani %46 - %46 arasında eşit ama gördüğünüz gibi bu
modelin de bazen birtakım sorunları olabiliyor. Ya da á la carte Avrupa Birliği dediğimiz, alakart restoranda seçtiğiniz gibi bazı politikaları seçip bazılarının dışında kalmak, bu derinleşmenin tartışmalarının temelini oluşturuyor gelecekte Avrupa Birliği nasıl bir süreçte olacak diye. Genişleme süreci
var tabii ki, Avrupa Birliği’nin bir genişleme süreci 1957’den beri devam ediyor. Ama Avrupa Birliği’nin sınırlarının, yani limitlerinin sonuna ulaşıldığı tartışmaları da var aynı zamanda. Artık genişlemenin sonuna geldik, bundan sonra genişlemeyi görmek, en azından bizim bildiğimiz anlamda görmek, mümkün olmayacak. Şimdi 2013’te, yaz ayında Hırvatistan üye oluyor. Daha sonra birtakım
aday ülkeler var, ufak aday ülkeler dediğimiz, yani İzlanda, Sırbistan, Karadağ, Makedonya gibi.
Bunların ufak tefek sorunları var tabii ki. Yani Sırbistan belki ufak tefekten birazcık daha ciddi boyutta ama hani üye olma olasılıkları yakın zamanda olası. Potansiyel aday dediğimiz, şu anda aday
olmayan ama aday olma olasılıkları daha yüksek olan ülkeler var. Birtakım anlaşmalar çerçevesinde
ilişkiler devam ediyor bu ülkelerle. Mesela Bosna Hersek, Arnavutluk ve Kosova gibi. Bir de tabii
ebedi aday ülkemiz var: Türkiye. O konuya girmeyeyim onu ayrıca zaten tartışıyorsunuz. Genişleme
sürecinin de nasıl devam edeceği yine şu anda tartışılan ve henüz net bir kesinlik kazanmamış bir
konu.
Siyasi alanda önemli, başka bir aklımızda tutmamız gereken şey anayasal süreç yani Lizbon Antlaşması dediğimiz antlaşma. Avrupa Birliği’nin bu kadar politik anlamda derinleşmesinden sonra ve
vatandaşlarına karşı kendini meşru gösterebilmesi için belli bir anayasal sistem içerisinde çalışması
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gerekiyor. Avrupa Adalet Divanı zaten almış olduğu birtakım kararlarla geçtiğimiz yaklaşık 60 yıl
içerisinde birtakım anayasal kararlar vermiş durumda zaten. Yani bir anayasa mahkemesi gibi çalışıyor. Fakat Avrupa Birliği’nin bir anayasası yok. Çünkü neden? Avrupa Birliği bir devlet değil. O
yüzden anayasası yok. Ama bu demek değildir ki Avrupa Birliği’nin içerisinde anayasal bir süreç işlemiyor. Zaten bir hukukun üstünlüğü prensibinin olduğu bir yerde ister istemez Avrupa Birliği’nin
aldığı birtakım kararlar zaten devlet statüsünde işleyen bir mekanizma var. Halihazırda var, fakat bunun yasal zemini yok. Yasal zemininin olmaması yüzünden zaten bir anayasal tartışma. Madem bu
süreç devam ediyor en azından bunun bir çerçevesini çizelim, vatandaşın hakkı ödevi vs. nedir? Türkiye’de de şu anda bir anayasa tartışmasız var, anayasalarda ne vardır? Vatandaşın hakları ve ödevleri ve işte sizin hakkınız nedir, ödeviniz nedir bu net bir şekilde belirtilir. Bunu Avrupa Birliği içerisinde de yapalım, tartışmasız var. Fakat tabii her ülke bundan çok memnun değil, yani tahmin edebileceğiniz gibi İngiltere vs. gibi. Bunun için de Avrupa Birliği’nin Geleceği Konvansiyonu yapıldı
2002 yılında. Üye devletler bir araya geldi, sivil toplum bir araya geldi. Gençlik Konvansiyonu yapıldı, bütün bunlar tartışıldı ve bir metin ortaya çıktı. Amaç neydi? Vatandaşın da desteğini alalım bu
metinde, desteklesin ve bu herkes tarafından kabul görsün. Fakat çok istenilen gibi olmadı. 2005 yılında anayasal anlaşma reddedildi biliyorsunuz, İşin ilginç tarafı Hollanda ve Fransa gib,i yani Avrupa Birliği’nin motoru dediğimiz ülkelerde reddedildi bu. O yüzden çok ilginçti. O yüzden bu anlaşma metni alındı ve içinden biraz daha hafifletilmiş versiyonu olarak Lizbon Antlaşması yürürlüğe
girdi 2009 yılında. Şu anda yürürlükte olan antlaşma Lizbon Antlaşması. Ve temel haklar şartıyla, onu da söylemek lazım, ismini değiştirmiş olabilirler antlaşmanın; Constitutional Treaty yani Anayasal Antlaşma değil adı antlaşmanın, Lizbon Antlaşması, Lizbon’da imzalandığı için. Fakat bu demek
değildir ki anayasal özelliklerini yitirmiş. Neden? Temel haklar şartı denilen bir Charter of Fundamental Rights denilen bir şey eklendi buna annex olarak. Bu temel haklar şartında, işte vatandaşın
hak ve ödevlerini belirtiyor. Yani Avrupa Birliği vatandaşlığı denilen kavram böylece daha net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Ve tabii bu Lizbon Antlaşması’nın ortaya koymaya çalıştığı bir tane konu
da bu AB içerisindeki yapısal sorunları çözmeye çalışmasıydı. Yapısal sorunlar dediğimiz nedir? Karar alma mekanizmalarının çok yavaş işliyor olması, 27 tane üye ülkenin bir araya gelmesi yüzünden
artık bunun çalışmaz hale gelmesi. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu nasıl basitleştirebiliriz? Bütün bu
tartışmalar yaşandı. Ha başarılabildi mi Lizbon’da ayrı bir soru işareti, çünkü Avrupa Birliği ne zaman ki daha basitleştirmek için bir antlaşma ortaya koyuyor daha komplike hale geliyor. Yani Maastricht’te bu böyle olmuştu, Maastricht’i düzeltmeye çalışan Amsterdam’da işler daha karışık hale
geldi. Amsterdam’ı değiştirmeye çalışan Nice oldu. Nice’i değiştirmeye, düzeltmeye çalışan şimdi
bir Lizbon Antlaşması’nı görüyoruz. Devamlı birtakım antlaşmalar üstüne antlaşmalarla bunu daha
basit, daha net, vatandaşın daha iyi anlayabileceği, sistemin daha iyi çalışabileceği bir noktaya getirilmeye çalışılıyor. Neden her zaman istenilen sonuç ortaya çıkmıyor? Çünkü hükümetlerin bir araya
gelip de ortak bir metin ortaya çıkarmaya çalışması, yani farklı farklı ulusal çıkarların bir araya gelip
de ortak herkesin anlaşabileceği ve Avrupa Birliği’nin daha çok çıkarını destekleyen bir cevabın ortaya çıkması çok düşünüldüğü kadar kolay değil. Çünkü bir de işin içinde halk var halkın desteğinin
azalması var. şimdi bu hasta adam, hani Osmanlı zamanında Avrupa’nın hasta adamıydı, şimdi günümüzde Avrupa’nın yeni hasta adamı Avrupa Birliği mi acaba? Acaba böyle bir durum mu söz konusu?
Şimdi bakarsanız Avrupa Birliği’ne desteğin halk tarafından oldukça düştüğünü görüyoruz. Mesela
Almanya, ki Almanya çok kritik ülkelerden bir tanesi, %50’lerde. Yani neredeyse Alman vatandaşlarının %50’si bu süreci çok fazla, yani ekonomik anlamda desteklemiyor. Neden? Çünkü biliyorsunuz işte devamlı bir ekonominin, çeşitli bankaların kurtarılması, çeşitli ekonomilerin kurtarılması
söz konusu Avrupa Birliği içerisinde. İşin bir de ilginç tarafı, hani kurtarılmaya çalışılan ülkelerde de
çok düşük bu oran, işin garipsenebilecek noktası. Ve Avrupa Birliği’ne genel olarak destek %45’lerde bütün Avrupa Birliği genelinde. Neden? İşte bu ekonomik sebeplerden özellikle. Küresel finansal

14

krizin etkileri, bu euro krizi ve krizin derinleşmesi, küreselleşmeyle birlikte Avrupa Birliği’nin rekabet gücünün azalması ve artan işsizlik ve istihdam sorunu. 2000 yılında yaklaşık 20 milyon işsiz varken mart 2013’te 27 milyona yakın işsiz bulunuyor. Bunun yaklaşık 19 milyonu, yani büyük bir çoğunluğu, euro alanı içerisindeki işsizlik. Şimdi bakarsanız işsizlik oranlarına, geçtiğimiz yaklaşık 13
yıl içerisinde nasıl bir artış, düşüş vs. trend gözlüyorsunuz, ki 2008 yılından itibaren, yani küresel
krizin başlamasıyla birlikte ve euro krizinin başlamasından itibaren oran oldukça artmış. Bunda önemli olan bir başka nokta daha var: genç nüfusun işsizlik oranı. Yani sizler diyelim. Yaklaşık 15-25
yaş grubu arasında olan kesimin işsizlik oranı kritik. Bu da yaklaşık 2.5 katı daha fazla. Yani yaklaşık 2.5 katı, diğer yaş gruplarına göre, genç nüfustaki işsizlik daha fazla. Bunun da bakarsanız birinci kolondaki youth employment rate dediğiniz zaman çok yüksek, mesela diyelim ki Yunanistan’a
bakalım %60’larda. Ama bunu şöyle düşünün, 15’le 25 arasındaki grup aynı zamanda okuyan da bir
grup, üniversiteye giden, onlar da tabii iş gücünün içerisinde katılmış sayılmıyorlar. O yüzden ratio
dediğimiz orana bakmak daha doğru, yani çalışmak isteyip de iş bulamayan insan grubuna bakmak
lazım. Fakat yine de yüksek, yani yine de oldukça yüksek bir rakam. Bu da Avrupa Birliği’nin geleceği açısından neden kritik? Çünkü demek ki Avrupa Birliği vatandaşı gençler, yani gelecekte çalışacak istihdamın olması gereken gençlere istihdam sağlanamıyor. Bu da ekonomide bir sorunun olduğunu, uzun vadeli bir sorunun olduğunun göstergesi. Çünkü sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması
için, işte Brezilya, Hindistan, Çin gibi yükselen güçlerle rekabetin sağlanabilmesi için demek ki eğitim sisteminde birtakım değişiklikler yapılması lazım gözüküyor. Yaşlanan bir nüfustan bahsediyoruz sosyal alana baktığımız zaman. Nüfusun 520 milyona yükselmesi bekleniyor 2035 yılında. 2060
yılında ama düşüşe geçiyor 517 milyona düşüyor ve bu gittikçe azalmaya başlıyor. Yani nüfusun artması değil azalması söz konusu. Baktığımız zaman, yaş grubuna da özellikle baktığımız zaman, neden hani yaştan anlıyoruz; 91e bakın bir de 2001e bakın. Geçen 10 yıl içerisinde nüfusta nasıl bir oransal olarak değişim söz konusu olmuş. Özellikle mesela Almanya’da bunu görmek mümkün. Hatta
daha fazla doğum oranının yüksek olduğu Katolik ülkelerde bile bunda bir geriye dönüş söz konusu.
Yani klasik anlamda düşünceğimiz İtalya, İspanya, Portekiz, Malta ya da Polonya’da bile inanılmaz
derecede bir yaşlanma durumu söz konusu ve Türkiye de bunlardan bir tanesi. Hani hep diyoruz ya
genç nüfus, ‘Türkiye’nin nüfusu çok genç’, işte ‘Türkiye Avrupa Birliği’nin geleceğini kurtaracak’
vs. ama Türkiye de gelişmiş ülke trendlerini izliyor ve göreceğiniz üzere işte nüfus %34’ü 0-14 yaş
arasındayken %25’e düşmüş geçtiğimiz 20 yıl içerisinde ve işte o yüzden zaten herhalde başbakanımız da üç çocuk da üç çocuk diye, şimdi beş oldu evet. Tabii ki o ayrıca tartışılması gereken bir
nokta. Eğitim politikalarının da istihdamı artıracak şekilde yeniden şekillendirilmesi gerekiyor; yani
birtakım eğitim programlarında da değişiklik olması gerekiyor.
Araştırma geliştirme faaliyetlerinde de değişiklik olması gerekiyor. Yani çünkü şu andaki işler, şu
anda sizin eğitim gördüğünüz şey, bundan 10 yıl sonra acaba buna bir talep olacak mı yani hep bunu
düşünmek lazım. 10 sene sonra, şu anda işte ne bileyim mühendise ihtiyaç var, ama acaba bu kadar
makine mühendisine mi ihtiyaç olacak bilgisayar mühendisine mi ihtiyacı olacak? Hiç tahmin etmeyeceğiniz iş kolları çıkacak şu anda planlayamayacağınız. İşte bunların öngörüsünü yapmak lazım,
Avrupa Birliği’nin daha sonra rekabeti devam ettirmesi açısından. Doğum oranlarında da düşüş var.
Türkiye de bu trendi izliyor. Yaklaşık ortalamada 1.5 çocuk düşüyor Avrupa Birliği’nde. Türkiye
2’lerde ama Türkiye’de de düşüş var. Yine Türkiye de yaşlanan Avrupa’nın takipçisi durumunda bu
alanda.
Avrupa kimliği denilen bir kavramın tartışılması söz konusu Avrupa birliği içerisinde bu önümüzdeki
yıllar içerisinde. Dediğim gibi Avrupa Birliği’nin meşruiyet sorunu var. Yani Avrupa Birliği kendini
bir şekilde vatandaşlarına ben bütün bunları yapıyorum, bu kararları alıyorum, sizin adınıza birtakım kararlar veriliyor çünkü şu şu sebepten diye kendini bir meşru hale getirmesi lazım. Hükümetler
için de aynı şey söz konusu. Her ülkenin hükümeti kendini meşru hale getirmek durumunda yaptığı
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şeylerle ilgili olarak, yoksa devam edemezler. Siyasetin çok basit bir kuralı. Aynı şey Avrupa Birliği
için de geçerli. Bunun farkında olan Avrupa Birliği, Avrupa kimliği dediğimiz vatandaşın kendini özdeşleştirebileceği bir kimlikle ortaya çıkmaya çalışıyor. Milliyet, etnik fark olmadan, mezhep, din,
ırk, dil farkı olmadan bir kimliğin yani bütün Avrupa Birliği vatandaşlarının kabul edebileceği bir
kimliğe yönelmeye çalışıyor. Fakat bu kimlik ne olacak? Yani o kadar farklı milletten, ırktan bahsediyoruz ki, Brüksel’e gidenleriniz olduysa bu kartpostalı mutlaka görmüşlerdir. Birtakım, yani üye
ülkelerin özellikleriyle ilgili stereotype dediğimiz şeyler söz konusu. Kimisi çok organize, kimisi değil vs. fakat tabii kimlik, bu işin karikatür hali, bu kadar farklı özelliklerin olduğu bir Avrupa Birliği’nde nasıl bir ortak kimlik göreceksiniz? Fransızlara göre farklı, işte Fransa’nın algıladığı Avrupa
Birliği birazcık daha farklı bir Avrupa Birliği. Bunun İngiltere versiyonu yapılabilir, bunun İtalya
versiyonu, bunun Türk versiyonu da yapılabilir büyük ihtimalle. Çok daha farklı şeyler çıkabilir.
Ama işte Türkiye’ye bakarsanız “definitely not Europeans”, “kesinlikle Avrupalı değiller”. Fakat bu
değil tabii ki meşru bir şekilde. Tabii, ortak noktada buluşabilecekleri ve Avrupa Birliği’nin kendini
meşru hale getirebileceği şey, evrensel değerlere dayalı bir kimlik yani nedir, işte o yüzden bu temel
hak ve özgürlükler, insan haklarına saygı, hukuk üstünlüğüne saygı denilen birtakım evrensel, yani
dünyanın her yerinde geçerli birtakım evrensel ve kimsenin tartışamayacağı birtakım değerleri ortak
kimlik için ortaya çıkartıyorlar. Bu antlaşmalarda da var, işte Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmanın altıncı maddesi değiştirilmiş. Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmanın altıncı maddesine göre Avrupa Birliği özgürlük, demokrasi, insan haklarına saygı ve temel özgürlüklere saygı prensibi çerçevesinde
kendini tanımlıyor. Ve üye olmak isteyen her devletin de bu özelliklere saygılı olması gerekiyor.
Bunlara saygılı olan ve Avrupa kıtasında olan her devlet Avrupa Birliği’ne başvurabiliyor ve bu şekilde de hem adaylık sürecini hem de kendi meşruiyet sürecini sağlayabilmiş oluyor. Tüm bunları
yaparken, işte bütün bu Avrupa Birliği’nin meşruiyeti ve değerlerinden bahsediyoruz, uluslararası
alanda da Avrupa Birliği bu değerleri başka devletlerle empoze etme düşüncesi içinde. Bunu nasıl
yapıyor? Işte genişleme politikasıyla yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? Diğer başka politikaları ortaya
koyarak yapıyor. Ve bu şekilde yumuşak güç dediğimiz, yani hani bir sert güç deniliyor, soft power/hard power argümanları, işte Türkiye’nin de şu anda yapmaya çalıştığı dış politikada, birazcık
daha işin güvenlik boyutuna alt plana koyup, üst planda çıkartmaya çalıştığı yumuşak güç kavramı,
işte bu fikirden ortaya çıkıyor. Biz değerlerle değiştirelim, kendimize benzetelim diğer devletleri. Bu
şekilde onlar da bize benzesinler, bizim gibi olsunlar, böylece ilişkimiz de ona göre olsun bizim de
etki alanımız daha genişlesin. Böylece de bölgesel ve küresel bir aktör olarak gücünü artırmaya çalışıyor. Madem bu kadar ekonomik anlamda önemli bir güç, ben bunu aynı zamanda siyasal alana,
uluslararası alana da taşımam lazım, taşımazsam bu dengesizlik uzun vadede benim küresel bir güç
olarak önemimin azalmasına sebep olacak. İşte bu Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinde de bunu
yapıyor. Bir ortak dış politika oluşturma, ama şu anda oluşturamama gördüğümüz kadarıyla, sürecinde de bunu görmemiz mümkün. İşte dış politika diyince tanıyabilirsiniz kimler. İlki kim gördüğünüz kadarıyla? Lincoln değil mi? “All men are created equal.” Bütün insanlık eşit yaratılmıştır. Bunlar bildiğimiz, siyasette, uluslararası ilişkiler alanında çok bilindik şeyler. İşte Churchill’i görüyoruz.
“We shall fight on the beaches.” Üçüncüsü kimi anımsatıyor size? Tabii saçlar biraz değişik şekilde.
“Ask now what your country can do for you.” “ I have a dream.” Söylemeye gerek yok. “Bir hayalim var.” Sonuncusundan bir önceki de belki siz hatırlamazsınız ama Reagan evet… “Tear down
with this wall”. Ve Avrupa Birliği; henüz o kadar uluslararası anlamda belirli bir şey söyleyecek noktada değil ve speechless yani konuşamaz bir halde. Fakat o kadar da kötü bitirmeyelim. Sizin için o
kadar da resim kötü değil aslında. Neden? Evet birtakım farklılıkların olduğu bir gerçek ama her zaman için Avrupa Birliği bu farklılıkların kendisini daha güçlü hale getirdiğini iddia etmiştir ve şimdiye kadar da öyle oldu açıkçası. Yapılan şeylere dönüp baktığınız zaman, yani ortak bir para biriminin
olacağı herhalde 1950’lerde Jean Monnet’ye söylenseydi inanır mıydı, ben zannetmiyorum. Ortak
bir para birimi sorunu da olsa ortak bir para biriminin olmuş olması şu anda bir anayasa antlaşmasının birtakım eksikliklere rağmen kabul edilmiş olması, dış politikadan, ortak bir dış politikadan bile
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bahsediyor olmamız, Avrupa Birliği’nin başardığı birtakım politikalar var ki bunlar üye devletlerin
kendi başlarına yapamayacakları ama Avrupa Birliği alanında bir araya gelerek becerdikleri şeyler.
Mesela çevre politikası gibi, oldukça başarılı bir politika. Birtakım böyle politikaların başarılı bir şekilde yürüyor olması, şimdiye kadar birçok şeyin de aslında başarılmış olduğunu gösteriyor. Ama
bütün bunları yapabilmek için yine vatandaşının bu sürece destek vermesi lazım, vatandaşın destek
vermediği bir sürecin uzun vadede gerçekçi olarak devam etmesi söz konusu değil. Eğer bir kristal
küremiz olsaydı ve baksaydık, ne görürdük uzun vadede diye bakarsak belki 2022’de? Umuyorum
şu altta Türkiye’nin bulunduğu yerde hala ebedi bir aday olarak candidate vaziyette kalmayız diye umut ediyorum. Ve umuyorum Merkel bütün ülkeleri kurtarmaya devam etmez diye umut ediyorum
ve Avrupa Birliği de bir şekilde kendini adapte ederek bu yeni sürece uyum sağlayacaktır. Teşekkür
ediyorum...
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2.2. Doç. Dr. Cengiz Aktar
Bu benim üçüncü gelişim buraya, yanılmıyorsam. Belki dörttür. İlk seferinde rahmetli Hrant Dink de
vardı. Gene aynı salondu. O yüzden onun anısına, ne zaman bu, Hicret’in temsil ettiği bu Merkezi
Öğrenci Forumu davet etse gelmemezlik edemiyorum, bilesiniz.
Başak genel çerçeveyi çizdi, işin kurgusu da bana kaldı. Siyaset kurgusu yani political fiction ayağı..
Gerçi bazı karikatürlerde vardı birtakım varsayımlar ama biraz daha dişe dokunur bir şeyler söylemek gerekebilir, heralde bu Avrupa’nın yakın, orta ve uzak geleceğiyle alakalı. Heyecanlandıran bir
proje değil tabii artık ama bu Türkiye’deki bu Avrupa-kuşkuculuk, hatta ben ona artık Avrupa-alaycılık diyorum, yani “Avrupa, o da neymiş!” tavrının altında da yani aslında öyle de çok fazla bir şey
yok; geleceğim oraya sonunda.
Avrupa fevkalade önemli bir proje. Dünyanın ilk ulusüstü barış projesi, şaka değil yani. Ama dediğim gibi heyecanlandırmıyor, ne burada ne de orada heyecanlandırıyor. Bir meşruiyet krizinden söz
etti, artık herkesin dilinde olan bir laf hatta kavram halini aldı bu meşruiyet krizi… Crisis of legitimacy, öğleden sonra Bilgi Üniversitesi’nde bir panel var ve konuşacağım panelin adı da bu: Crisis of
Legitimacy of the EU. Meşruiyet çok sorunlu bir kavram tabii, yani çok derin bir kavram ve işlerin
buraya gelmesi, Başak Hoca’nız az önce anlattı, 10 yıl önce pırıl pırıl bir Avrupa’dan söz ediyorduk.
Yalta parantezinin kapandığı, 1945 değil mi? Doğusuyla batısının birleştiği, anayasal antlaşma tabirinde Constitutional Treaty üzerine hükümetler arası konferansların toplandığı, işte Avrupa vatandaşlığı gibi kavramların, Jurgen Habermas’ların öne çıktığı, derinleşmeyle genişlemenin el ele yürüdüğü, hem zengin hem demokratik hem de zenginliğini ve demokrasisini paylaşmaya hazır bir Avrupa’dan söz ederken birdenbire, paldır küldür, 10 yıl çok kısa bir zaman esasen, içerisinde yuvarlanıp
gittik yani hep birlikte ve bu sadece Avrupa’yı ilgilendirmiyor, bizi de ilgilendiriyor. Onun için gittik
diyorum, hep birlikte. Tabii görüntü; mali kriz ve yani finans krizi. Hani öyle değil, yani görünürde
olan o tabii ama burada herhalde önümüzde çok ciddi bir sistem krizi var. Gelişmiş ekonomilerin,
doygun ekonomilerin sistem krizi dediği, hatta bazı filozoflar, Fransız Edgar Moren buna artık medeniyet krizi diyor. Durum oralara geldi ve bu görünürdeki finans krizi, daha hala yöneticilerin –mış
gibi yaptığı ve çare aradığı, ciddi ciddi oturup antlaşmalar kaleme aldığı, mesela geçen 2012’nin başında kabul edilen bu fiscal compact tabir ettiğimiz yani o kadar uzun bir adı var ki, kimsenin aklında kalması mümkün değil, ekonomik ve parasal birlikte İstikrar, Eşgüdüm ve Yönetişim Antlaşması.
Yani her şey var işin içinde ama tabii çare yok. Çare şu aslında, tabii çok tuhaf bir evrim içerisinde
birlik, bu tartışma da yeni değil. Bu tartışmanın hiç yeni olma- dığını yani ortak paranın, illa ki ortak
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paranın mali politika gerektirdiği tartışması ta 1960’lara giden bir tartışma. Raymond Barre’la, yani
eski Komisyon Başkan Yardımcısı ile o zamanın Almanya Maliye Bakanı Karl Bauer arasındaki bir
tartışma. Onlar “Tek başına para olmaz, illa ki diğer iktisat politikalarının da ortak olması lazım.” diyen Almanlara rağmen Fransızlar “Yok yok canım önce biz bir ortak parayla başlayalım, ondan sonra bakarız”. Ve seneler sonra, önce Maastricht’te sonra Amsterdam’da yapılan hata budur yani, Fransızların dayatmasıyla ortaya çıkan o acayip, arkasında ne devlet olan, yani dünyada arkasında devlet
olmayan tek para birimi avrodur biliyorsunuz, ilginçtir. Devlet yok arkasında, devletler var. 18 mi oldular şimdi bir de galiba Estonlar mı giriyor ya da girmeye çalışıyor değil mi? Şimdi böyle bir tuhaf
durum, tuhaf derken zamanlaması tabii çok talihsiz yani 1960’larda yapılabilseydi bu, yani fiscal
compact ve bir ortak para ve arkasında ortak iktisat politikaları… O zaman bir anlamı olurdu ve işler
o zaman yoluna girerdi, yani bunu siyasi Avrupa’ya dahi götürebilirdi. Ama bu dediğimiz 40 sene
önce, belki 50 sene önce. Ama şimdi gündeme geldiğinde demin adını ettiğim doymuş, artık hiçbir
şekilde büyüme potansiyeli olmayan ekonomilerin ortak parası ve ortak iktisat politikalarından söz
eder haldeyiz. Bu bir paradoks ve bu paradoksun çaresi de yok, ben size söyleyeyim. Ben iktisatçıyım aynı zamanda. Ve şimdi Avrupa social security net dediğimiz çok güçlü toplumsal güvenlik
ağlarının bulunduğu bir kıtadır. Bu hem batısı için hem sabık komünist olan doğusu için geçerli
söylediğim. Şimdi bunun, bu kaynağın bir yerlerden gelmesi gerekiyor. Bunun kaynağı nedir? Belki
büyüyemeyen ve büyüme potansiyeli olmayan ekonomilere, aynı Japonya gibi, bak bu Japonya’ya
gelsin yani hepsi Japonya gibi olacak, Batı Avrupa’dan söz ediyorum tabii Doğu daha farklı. Büyüme potansiyeli olmayan ülkelerde vergiyi nereden toplayacaksın? İşte mümkün değil. Ya borçlanacaksın ya da, veya, ve/veya kemer sıkacaksın. Kemer sıkmanın da bir sınırı var çünkü social security
net, bunun içinde sağlık, emeklilik başta olmak üzere bir dolu toplumsal kurtarma politikaları var ve
bunlar savaş sonrası oluşmuş politikalar, 1945’ten sonra, hatta hatta çok eskilere gidiyor tabii yani
sosyal Avrupa o zaman Lüksemburg’lara kadar gider. Şimdi bunların artık finanse edilmeleri mümkün değil, dolayısıyla burada inanılmaz bir açmaz var ve açmaz şurada; bütün hükümetler aslında,
belki Almanya, Finlandiya ve Hollanda’nın dışında, hakikaten çünkü onlar iyi talebeler, aslında bu
politikalara karşı, sadece halklar değil, hükümetler de karşı. Ve demin adını ettiğim fiscal compact
tipik bir federalleşme örneğidir ama federalleşme hem artık vakti geçmiş, geç gelen bir federalleşme
artı çok acıtan bir federalleşme; ben bunlara negatif bir federalleşme diyorum. Meşruiyet krizi de
tam bu federalleşmeden doğuyor. Ve burada, yani federalism by default diyebileceğimiz, yani istemeye istemeye bir federalleşme ve böyle bir federalleşmenin ayakta kalması, ondan meşruiyet krizi ortaya çıkıyor zaten. Ayakta kalması mümkün değil çünkü Avrupa vatandaşları baştan aşağı karşılar
böyle bir federalleşmeye. Çünkü kararlar Brüksel’de alınıyor, zaten alınıyordu da artık giderek daha
fazla alınıyor ve her seçimde seçmen bu tip bir ortak politikaya karşı oy atıyor, kurulan hükümet tamamen onların aksi yönde kararlar alan hükümetler olarak tecelli ediyor. Olacak iş değil ve millet
sokağa dökülüyor tabii, Avrupa yakın tarihte ne olacak derken sadece aşırı sağ, yani ırkçılık filan
değil yani en basit vatandaşın dahi bir umutsuzluğa kapılıp sokağa dökülmeye hazır olduğu bir Avrupa’dan söz ediyoruz. Solun veya sağın veya aşırı solun ya da aşırı sağın sömürmesi de o kadar önemli değil burada yani orada, bizdeki gibi, bizde de azalıyor artık, aile mekanizmalarının artık yerle bir
olduğu ve insan işsiz kaldığında bile gidebileceği yerin eğer o social security net de yoksa ortada, sokak olduğu bir Avrupa Birliği’nden söz eder konumda oluyoruz. Şimdi bu meşruiyet krizi hükümetleri birebir ilgilendiriyor ama demin adını ettiğim nedenden insanlar oy atıyor ve o oylarının karşılığını alamıyorlar. Ve giderek tuhaf teknokratik hükümetlere evriliyor Avrupa, ulusal hükümetler tabii.
Çünkü kimse elini taşın altına koymak istemiyor aslında. En son örneği İtalyan hükümetidir ve İtalyan cumhurbaşkanı seçimidir çünkü temsili bir cumhurbaşkanı var biliyorsunuz. Napolitano iki kez
cumhurbaşkanlığı yaptı. Partiler katiyen aralarında anlaşamadıkları için üçüncü kez gene seçtiler.
Adam 83 yaşında mı 88 yaşında mı ne, zor ayakta duruyor. Çünkü başka bir adayda anlaşmaları
mümkün değil solla sağın. Ondan sonra Dışişleri Bakanı, bütün bakanlar partili olmayan mesela Emma Bonito yine Dışişleri Bakanı oldu. 74 yaşında filan Emma, biliyorsunuz Türkiye’yi de çok sever,
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Dışişleri Bakanı oldu, kerhen. Yani yok çünkü, bunlardan ortak bir politika ürer mi üremez tabii. Zaten o kararları yani hükümetin ekonomi politikalarını, aşağı yukarı hepsini, parti avroya dahil olduğu
için İtalya, Brüksel alıyor. Yani bu çok ciddi bir sorun, bu insanları sokağa döker, ırkçılığı azdırır, umutsuzluğu artırır, işsizliği zaten artırıyor. İşsizlik tabii burada, hiçbir zaman unutmayın bu bir mali
kriz filan değil bu bir sistem krizi. Bu artık büyüme kapasitesi olmayan bir kapitalist sistemin krizi
aynı zamanda. Bunun sadece işte irili ufaklı çözümleri bulunacak. Mesela Almanya ite kaka 0.1 büyüdü ilk üç ayda, first quarter rakamları önceki gün geldi, düşünebiliyor musunuz? Fransa -0.2 büyüdü yani büyüyemedi, resesyona girdi demek oluyor bu, üç kere arka arkaya geldiğinde resesyon biliyorsunuz. İtalya, İspanya keza hepsi negatifte ve bunların pozitife geçmeleri ileride mümkün olabilir
ama 0.1’i geçmez. Dolayısıyla burada bir parantez açıp Türkiye karşılaştırmasını yapıyorlar, biliyorsunuz “Biz çok iyiyiz işte hoşuz, güçlüyüz, Avrupa’nın haline bak” filan diye işte bu elmalarla armutları karşılaştırmaktan başka bir şey değildir. Türkiye ekonomisi büyüyen bir ekonomidir, gelişen
bir ekonomidir, az gelişmiş olup gelişmekte olan bir ekonomidir. Bu ekonomiyi gelişmiş, doygun ekonomilerle karşılaştırmak her anlamda, siyaseten, iktisaden veya makroekonomik olarak, ekonometrik olarak abestir yani. Böyle bir karşılaştırma olamaz. Dolayısıyla siyasetçileri dinlerken bu hep
aklınızın bir kenarında bulunsun. Böyle bir karşılaştırma olmaz. Verilerin hiçbiri aynı değil yani Türkiye daha büyüyecek, büyümeye devam edecek tabii Avrupa’nın içinde bulunduğu kötü durumdan
da bu arada menfii, olumsuz olarak etkilenecek. Onu da bir kenarda unutmayalım. Dolayısıyla şimdi
burada bir meşruiyet krizi var. Hiçbir zaman tam anlamıyla oturmamış bir ownership yani bir aidiyet
krizinin üzerine gelen bir meşruiyet krizi var. Aidiyet krizinden kastım şu; Avrupalı gençler barışın
değerini bilmez, savaşın da ne anlama geldiğini bilmez. Bu kötü bir şey değil, savaşın unutulmuş olması. Kötü bir şey değil bu ama bir de bunun değerini anlayabilmek lazım yani bu maalesef Avrupa
da son derece yaygın. Bu aidiyet krizi ki burada hemen ortaya çıkıyor yani Başak’ın gösterdiği verilerde o olumlu olumsuz, Fact Tank Pew Research’ün yaptığı çalışmalar son derece ciddidir. Orada bir
sorun olduğunda hemen içe dönüp, içte yani ulusal çareler aramanın çok çok revaçta olduğunu görüyorsunuz, o da tabii beyhude. Yani hiçbir zaman hiçbir çare de değil yani içe dönüp ben sorunlarımı
içte halledeceğim demek. Savaş çıkartır. Savaş çıkartmaz çünkü Avrupa’da savaşacak insan kalmadı,
savaş unutuldu. Avrupa’nın toplam askeri gücünün sayısını bilen var mı aranızda? Türkiye’ninki sekiz yüz bindir. Beş yüz elli milyon Avrupa’nın kaç tane askeri var? Kaç? 2 milyon? Ancak o kadar.
Yani bu kötü bir şey değil. Hiçbir ülkede zorunlu askerlik kalmadı. En son Frenkler zorunlu askerlik
yaptırıyorlardı. O da bitti ve bu böyle bir Avrupa. Ve buradan nereye geleceğim? Dolayısıyla burada
genel bir ufuksuzluk, ülküsüzlük, bir mefkure denirdi buna eskiden, bir hedef, yeni bir varlık nedeni
eksikliği çıkıyor ortaya. Yani bu, işte ne yapalım ne edelim biraz daha büyüyelim, yok efendim mali
krizi atlatalım, yok işte Almanlar ellerindeki artıları - yani surpluses - çok para biriktirdiler, çok fazla
maaşları artırsınlar, güneyde de ücret deflasyonu yani ücretler düşsün işte vergiler artsın işte oradaki
nakıs eksileri de açıkları da işte bu şekilde kapatalım değil. Yani o yeni mefkure işte bu değil. Bu
kriz, bu sistem krizi böyle mali mühendislikle atlatılabilecek bir kriz değil. Böyle bir temel sorunu
var Avrupa’nın. Dolayısıyla burada başka arayışlara girmek lazım. Üç cluster’da bakalım. Birincisi
teknik olarak şimdi gelecek sene Avrupa Parlamentosu seçimleri var biliyorsunuz. Bu 2014 seçimleri
galiba Başak Hoca’nın verdiği o olumsuz Avrupa algısını birebir yansıtacak, çok tuhaf bir Avrupa
Parlamentosu çıkacak ortaya büyük ihtimalle. Tabii burada Yeşiller’e bakmak lazım. Onlar ne yapabilirler? Çünkü Almanya’da giderek güçleniyorlar. Ama Avrupa karşıtı partilerin çok güçlü olacağı
bir Avrupa Parlamentosu bekliyor. Buna rağmen Lizbon Antlaşması’nda bütün bu, yani bu farklı Avrupa’yı teryeni üyelerin, mesela müzakerelere başlamış olan Karadağ’ın mesela Euro’da opt-out etmesi mümkün değil. İlla ki günün birinde avroya dahil olması lazım. Bu çok anlamsız bir kaide, kural, bu viable bir kural da değil aynı zamanda, yani bu değişecek. Bu yüzden zaten Lizbon Antlaşması’nın değişmesi gerekiyor. Sadece o değil yani sık sık işitiyorsunuz, Kemal Derviş de bahsediyor,
ve herhalde yavaş yavaş o aslında yıllardır fiiliyatta olan o bir, iki, üç farklı daireden müteşekkil Avrupa’ya doğru gidiliyor. Er veya geç, yani seçim sonuçları ne olursa olsun bu herhalde gündeme ge-
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lecek, Lizbon’un tadilatı yani. Birincisi bu, ikincisi; bütün bu kara tabloya rağmen ve iktisat politikalarındaki temel sıkıntılara rağmen Avrupa’nın bu yumuşak gücünün yine de bir şey ifade ettiğini gören bir gelişme oldu nisan ayında. Türkiye’de tabii Avrupa haberleri artık hiç yansımadığı için basına, kıyıda köşede kaldı bu gelişme. Sırbistan ile Kosova arasındaki anlaşma. Fevkalade önemlidir bu
ve bütün Orta ve Doğu Avrupa 1989 sonrasında işte üye olana kadar bu conditionality principle dediğimiz, yani bu şartlılık ilkesi doğrultusunda yürüdüğü Avrupa Birliği üyeliğine doğru… Bu havucun
yanındaki sopa da eğer siz anlaşmazsanız, aranızda bir modus operandi bulmazsanız, mesela bunu
zamanında Macarlara ve Romenlere söylemişlerdi 1994’te çünkü Transilvanya üzerinden savaşa tutuşmak üzereydiler, Transilvanya Macar toprağıdır yani Romen filan değil ama Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra aynı bizim Sevr Antlaşması gibi Macarlara dayatılan Trianon Antlaşması sonucunda
Romanya’da kalmıştır, Macarlar da Sovyet baskısından kurtulur kurtulmaz Transilvanya’yı bir geri
alıverelim deyip bıçakları, kamaları, palaları bilemeye başlamışlardır. Ve Avrupa o zaman bu carrot
and stick dediğimiz conditionality, “Saçmalamayın, oturun oturduğunuz yerde, ikiniz de AB üyesi olacaksınız ve bunun da yolu savaşmamaktan ve ileride de günün birinde barışmaktan geçiyor” demişti. Aynı şeyi Makedonya’da da yaptılar, Müslümanlarla Arnavutlar arasında. Ve şimdi bütün bu
gloomy Europe’a rağmen yani bu enseyi karartmış Avrupa’ya rağmen şimdi Kosova ile Sırbistan arasındaki Balkanlar’ın kadim husumetlerinden biridir yani ta yedinci yüzyıla kadar gider. Arnavutlar
oralıdır, Müslümanlar da sonradan gelmedir, bizim Türkler gibi yani. Ve hiçbir zaman anlaşamamış
iki millettir bunlar ve Avrupa 19 Nisan itibariyle katiyen Kosova’nın bağımsızlığını tanımak istemeyen, istememiş olan ve tanımayan Sırbistan’a adaylık perspektifi vererek ve ileride üyelik perspektifi
tabii, arayı buldu. Ve bunun fevkalade önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum, bunun arkası gelecektir ve bunların gidecek başka yerleri yok. Gidecek başka yerleri olmayan ülkeler için bu cennet
vatan düşünülebilir. Avrupa’nın daha hala bütün bu eksikliklerine rağmen daha hala önemli birşeyler
ifade ettiğini gösteren bir gelişmeydi bu 19 Nisan 2013 anlaşması Kosova ile Sırbistan arasında. Diğeri Barış Nobeli. Biliyorsunuz geçen sene sonunda Avrupa Birliği’ne Barış Nobeli verdiler. Bir sürü
insan dedi ki işte “bunu Obama’ya da vermişlerdi, ne anlamı var zaten Avrupa’nın haline bakın” filan… Aslında çok akıllıca ve makul bir hatırlatmaydı. Çünkü Avrupa’nın her şeyden önce bir barış
projesi olduğu çok sık unutulur. Yani o kadar çok unutulur ki demin dediğim gibi Avrupalı gençler
barışın anlamını bilmez artık. Ve bunun dünyada eşi benzeri olmayan bir proje bu, bu anlamda. Yani
Avrupa Birleşik Devletleri şeklinde değil mi? Ve bunun bütün bölgede olabilecek yakın coğrafyasında olabilecek anlamının altını çizmiş oldu böylece Nobel Komitesi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum özellikle Orta Doğu yani Mağrip ve Maşrık coğrafyasında çünkü bu coğrafyalara baktığımızda, buna Türkiye’yi dahil ediyorum tabii, bütün afra tafraya ve iddiasına rağmen 27, yakında
28 çünkü İzlandalılar biraz mızıkçılık ediyorlar, belki 29 Avrupa Birliği üyesiyle Türkiye’yi karşılaştırdığımızda en fakirinde bile ve bütün bu mali krize rağmen, bütün bu umutsuzluğa rağmen en
fakirinde bile Türkiye’deki kadar sorun yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu söylemek tabii
öyle kulağa hoş gelmiyor ama baktığımızda Bulgaristan’da Türkiye kadar sorun yok. Ya da Litvanya’da Türkiye’deki kadar sorun yok hala. Ve bu Avrupa Birliği projesinin herhalde yeni ülküsü, yeni
hedefi de belki biraz buradan geçiyor. Yani mücavir ülkelere, yakın coğrafyaya bu barış fikrini, bu
birlikte yaşama sanatını yayabilmek. Akla tabii burada başta uyanan Arap dünyası geliyor haliyle.
Ama bu pek taraflı bir iş de değil. Tek taraflı iş değilden kastım Müslümanlarla birlikte yaşayabilme
Avrupa’nın derdi. Yani Müslümanların, çünkü yakın coğrafyanın çoğu Müslüman, bir de Ortodokslar var Rusya’nın temsil ettiği ama bu başka bir konu. Ama yakın coğrafya dediğimiz artık yani İslamın sınırına dayandı artık Avrupa aslına bakarsanız değil mi? Hem doğuda hem güneyde. Şimdi
ama öte yandan İslamla yaşamasını bilen bir coğrafya değil çünkü tarihinde hiçbir zaman İslamla eşit bir şekilde yaşamış olan bir medeniyet değil Avrupa medeniyeti. Hep hiyerarşik bir ilişki var İslamla batı Hristiyanlığı arasında hep hiyerarşik yani colonizer bir ilişkisi var, bir alt-üst veya ast-üst
ilişkisi var. Hiçbir zaman eşit bir ilişki yok. Bu fevkalade önemli ve hep Avrupa’nın herhalde içinde
bulunduğu yani önümüzdeki dönemde ben nasıl bu coğrafyada varlığımı, aynı İsrail için de geçerli
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bu söylediğim, devam ettiririm sorusunun yolu bu coğrafyalarda o başardığı barışı, kotardığı barışı,
45’ten beri Avrupa’da savaş yok, yayabilmenin yolu hem bu hedef, hem o coğrafyalar için çok anlamlı bir hedef olacaktır, hem Avrupa’nın kendisi için çok anlamlı bir hedef olacaktır. Projenin ayakta kalmasının herhalde yollarından biri bundan geçiyor ve bu bir büyük medeniyet projesidir. O uyduruk mali kriz ve mühendisliğiyle açıklanabilecek, uyduruk değil yani çok önemli tabii para pul
ama yani sadece ona indirgenebilecek bir mesele değil yani çok daha ulvi çok daha medeniyetsel diyelim adına, bir mesele. Yani anti-Huntington diyelim… Bir son nokta; sistem krizi dedik, kapitalist
sistemin krizi dedik, kapitalist sistemin sınırıdır bir kere, bunun görünür, hatta bugünden daha görünen köy Avrupa, yani yakın gelecek şimdi, sonuçlarından bir tanesi; azla yetinmek. Avrupa bir refah
coğrafyası biliyorsunuz. Ama bir Avrupalının tükettiği ile veya bunu bir Amerikalı için de söyleyebiliriz, Kanadalı için de söyleyebiliriz… Onların tükettiği ile bir Mozambiklinin tükettiği arasındaki
farkı herhalde biliyorsunuzdur. Bu tip rakamlar ara ara gazetelerde yayınlanır. Ama Avrupa’nın şu
şekilde devam etmesi mümkün değil. Bırakalım Mozambik’i Çin’i alalım. Çin Avrupa’nın ürettiği
her şeyi üretiyor artık, her şeyi. Avrupa’nın artık Çin’le o rekabet var ya hani o meşhur kelime, rekabet ediyorlar. O şekilde bir birliktelik, coexistence’a girmesi mümkün değil. Avrupa’nın artık başka
şeyler düşünmesi lazım. O da herhalde Yeşil Avrupa… Ve bu Türkiye’de ve bütün gelişmekte olan
ülkeler için de geçerli bu söylediklerim tabii. Ve daha insanların tam anlamıyla kavradıkları, kavramak istedikleri bir konu değil tabii ama gelişmiş Avrupa’nın önündeki çarelerden bir tanesi illa ki bu.
Ve burada Almanya’nın öncü bir rol aldığını görüyoruz aynı zamanda. Bu Yeşiller Partisi sadece laylaylom zıpçıktı partisi değil yani burada dünyanın işi yapılıyor. Yeşil ekonomi diye bir kavram var,
yeşil yakalılar diye bir kavram var. Ve Avrupa’nın geleceği kanaatimce en azından iktisadi bir ekonomik geleceği buradan geçiyor. Ve böylesine bir hedef herhalde diğer coğrafyaları da, yakın coğrafyaları en azından, etkileme kapasitesine sahiptir. Çünkü kapitalizm sonsuz olabilir, ki değil ama dünya sonsuz değil biliyorsunuz. Dünyadaki yani bu hava, su, toprak katiyen sonsuz değil. Ve tabii gözle görülmüyor çevresel felaket ama sessiz ve derinden paldır küldür geliyor yani. Sizin geleceğinizden bahsediyorum. Ve Avrupa’nın herhalde böyle bir yola girmesi beklenmeli ve bu mali kriz mühendisliğinin altından kalkamayacağı açıktır. Yani bu teknik olarak mümkün değil. İlla ki ülkeler bir
şekilde avrodan çıkacaklar yani bunu hangi aklı başında iktisatçıya sorsanız söyleyecektir size. Ama
onun ötesinde azla yetinmek, daha mütevazı bir hayata razı olmak, Türkçesiyle attan inip eşeğe binmek, ki bu da zor iştir. Rahata alıştın mı daha azla yetinemezsin ama bunun başka çaresi de yok çünkü bırak Mozambikliyi, senin ürettiğinin aynısını ve aynı kalitede neredeyse üreten Çinli ile senin
harcadığın eğer onun harcadığının eğer yüz misliyse böyle bir şey dünya üzerinde coexistence anlamında mümkün değil. Dolayısıyla Avrupa’yı hakikaten ilginç günler bekliyor. Zor, zaten zor biliyoruz. Ama bu tartışmalar Avrupa’da artık yapılmalı ve yavaş yavaş yapılıyor, oraya doğru gidiyoruz.
O tepki, herhalde Avrupa Birliği’nin krizi dediğimiz tepki, herhalde bütün bu yeni arayışlarını birlikte getirecektir deyip şimdilik susayım.
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2.3. Soru - Cevap
- Müslüman kimliğin ya da Türkiye gibi bir devletin Müslüman kimliğinin Avrupa Birliği içinde yer
alabilmesi, acaba Huntington’ın teorisini çürütür mü? Bunu imtihan olarak görenler de var Avrupa
içerisinde. “Bizim Müslüman kimliğimizle problemimiz yok” diye kendi içlerindeki Müslümanlara
da bunu göstermiş olacaklar; Ortadoğu ile ilişkileri de gelişecek. Fakat, bu sonuç itibariyle Huntington’ın teorisini çürütür mü? Yoksa orada göstermelik bir şey olarak mı kalır?
Başak Kale: Çok basit bir cevabı yok bunun; evet ya da hayır diye. Daha karmaşık bunun cevabı.
Her zaman bir sorunu olmuştur Avrupa’nın İslamla. Çünkü Berlin duvarı çöktü, bir “other” kavramının ortaya çıkması gerekiyordu. Genellikle kimliğini, aidiyetini, karşı tarafın ne olduğu ve ondan
farklı olarak senin ne olduğun/olmadığınla tanımlarsın. Ve Avrupa Birliği’nin şu anda içinde bulunduğu kendini tanımlama süreci de sıkıntılı bir süreç. Kendini tanımlamak için bir takım değerleri ortaya çıkardı. Neden çıkartıyor, çünkü dinle bunu tanımlaması çok zor. Hristiyan birliğinden bahsediliyor, ama Hristiyan birliği demek de çok zor. Neden? O da karışık, homojen değil. Ortodokslar
var, işte Yunanistan; Anglikanlar var, İngiltere; Katolikler var; Protestanlar var… Hristiyan dediğimiz birlik de Müslümanlar gibi; Şiiler, Sünniler, Aleviler… Nasıl tek bir İslam’dan bahsetmek
mümkün değilse, orada da tek bir Hristyanlık’tan bahsetmek mümkün değil. Orada 5 milyon Müslüman yaşıyor. 5 milyonu da küçümsemeyin, 500 milyon içinde 5 milyon, Danimarka nüfusu kadar.
Bir Müslüman ülke var aslında Avrupa Birliği içinde. Bunlar daha çok göçmen bir nüfus, ama bakarsanız işte Almanya’da daha fazla Türk var, İngiltere’ye bakarsanız daha çok Pakistanlı var örneğin Müslüman olarak. Nuna nasıl çözüm bulacak, yani İngiltere gibi daha kapsayıcı bir çözüm mü
bulacak buna; yani herkes istediği gibi inansın. Mesela şimdi İngiltere’de şu tartışmalar var; şeriata
yönelik bir takım finansal kurumlar da olsun. Bir sakıncası yok bunun yapılmasına. Şeriat kanunlarının geçerli olduğu bir takım evlenme-boşanma meseleleri de hukukumuzun içine girsin. İngiltere
bunu bu şekilde çözmeye çalışıyor. Fransa daha laik bir düzlem içerisinde ve bunda bir takım sıkıntılar yaşıyor, başörtüsü davası orada da var. Daha farklı değil Türkiye’yle kıyaslayınca. Bunlara nasıl
çözüm getirecek ve o kadar kolay çözebilecek mi? Türkiye de kendi içindeki İslam meselesini çok
çözebilmiş bir durumda değil. Yani biz de kendi İslam kimliğimizi çok içimize sindirmiş durumda
değiliz. Herkesin İslam anlayışı daha farklı. Sünni- Alevi meselesi var, Sünnilerin içerisinde bir takım farklılıklar var. Biz de daha kendimizi tam olarak benimsemiş değiliz. Laikiz, ama inanıyoruz;
inanıyoruz, ama ne kadar inanıyoruz; bunun ne kadarını siyası ortama taşıyacağız; kamu alanına
taşıyoruz. Bunlar da çözülmüş değil. Türkiye kendi içerisinde bunları çözebilmiş değilken, Avrupa
Birliği’ne bunu bir çözüm olarak sunma iddiasını ben çok gerçekçi bulmuyorum açıkçası. Biz gi-
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receğiz Avrupa Birliği’ne, sonra sizin açınızdan daha kolay olacak, model olarak diğer alanlarda uygulayabileceksiniz… Biz bir çözelim önce -kendi içimizde çözebilecek miyiz, o da bir soru işaretiondan sonra sen model olabilirsin. Yani Türkiye’de de homojen modelden söz etmek mümkün değil.
Kendi içerisinde çözmesi mümkün değil. O yüzden ben bunu çok gerçekçi görmüyorum. Ama Türkiye’nin İslam kimliği dediğimiz kavram, en azından bir on sene önce çok kritik değildi. Giderek bunun daha görünür hale geldiği bir Türkiye’den bahsedebiliriz. Daha fazla ön plana çıkartıldı. Dış politikada da daha ön plana çıkartılmış vaziyette. O açıdan Türkiye’nin Müslüman olması, asıl çözümleri üretecek bir noktada değil diye düşünüyorum.
-Ben de size bu konuda katılıyorum. Türkiye’nin rol model gösterilmesini çok ütopik buluyorum. Sadece duymak istediğim için sordum. Acaba bir Müslüman kimliğinin Avrupa Birliği içinde yer alması, Türkiye gibi bir devletin üye olması, Huntington’ın tezini çürütür mü? Ne sonuç verir, bununla ilgili düşünceleriniz nedir?
Cengiz Aktar: Avrupa’nın diğer dinlerle -sadece İslamla değil tabii, buna Museviliği de eklemek lazım- eşit bir şekilde var olması gibi bir şey yok tarihte. Katolik ve Protestan Avrupa’dan bahsediyorum. Ortodoksları çıkarınca bambaşka bir Osmanlı gerçeği vardı. Bizans gerçeği var. 15. yüzyıldan
itibaren İspanya’da, sonra laik Fransa’da dinin tard edildiği; ama aslında tard edilmediği, İslam’ın
tard edildiği bir ortamdan bahsediyoruz.
Müslümanlığı yeniden keşfeden o laiklik süzgecinden geçmiş. Mesela Burgiba’nın Tunus’u birebir
Mustafa Kemal’in başarısız bir kopyasıdır. Peki neden bu ülkeler Türkiye’ye bakıyorlar; hem demokratik olmaya çalışıyor hem de Müslüman. Ama bunların hepsinin bir arada olması gerekiyor. Sadece Müslümanlık, hele de Sünni Müslümanlık sureti katiyetle yeterli değil. Hükümet onu ne ka-dar
anlıyor, bilmiyorum. Çünkü dönüp dolaşıp civardaki Sünnilerin dostu, arkadaşı haline geliyor. Dolayısıyla orada kredisinden çok kaybediyor.
Türkiye’deki dinin yeri, İslam’ın yerinin ötesinde dinin yeri tartışması, laik dünya açısından bence
çok verimli bir tartışma. Bitmiş bir tartışma değil. Ama mesela Fransa’da böyle bir tartışma bile yok.
Fransız neyi tartışıyor? Ta devrimden bu yana olan enstrüksiyon civic dediğimiz, yani civic instruction diye cevirebiliriz İngilizceye, laiklik dersi mecburiydi bir aralar. Şimdi tekrar mecburi bir ders
haline getirdiler. Resmen dünyevi din dersidir, başka hiçbir şey değil civic instruction. Şimdi tartışma o aşamada orada. Şimdi bu tartışmanın Fransa’da olmadığını görüyoruz. E peki diyorsun haç
da taşıyor adam, “O başka bir şey” diyor. Yahudi kafasında kippa taşıyor, “O başka” diyor. Müslüman… “Yok, insan hakları” diyor. On sekiz yaş üstü kadın, o da İslamı öyle yaşıyor. Hayır, o tartışma Fransa’da yok. Böyle bir temel sorunu var Fransa’nın. Bütün bunlar Türkiye’yle birlikte normalleşmiş olabilir. Burada çok doğru bir dengeyi yakalayabilmek lazım. Türkiye özellikle de dış politikada son dönemde yaptığı hatalarla, Avrupa’da sadece İslam’ın değil, Sünni İslam’ın temsilcisi
olduğunu gösterdi. Böyle bir şey olamaz, envai çeşit İslam var, İslam dünyasında inanmayanlar var,
var oğlu var. Dolayısıyla o dengeyi iyi tutturmak var. Bugün ne oluyor siyasette; tarihi gezi, Obama
görüşmesi, Filistin, Suriye, İsrail meselesinde buyurun sizin de masada yeriniz var. Ama sizin bir tek
göreviniz var; Hamas’la irtibatı sağlamak, o kadar. Onun dışında Türkiyenin rolü yok orada. AKP’
ye yakın gazetelere bakmayın.
- AB’de herkes bize benzesin, ama bir taraftan da “united in diversity” gibi bir durum var. O zaman
ötekiyi yaratan zaten Avrupa değil mi? Yani birilerini biz içimize alalım, ama almamız için sizin şunları yapmanız lazım. Biz zaten biziz, o zaman siz ötekisiniz. Bu kutuplu dünyayı yaratan bu barış projesi değil mi o zaman? Bunun içinden nasıl çıkacağız?
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- Biz hep Türkiye açısından tartıştık, ama İslam meselesi Avrupa’nın meselesi. Biraz Başak hocamdan da farklı düşünüyorum bu konuda. Ve AB bu konuyu çözemediği sürece kendi sosyal kimlik problemini aşamaz. Her ne kadar Avrupa’nın İslam’la 9. yüzyıldan beri ilişkisi olsa da, ilk defa kendi kamusal alanında İslam’la yüzleşiyor. İslamofobi de bunun bir sonucu. Bence şu açıdan biraz haksızlık
ediyoruz; Türkiye’nin tarihi birikimi açısından bu daha çok görülüyor Türkiye’de. Çünkü Batı her
zaman ötekiyle bir mücadele içinde olmuştur, ancak bugün Batı’daki ötekileştirme bence tarihte hiçbir zaman o derece ortaya çıkmamıştır. Mesela Martin Luther 1553’te yazdığı bir risalesinde onu çok
güzel anlatıyor Katolikleri de suçlamak için,. Müslümanlardan kasıtla Osmanlı’yı kastederek, Avrupa başkentlerinde barbar Türkler diye tiyatroların oynandığı bir dönemde bundan bahsediyor. AB
ekonomik krizden daha da güçlenerek çıkacak gibi iddialar da var, ama sosyal kriz sonsuza kadar
gidebilecek bir şey. AB geleceğinde bu meseleyle nasıl baş edebilir?
- Medeniyetler İttifakı’nı konuşmamız gerekir mi? AB ve Türkiye’yi düşünürsek, acaba sosyal demokratların gelmesi mi bekleniyor? AKP’nin politikaları 2007’den beri çok değişti, düşünürsek acaba Türkiye’nin AB adaylığı durumu 2023’e kadar Türkiye’nin iç dinamikleriyle mi değişecek? Belki
bir sosyal koalisyon ya da sosyal demokratların mı gelmesi bekleniyor? Böyle olunca Türkiye acaba
değişebilir mi AB üyelik konusunda?
Cengiz Aktar: Bu sorudan başlayalım. Ben Türkiye’nin eninde sonunda AB üyesi olacağını düşünüyorum. Ve 2023 diyorum en başından beri, ta Ekim 2006’dan beri. Devran döndü ve benim dediğim
yere geldik. Olmayabilir tabii, ama Türkiye’nin tahminlerin çok ötesinde Avrupalı bir devlet olduğunu düşünüyorum. Bunun sosyal demokratlarla veya Hristiyan Demokratlarla da alakası yok. Kaldı
ki Avrupa’da artık çatlak sesler, Türkiye’yle ilgili pozitif anlamda söylüyorum, daha ziyade Hristiyan
demokratlardan geliyor biliyorsunuz. Kafalar çok karışık. Türkiye sadece Türkiye değil, Türkiye yanında bir sürü şey getiriyor. Kürt barışı eğer tutarsa, maya tutarsa, o zaman bütün düğer coğrafyayı,
Kürt coğrafyasını içine alacak şekilde gelecektir Türkiye. O zaman olay çok farklı bir yere gider.
“100 milyonluk bir Turcosphere” diyor ona, bence çok abartılı bir deyiş. Sunnosphere, o da… Eğer o
Turco ve Kurdo Sphere ayakları yere basmaya başlarsa, özellikle güney Kürdistan ve Kuzey Irak
petrolleriyle birlikte, o 550 milyon Avrupa’yı 140 milyonluk güneydoğu Avrupa çeker. İktisaden bunun hesaplarını yapan var. ABD bunun kesinlikle farkında. O yüzden Washington görüşmesinin en
olumlu sonuçlarından biri, herhalde bu “new free trade area”dır. En ciddi o konuşuldu. Avrupalılar
öyle lay lay lom, ama Amerikalılar tabii meselenin farkında. İlla ki Türkiye’yi o “free trade area” ya
dahil etmek istiyorlar. Bizimkiler de istiyor. Geçen Markus Öttinger, Hıristiyan demokrat Alman enerji komisyon başkanı, dedi ya Egemen Bağış’ın çok hoşuna gitti; “Sürüne sürüne geleceksiniz Türkiye’nin ayağına” diye. Öyle bir gerçek yok değil. Bir ihtiyaç var orada çünkü, iktisatsa al sana iktisat... Çünkü öbür taraftan katiyen bir şey çıkmaz. Doğu Avrupa’da tabii Lehleri, Bulgarları, Romenleri falan farklı irdelemek lazım. Orada daha potansiyel var. Ama öbür tarafta sıfır potansiyel,
yani burada da hiçbiri, hiçbir zaman büyümeyecek ne yaparlarsa yapsınlar. Çünkü bir insan beş tane
araba alamaz. Taş çatlasa iki tane alır. Beş tane buzdolabı alamaz. Bir tane alırsın bilemedin, bir tane
de yazlık eve alırsın. Herkesin her şeyi var Avrupa’da. İktisaden mesele bu.
Erdoğan-Zapatero meselesi; önce Türkiye toplantıları tek başına yapıyordu. Fazla tek başına yapmaya başlayınca “Siyonizm ırkçılıktır” dedi. O toplantılarda İspanyollar yoktu. Şimdi tekrar yavaş
yavaş geri geliyor ama… Ciddi bir şey olarak bakmıyorum ben ona. Türkiye’nin Avrupa’daki varlığının uluslararası plandaki şovu medeniyetler buluşması değil. Çok daha derin bir konu o. Bir de
bu işler hükümetler seviyesinde olmaz. Toplumların işi bu.
Gelelim bu eşitlik-farklılık meselesine. O çok temel bir soru. Medeniyetler içerisinde, diğer medeniyetleri kendisiyle eşitleyen veya eşit olduğunu farz eden tek medeniyet Batı medeniyeti. Çin mede-
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niyetinin, Afrika’nın, dünyanın geri kalan medeniyetlerinin hiçbirinin böyle bir iddiası yok. Hepsi
hiyerarşik. Yani bakmazlar bile, eşitlik kavramı bile yoktur. Kadim medeniyetlerden söz ediyorum.
Şimdi burada temel bir mesele var. Bu Foucaoult’un da meselesi aynı zamanda. Şimdi bu Doğu dışı
medeniyet arayışı var ya, böyle bir şey yok. Türkiye o yüzden ziyadesiyle Avrupalı. Çünkü İslam’ın
insan haklarına bakışı bile çok farklı. Öyle dediğin anda batıyla eşitliyorsun kendini zaten. Ama bu
tartışma çok felsefi bir tartışma. Başka bir panelin konusu açıkçası. Zor bir tartışma. Eşitlik ve farklılık, bu bağlamda dünyanın en büyük yalanı tabii. Çünkü eşitlediğin andan itibaren aslında, farklılıkları yok ediyorsun. Mesela baş örtüsü orada, kadın sünneti orada, bunlar çok temel şeyler. Al sana
medeniyet. Kabul edilebilecek bir şey değil batılı bir kadın için. Haklı olarak da aynı zamanda…
Ama orası da öyle…
Başak Kale: İslam meselesine bakarken, Avrupa’da bunun göçmen entegrasyonu meselesi olduğuna
da bakmak gerekir. Neden İngiltere örneği verdim, çünkü İngiltere’de bu daha kolay çözülmüş durumda. Yani sizin dininizin ne olduğu fark etmeden istediğinizi yapabiliyorsunuz. Zaten devlet sistemi içerisinde öyle. İngiltere’nin başı dediğimizde bir monarşiden bahsediyoruz. Monarşinin başı
olan kişi aynı zamanda Anglikan kilisesini başı. Yani onların din anlayışını diğer AB ülkelerindeki
din anlayışına benzetmek mümkün değil. Fransa için de aynı şey geçerli. Bu dini devlet işlerinin
dışında tutma anlayışı tamamen farklı. Bunun yansımaları da ne oluyor; tabii ki ister istemez özel hayatta da oluyor, kamuda da oluyor ve ister istemez bu göçmenler için de oluyor. Almanya için de aynı şey geçerli. Almanya bir şeyi çok geç fark etti. Yani şu anda belli bir kriz içerisinde. Neden? Çünkü Almanya’da iki nesil, artık üçüncü nesil neredeyse, doğup büyümüş olan insanlar ne Almanca konuşuyorlar ne Alman kimliğiyle iletişim içerisindeler. Bu entegrasyon sorunu en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Bu da din meselesinde daha net ortaya çıkıyor. Bunu daha net fark etmeye
başlıyorlar AB içerisindeki üye devletler. Bununla nasıl başa çıkacakları ilerde Avrupa Birliği
kimliğini de belirtecek, geleceğini de belirtecek. Irkçılık meselesi de çok önemli. Bundan da bahsetmedik. Çok ciddi bir ırkçı anlayışının yükselmesi söz konusu. O yüzden gençler gelsinler, gitsinler, başka ülkeleri görsünler vs. oluyor. İşte gençken bu ön yargıları kırabilme ya da en azından farklı
yerleri görüp farklı insanlarla bir araya gelebilme durumu söz konusu. Geldikçe anlayabiliyorsun, tanıyabiliyorsun, en azından tolere edebiliyorsun çok iyi anlayamasan bile. Bunun farkında Avrupa.
Uzun vadede bunun sorun olacağının farkında. Türkiye burada bir deneme örneği bence. Bu kadar
reaksiyonun olması gerçekçi mi değil mi, o da ayrıca tartışılması gereken bir konu.
Bu “unity in diversity” için bir şey söyleyeceğim. Bir gerçeklik vardır, bir de ideal vardır. AB’nin
yapmaya çalıştığı tideal dediğimiz şey. Yani fikirleri ortaya koyuyor, “Bunlar olsa iyi olur” diyor.
Tabii ortada gerçeklik var, onun ne kadarına ulaşılabilir… Siyaset böyle herhalde. Bir takım idealleri
koyacaksınız, ne kadarına ulaştığınıza bakacaksınız. Ama o konuda Cengiz Bey’e katılıyorum, tek
başına devlet adamlarının bir şeyleri ortaya koyup da “Şunlar şudur” demesiyle olacak bir şey değil.
Siz vatandaş olarak bu projeyi desteklemiyorsanız, bu fikirlere inanmıyorsanız, devlet başkanları istedikleri kadar bir araya gelsinler, olmaz.
İspanya’nın bir İslam tarihi var tabii ki. Cordoba dünyanın en önemli camilerinden bir tanesi, şu anda kiliseye çevrilmiş. Bizim Ayasofya gibi, ama tam tersi. Bir İslam tarihi var aslında. O konuda
Cengiz Bey’e katılmıyorum. İslam’la her dakika birlikte yaşamış bir medeniyetten bahsediyoruz.
Her saniye Osmanlı’yla bir ilişkisi olan, korku olsun savaş olsun bir ilişkisi olan bir medeniyetten
bahsediyoruz. “Hiç yoktur, bu farklı olmuştur” demek bence tarihe nasıl baktığınızla alakalı. Benim
bakış açım biraz daha farklı.
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Gül Sosay: Aslında gelen sorulardan benim anladığım, sizin Avrupa’nın geleceği sorusunu daha
sosyal ve kültürel konular ve sorunlar üzerinden gördüğünüz. Ki bugünkü sunumlarda aslında çok
boyutlu, çok fazla yüzü olan bir resim çıktı karşımıza. Bu konularda hiçbir soru gelmedi. Aslında
bunun siyasi, ekonomik; yani sadece sosyal ve kültürel değil, kurumsal, çok daha farklı boyutları
olan, dış politika gibi boyutları ortaya çıktı. Ve bu konuda daha çeşitli sorular çıkabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü AB kendi sorunlarını çözemezse, Türkiye’nin üyeliği, Türkiye’yi ne yapacağız sorusu zaten çok marjinal kalacak bir soru olacaktır. O yüzden AB ne olacak, onunla ilgili odaklanmanızı öneriyorum. Bir de bu çeşitlilik içinde birlik sorusu aslında temel. Şimdi burada çeşitlilik
yadsınmıyor, ama bu birliğin tanımı nedir. Yani hepimiz aynı şeyi okuyalım, aynı müziği dinleyelim
gibi bir birlik anlayışı değil. Bu bazı temel prensipler üzerinde kurulmuş, temel değerler üzerine kurulmuş bir birlik. Nedir bu da; işte demokraside kendini bulan, insan hakları, özgürlükler, hukuk devleti anlayışı ve bunların günümüzde demokratik sistemlerde ya da Batı modeli demokratik sistemlerde en iyi şekilde olduğu gibi. Buların pratikte sorunları çıkıyor tabii. Bence tartışılması gereken
pratikteki sorunlar; demokrasi, Avrupa içindeki göç sorunu, meşruiyet sorunu, kamuoyunun AB projesini desteklememesi, liderlerin AB’nin geleceğini çok farklı görmesi. Yani Cameron diyor ki “Bu
krizden sonra gevşeyelim”, ama Fransız cumhurbaşkanı Hollande “Siyasi birliğe gidelim” diyor. O
kadar farklı çözümler üretiliyor ki. Ne liderler düzeyinde, ne vatandaşlar düzeyinde görüş birliği...
En azından çoğunluğu elde edemiyorsanız, burada çok ciddi bir sorun var. Ve AB bu sorunlarını çözmeden Türkiye’yle ilgilenmez ya da ilgilenir de, işte Obama’nın ilgilendiği kadar ilgilenir ya da bir
şekilde kendi çıkarlarına uygun gelen konular gündeme geldiğinde ilgilenir. O açıdan AB’yi daha
küresel ortamda düşünmeye çalışın. Yani bu ekonomik kriz küresel bir krizdi, sadece Avrupa’nın
krizi değildi. Bunu Marx’ın deyişiyle kapitalizmin bir krizi olarak görebilirsiniz. Ya da siyasi sistem
krizi olarak görebilirsiniz. Bence en büyük sorun; bütün bu ekonomik zorluklar, sosyal sorunlar ışığında ya da bunlarla karşı karşıya kaldığında, AB başta koyduğu temel değerleri, eşitlik insan hakları gibi değerleri, ayrıca sosyal devlet anlayışını koruyarak, bunları fazla erozyona uğratmadan nasıl
ileri gidebilecek... Bence en büyük zorluk bu. Yoksa gördüğünüz gibi Çin örneği gösteriliyor, otoriter
ama ekonomide başarılı. Böyle bir demokrasiye olan güvenin eksilmesi de söz konusu bence. Avrupa’da da bu meşruiyet sorunu budur. Gelişmekte olan ülkeleri demokrasi projesine ittirirken, Batı aslında sınırlı bir demokrasi anlayışı üzerinden yol alıyor. Onun farkına varabilmek gerekiyor bence.
Yani dediğim gibi AB kendi sorunlarını aşmadan, kendi geleceğini görmeden, Türkiye’yi de ciddi bir
şekilde masaya yatırmaz.
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3. Panel: “ Türkiye - AB İlişkileri”
3.1. Yard. Doç. Dr. Başak Zeynep Alpan
Merhaba hoşgeldiniz. Gidiyoruz ama yine de çok güzel bir organizasyondu ve bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederiz bize ev sahipliği yaptığınız için.
Sunuşumun başlığı “AB, Türkiye ve Avrupalılık Kimliği: Şeytan Bunun Neresinde?” Cihat bana bugüne kadarki, dün ve bugünki workshoplardaki yasak kelimelerden birinin kimlik olduğunu söyledi.
Çok da aslında şaşırtıcı değil, çünkü kimlik biraz hoşa gitmeyen, arkaik bir konu, yani kimlik deyince 1930’ların totaliter rejimleri de geliyor olabilir akla çünkü, Bauman mesela modernitenin en önemli silahının kimlik olduğunu söylüyor. Bireyler arasındaki bütün farklılıkları silen ve totaliter universal bir kimlik yaratan bir birlik yaratan bir moderniteden bahsediyor. Onun için çok hoşa giden,
çok catchy bir şey değil aslında. Ama 1990’lardan beri, özellikle Avrupa konusunda ve Türkiye bağlamında da çok gündeme oturdu. Onun için ben konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Sunuşa üç
tane alıntıyla başlayacağım. Ilk alıntı Lizbon Antlaşması’nın özsözünden. Lizbon Antlaşması biliyorsunuz Avrupa Birliği’nin anayasası niteliğinde. Avrupa Birliği anayasası birçok ülkede referandumdan geçmedi ama onun yerine Lizbon Antlaşması çerçevesinde gizli bir anayasa haline geldi ve bu
da onun özsözünden. “Lizbon Antlaşması bireyin dokunulamaz ve devredilemez haklarını, özellikle
özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukuk devleti kavramlarını yaratan kültürel dini ve insani mirasını
ilham alır. Avrupa kıtasının bölünmüşlüğünün sona erişinin tarihi bir önemini ve Avrupa’nın geleceğini yaratmanın zemininin gerekliliğini yaratırlar.” Burada Avrupa Birliği’nin kültürel ve tarihi mirasına çok vurgu var, yani ulusal evrensel birtakım değerlere de vurgu var ama Avrupa’nın bölünmüşlüğü yani Soğuk Savaş sonrasına belli tarihi bir miras var burada bahsedilen. Bu Avrupa Birliği
kimliği inşasının bir yönü. Belli bir kimlikten ,belli bir mirastan, kültürel mirastan ilham alıyor ve
günümüze kadar geliyor. İkinci alıntı Péter Esterházy diye bir Macar yazardan. “Bir zamanlar Doğu
Avrupalı’ydım. Daha sonra Merkez Avrupalılığa terfi edildim. Birkaç ay önce de Avrupalı oldum.
Daha buna alışmaya ve/veya reddetmeye fırsat bulamamışken merkez olmayan Avrupalı oldum.”
‘Bir zamanlar Doğu Avrupalı’ydım’ Soğuk Savaş dönemine, 45-70 arası tamamen Avrupa hafızasından silinmiş bir bölge Doğu Avrupa. 1970’te yumuşama dönemi, détente dönemi ile ve Avrupa’nın kendi içindeki solla barışmasının bazı sonuçları çerçevesinde bir anda merkez ve doğu Avrupa
olmaya başladı aynı bölge ve biliyorsunuz 1 Mayıs 2004’te bu ülkelerin hepsi Avrupa Birliği üyesi
oldular ve hepsi merkez Avrupa olarak anılmaya başladılar. Bu merkez olmayan Avrupa hikayesi
2003’teki Irak müdahelesi sırasında, biraz sonra konuşacağız, Habermas ve Derrida’nın yazdığı bir
makalede, Habermas ve Derrida Avrupalı kimliğini Irak’la veya Irak’taki Amerika müdahalesiyle
hiçbir ilgisi olamayacağını ve asıl önemli olanın merkez Avrupa, yani Fransa ve Almanya tarafından
oluşturulan bir aks tarafından yönlendirilen bir Avrupa kimliği olması gerektiğini söylüyor ve bunun
dışında merkez olmayan Avrupa da geri kalanlar oluyor. Onun için buradaki kimlik pusulası çok
değişiyor. Üçüncü alıntı da Joschka Fischer’den, eski Almanya Dışişleri Bakanı. “Meksika gibi
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etnik, dinsel ve sosyoekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun çoğundan oldukça
farklı bir üçüncü dünya ülkesinin ABD’nin 51. eyaleti olmak istediğini varsayın. Türkiye’nin Avrupa
Birliği üyesi olmak istemesi bizim için aynı anlama geliyor.” Bu da Türkiye konusunda, Türkiye’nin
üyeliği konusunda oldukça ılımlı olduğunu bildiğimiz Joschka Fischer’in Türkiye’nin üyeliğine bakışı. Yani tamamen bir doğu-batı ya da öteki, self-other karşıtlığından kurulan bir kimlik vurgusu.
Yani bu alıntıları niye yaptım? Kimlik dediğimiz şeyin, aidiyet dediğimiz şeyin aslında çok farklı
kurgulanabileceğinden bahsetmek için yaptım. Gördüğünüz gibi üç ayrı alıntıda da aidiyet, Avrupalılık ya da Avrupa kimliği farklı kurgulanıyor ve bu yeni bir şey değil; yani Orta Çağ’dan itibaren
Avrupalılık meselesi üstünde çok düşünülen bir şeydi. Charlemagne Avrupa kralı olarak anılıyor ya
da VIII. Papa Jean Paul Avrupa lideri olarak anılıyor. Hegel Avrupa’dan dünya tarihinin, insanlık tarihinin bittiği yer olarak bahsediyor. Ve bu anlamda bu arkaik ve hoş olmayan şeyler aslında Orta
Çağ’dan beri hayatımızda. Ve mesela Husserl’dan bir alıntı yaptım burada. “Şu an soruyoruz kendimize. Avrupa ruhunun özellikleri nedir? Yani aslında Avrupa’yı coğrafi olarak değil bu topraklarda
yaşayan insanların taşıdığı özelliklerle ayırt ediyoruz. Tinsel anlamda İngiliz kolonileri, Amerika vs.
gibi topraklar Avrupa’ya aitken; panayırlarda ilgi çeken ve Avrupa sathında sürekli seyahat eden Eskimolar, Hintliler ya da Çingeneler Avrupalı değil. İşte Avrupa kavramı tinsel hayatın, aktivitelerin,
yaratıcılığın, ilgi alanlarının bütünlüğüne ve bu bütünlüğün yarattığı anlam kurum ve örgütlere karşılık geliyor.” Yani bu doğu-batı karşıtlığı üstünden kurulan Avrupa ta Orta Çağ’dan beri hayatımızda; Edmund Husserl için böyle, Hegel için böyle ama 1990’larda yeni bir şey oluyor. 1990’larda artık kimlik siyaseti dünyanın ve Avrupa’nın gündemine oturuyor. Artık insanlar kendilerine ulus devlet tarafından biçilen evrensel bir kimlikle değil farklı aidiyet kategorileriyle de bağlantılandırıyorlar.
İşte ırk gibi, cinsel tercih gibi, yeşiller hareketi gibi farklı farklı aidiyet kategorileri ortaya çıkıyor ve
bu Avrupa Birliği’ni de tabii etkilemeden geçmiyor. Çünkü artık 1990’lardan itibaren insanlar karanlık koridorlarda ya da kapalı kapılar arkasında neler konuşuluyor ve bu demokrasi dediğimiz şeyin,
Avrupa demokrasisi dediğimiz şeyin bir demosu var mı gerçekten sorularını sormaya başlıyorlar. Onun için 1992’deki bu Maastricht süreciyle başlayan Avrupa topluluklarının Avrupa Birliği’ne evrilme süreci tesadüf değil, böyle bir eksene oturuyor ve kimlik meselesi çok önemli bir siyasi gündem
maddesi oluyor. İşte bu anlamda 1990’lardan itibaren kimlik Avrupa Birliği’nin gündemine oturuyor.
Avrupa’nın, Avrupalılığın gündemine oturuyor. Tabii ki bu Türkiye meselesini de çok etkiliyor. Çünkü 1999’dan sonra entegrasyon dediğimiz şeyin artık en önemli bileşenlerinden birinin de aidiyet olduğunu görüyoruz. Bu anlamda 2000’ler, yani Türkiye’nin Avrupa meselesine aktif olarak dahil olmaya başladığı 99’dan itibarenki dönemde, 2000’li yıllarda iki tane temel Avrupalılık meselesi var.
Birincisi bir kale olarak Avrupa. Bu belki karikatürize edilen şey, çoğunuzun gümrük kapılarında,
Avrupa kapılarında belki bizim değil ama işte göç dalgalarından gelen legal ya da illegal bütün göçmenlerin karşılaştığı bir kale. Çünkü Avrupa Birliği içeride sınırları yok ederken dışarıya doğru sınırlarını gittikçe yükseltiyor ve bir kale haline geliyor. Bu bir yandan da kültürel bir Avrupa tarihini
beraberinde getiriyor. Çünkü Avrupalılık özsel ve antropolojik olarak önceden belirlenmiş bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Yani bir checklist var elimizde. Yani işte demokrasi varsa, sarışınsanız, hukuk
devletine saygılıysanız Avrupalısınız ve geri kalanı da, o olmayan yani Avrupalı olmayan, geri kalanın ne olduğunun çok önemi yok. Bunu da işte fiziksel olarak yaşadığımız yerler ya da göçmenlerin
ya da üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarının yaşadığı yerler gümrük kapıları. Ve bu fort-western Europe kavramsallaşması 1990’lardan itibaren çok fazla kuruluyor, çok fazla kullanılıyor. İkinci önemli
2000’lerde hayatımıza giren projelerden biri çok kültürlü bir proje olarak Avrupa. Bu işte Yeşiller’in,
aslında Joschka Fischer’in içinde olması gereken bir grubu çok fazla dillendirdiği bir söylem. Avrupa belli bir tarihsel perspektifin beşiği değil farklı kültürlerin, farklı dinlerin, farklı hakların, evrensel
olarak tanımlanmış hakların belirlediği bir birlik. Yani bunu çok fazla abartmaya gerek yok, çok fazla kültür bir arada yaşayabilir. Ve bununla ilgili en fazla kullanılan şey de, benzetme de, daha doğrusu kavramsallaştırma da Habermas’ın kullandığı anayasal vatandaşlık kavramsallaşması. Çünkü
Avrupa Birliği diye bir şey varsa gerçekten ve bir gelecek vaadecekse, bu tamamen sağladığı
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anayasal haklar üstünden olabilir. Avrupa Birliği haklar birliği demektir, hakların ve halkların Avrupası’dır. İşte bu demin bahsettiğim Habermas ve Derrida’nın Irak Savaşı’ndaki Avrupa katılımına
karşı çıkmak için yazdıkları makalede de Avrupalılık buna benzer bir şekilde kavramsallaştırılıyor.
Bu makaleye göre Avrupa halkları sahip oldukları dört Avrupalılık kazanımından yola çıkarak yeni
bir birleşik Avrupa kimliği yaratmalılar. Otoritenin tarafsızlığı, siyasetin gücüne olan inanç ve dizginsiz kapitalizmin etkilerini iyileştirici uysal devlet - bland state, sosyal adalet mücadelesi yolunda
dayanışma ve uluslararası hukuka ve insan haklarına duyulan sonsuz saygı. Yani bütün bunlar, bütün
bunların işte Charlemagne’la ya da reform hareketiyle filan hiçbir ilgisi yok, bütün bunlar belli hak
mücadeleleri sonucunda edinilmiş kavramlar ve bununla ilgili olmalı Avrupalılık. Yani bu da aslında
biraz sorunlu. Yani aslında evrensel olan birtakım şeyler niye Avrupalı değerler olarak sunulsun?
Ama yine de ilk bahsettiğimiz bu özselci ve kültürel Avrupa fikrinden çok daha kucaklayıcı bir anlatım. Özellikle Habermas’ın anayasal vatandaşlık anlayışı çerçevesinde çok fazla rastladığımız bir
tahayyül.
Şimdi bu 2000’li yıllardaki iki tane Avrupalılık kurgusu. Peki bu Türkiye bağlamında Avrupa kamuoyunda nasıl anlaşılıyor. Yani Avrupa’nın Türkiye, pardon Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği acaba
bu bahsettiğim teorik çerçeveye nasıl oturuyor? Bununla ilgili yapılmış en iyi araştırmalardan biri
Luis Jimenez ve Toro Blanco’nun yaptığı public opinion kavramsallaşması. Yani Avrupa’daki kamuoyu Türkiye’nin üyeliğine nasıl bakıyor? Ve üç tane ayrı kategoriden bahsediyorlar Luis Jimenez ve
Toro Blanco. Bunlardan ilki faydacı - utilitarian. İkincisi daha kimlikçi - identitarian ve üçüncüsü de
ulus sonrası yani post-national. Faydacılık tabii ki araçsal bir destekten yani Türkiye üyeliğine araçsal bir destekten geçiyor. Bu anlamda Avrupa fikri rasyonel bir kar zarar hesabına endeksleniyor. Örneğin işte özellikle bu 2008 krizi sonrası, Türkiye’yi teğet geçen ekonomik kriz çerçevesinde bir kurtarıcı olarak görmesi. Ya da işte Türkiye’deki genç nüfusun, Kalypso Nicolaidis’in deyimiyle Avrupa
için bir Viagra vazifesi görmesi. Ya da işte derslerde de çok konuşuyoruz, bu köprü metaforu. Az önce Ceyda Hanım’la da konuştuk. Bu köprü metaforunun getirdiği bir araçsallık. İşte A’dan B’ye en
kısa yol nasıl? A şehrinden çıkan bir araç B şehrine nasıl varır? Arap Baharı’ndan en iyi şekilde nasıl
faydalanır? Yani bu faydacılık Avrupa’nın Türkiye’ye bakışındaki perspektiflerden biri. Bir diğer
perspektif demin bahsettiğim Kale Avrupa’sı anlayışıyla özdeşleşen bir anlayış. Bu Avrupa için anayasa oluşturan antlaşma taslağı, kabul edilmeyen anayasanın ilk maddesi, “birlik değerlerine saygı
gösteren ve kendisini bunlarla birlikte gelişmeye adamış olan tüm Avrupa ülkelerine açıktır.” Yani
statik, retrospektif, bütüncül, özsel bir Avrupa var ve bir şekilde siz bunun bir parçası olmak istiyorsanız ona uymak zorundasınız. Örnek işte, örnekler çok biliyorsunuz, Sarkozy’nin “Türkiye Avrupalı olsaydı bilirdik.” ya da Giscard d'Estaing’in “Türkiye başka bir kültürün, başka bir yaşam tarzının parçası ve Avrupa’ya entegrasyonu Avrupa’nın sonu olur.” Ve üçüncü perspektif, bu Habermas’ın anayasal vatandaşlık çerçevesinde anlaşılabilecek, Avrupa Birliği ulus dönemine ait din, etnik
grup, kültürel miras gibi değerlerin yerine demokrasi, insan hakları, hukuk devleti gibi temel ve evrensel prensiplerin üzerine inşa edilen ulus sonrası bir birlik olarak düşünülmelidir. Habermas bütün
farklı halkları, farklı kültürleri, dilleri neyse haklar çerçevesinde bir araya toplamak ve bu aynı taslağın ilk maddesinde şöyle geçiyor. “Birlik insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukuk
devleti ve azınlık haklarını da içeren insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler çoğulcu ayrım gözetmeyen, hoşgörülü, adil, dayanışmacı ve kadın erkek eşitliğinin hüküm sürdüğü bir toplumda üye devletlerin hepsi için ortaktır.” Bu anlamda kapsama gücü, yani absorption
capacity diye bir şey yok ortalıkta, yani Türkiye eğer müzakereleri başarıyla sonlandırırsa üye olacak
çünkü bu böyle bir haklar dizgesi. Yani kapsayabilmiş – kapsayamamış, halkların hoşuna gitmiş –
gitmemiş, böyle bir derdi yok kimlik kurgusunun. Bu anlamda şey gibi retrospektif de değil, yani
Medeniyet Avrupası ya da Kale Avrupası gibi geçmişe de bakmıyor ileri bakıyor, prospectif. Ve bu
anlamda statik değil dinamik. Bu anlamda benim, bunun Türkiye’yle ne ilgisi var? Bence Türkiye
’nin yer bulacağı Avrupa böyle haklar üstünden kurulan bir Avrupa olmalı ve bu Avrupa da bu
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bahsedilen değerleri Avrupalılık değerleri olarak değil, evrensel değerler olarak kurmalı. Bu dün de
konuşuldu, La Haine filminden, “Dünya Sizin” diye böyle hani son derece enteresan, her yere çekmeye yönelik bir şeyin reklamı. Sizin’i bizim yapılıyor, çünkü bu dünya hepimizin. Sadece haklar
çer-çevesinde eşitlik çerçevesinde bir dünya da kurulabilir. Teşekkürler.
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3.2. Seval İskender Işık
Ben çok teşekkür ediyorum Avrupa Çalışmaları Merkezi’ne beni davet ettikleri için. Hepinizi bakanlığım adına, Avrupa Birliği Bakanlığı adına saygıyla selamlıyorum.
Başak Hanım müzakereyle bitirdi ben de müsaade ederseniz müzakereyle başlayacağım. Çok bizden, hayatımızdan, Türkiye’den bakıp bu süreç ne demek; hani sizler akademik hayatın çok içindesiniz ama gerçek hayatta bizler neler yapıyoruz Türkiye’de ve bu sürece nasıl bakıyoruz, nasıl okuyoruz bu süreci, neden önemli bu süreç bizim için hala daha birazcık ona, yani bizim süreci okuma
şeklimize ilişkin birkaç bir şey söyleyeceğim. Yoksa bu işin akademik boyutunu benden çok daha iyi
bildiğiniz açık. Şimdi bunu anlatabilmek için, yani Türkiye ne yapıyor? İşte müzakere sürecinde ve
bu müzakereleri bir şekilde bitirmeye çalışıyor ama sonuçta ilişkiler çok eski, 1960’lara 59’lara kadar gidiyor. 59’lardan bu yana ne oldu derseniz, çok fazla bir şey olmadı aslında. Son 10-15 yıldır
yani 99’da Helsinki’de adaylığın ilan edilmesinden sonra, müktesebat diyeceğim ve bu müktesebatın
ne olduğunu size soracağım. Müktesebat-ı uyum dediğimiz yani müktesebat ne demek bana birileri
söyleyebilir mi? Yürürlükteki kurallar bütünü, uluslararası anlaşmadan tutun, yönetmelik kanunu vesaire ne varsa. Hukuk kuralları bütünü diyelim Avrupa Birliği’ndeki. Bizdeki mevzuat onlarda müktesebat. İşte ona uyum süreci Türkiye’de aslında 99‘dan sonra, işte Gümrük Birliği ile bir nebze yapılmıştır 95’ten sonra ama asıl süreç 2002’li yıllardan sonra başlamıştır. Tabii ki de, doğal olarak
Türkiye’ye bir perspektif o tarihe kadar verilememiştir. Verilen perspektif de çok muğlak olduğu için, evet her zaman bir hükümet her zaman en nihayetinde devlet politikası haline gelmiştir AB süreci ama bu müktesebat uyumu dediğimiz şeye baktığımızda çok yavaş ilerlemiştir. Ta ki adaylık, arkasından da 3 Ekim 2005‘te müzakereler başlayıncaya kadar. Şimdi müzakere süreci ve sonrasında
biz neler yaptık ona bakmak için, müzakere sürecinin sıkıntılarını anlamak için -yani Türkiye nasıl
oluyor da birtakım ülkeler tarafından siyasi olarak bloke ediliyor- müzakereleri bir tanımlamak lazım. Herhangi bir arkadaşınız gelse mesela Erasmus’tan, illa geliyordur Boğaziçi Üniversitesi’ne
değil mi hocam? Erasmus öğrencileri size sorsa Türkiye müzakere sürecinde ne yapıyor dese, bu
süreci nasıl tanımlarsınız? Nedir müzakere süreci, nasıl bir tanımı olabilir sizce? Var mı bir fikriniz
arkadaşlar?
- Bazı başlıklar var. Bu başlıklarda Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dayattığı bazı şeyler var, dayattığı demeyeyim de Avrupa Birliği’nin kendi sahip olduğu bazı kriterler var ve bu kriterleri sizin de
iyileştirmenizi, değiştirmenizi ve kendi ülkenize uygulamanızı bekliyor. Bu açıdan bazı tanıtım toplantıları yapılıyor ve ülkelerin bu durumdaki ilerlemelerine bakılıyor, raporlar yapılıyor ve sonunda
da o ülkenin bu konu başlığında yeterli olduğu şey yapılırsa öbür müzakereye geçiliyor yani gerçekten üyelik süreci değerlendirilmeye başlanıyor.
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Çok güzel, başka?
- Arkadaşıma katılıyorum bir de çeşitli fasıllar var 35 tane ayrı fasıl. O fasılların önce açılması ondan sonra da işlenip kapanması gerekiyor.
Doğru arkadaşlarınızın söyledikleri tabii ki. Biz müzakerelere başlamadan önce yani 2005’ten önce
birtakım yeni üye olmuş ülkelere çalışma ziyaretlerinde bulunduk, komisyona çalışma ziyaretinde
bulunduk ve sorduk: Bu nasıl bir süreç yani ne yapacağız bu süreçte diye. Komisyon bize şöyle tanımladı bu süreci dedi ki: Her aday ülkenin AB müktesebatını –ki işte 40.000, 50.000 sayfa olduğu
falan söyleniyor- ne kadar sürede kabul edip yürürlüğe koyacağının belirlendiği bir süreçtir bu dediler. Yani buradan şöyle bir anlam çıkıyor: ne kadar çabuk bu müktesebatı aktarırsanız iç mevzuatınıza o kadar çabuk müzakere süreci biter ve üye olursunuz. Çünkü müzakere süreci bittiğinde ne
oluyor? Katılım anlaşması imzalanıyor, son aşaması müzakerelerin katılım anlaşmasının imzalanmasıdır. Ondan sonra da işte üye ülkeler de kendi iç prosedürlerine göre, Türkiye’de de kendi iç prosedürümüze göre -referanduma mı gidilecek, bakanlar kurulunda mı onaylancak o anlaşma yürürlüğe girer ve siz üye olursunuz. Böyle teknik bir anlamı var baktığımızda. “Klasik müzakerelerden
farklıdır” dediler, “manevra alanı dardır”. Neden dar? Çünkü uyum sağlamamız gereken birtakım
kurallar var. “Peki neyi müzakere ediyoruz biz?” dedik. Dediler ki “Sadece takvimi müzakere ediyorsunuz”, yani uygulama takvimi. Bunu 3 yılda yapacağım şunu 5 yılda yapacağım. Bir de istisnai
alanlar var geçiş dönemi isteyebileceğiniz. İşte bu benim özel sektörüme şu kadar zarar veriyor, bu
devlet bütçesine bu kadar; özellikle çevre, enerji gibi alanlarda çok fazla onlarda da geçiş dönemi alabiliyorsunuz. Onun haricinde sadece takvimi (uyguluyorsunuz). Çok istisnai olmakla birlikte şimdi
biliyorsunuz AB 4 temel serbesti üzerine kurulu; malların, kişilerin, hizmetlerin, sermayenin serbest
dolaşımına halel getirecek herhangi bir kural getiremezsiniz. Aynı şekilde Avrupa Birliği tarafı da
Türkiye için (böyle bir kural getiremez). Hani hep tartışılır ya Türkiye’de, işçilerin serbest dolaşımını Türkiye eğer kullanmazsa bu hakkı aslında üye yapar bizi Avrupa Birliği diye. Aslında baktığınızda kurucu antlaşmalara, bu dört temel serbestiye hiçbir şekilde halel getiremezsiniz. Ne yapabilirsiniz? Yine onlarda da geçiş dönemi karşılıklı olarak talep edebilirsiniz 5 yıl 10 yıl diye Avrupa Birliği de talep edebilir siz de talep edebilirsiniz. Bunun da çok istisnai durumları var. Hepiniz belki
biliyorsunuzdur bir Malta örneği vardır. Malta biliyorsunuz çok küçük bir ülke ve üye olurken bu
gayrimenkul alımları ile ilgili kalıcı bir delegasyon aldı. Kalıcı delegasyon demek ben bunu hiçbir
zaman uygulamayacağım demek. Bu çok meşhur bir örnektir illa ki size söyleyen olmuştur. Buna
benzer çok örnekleri arttırmak mümkün değildir bu anlamda. Malta’da 5 yıl süre ile ikamet etmeyen
herhangi bir AB üyesi ülkenin vatandaşı 2. gayrimenkulü satın alamıyor. Yani ne oluyor; sermayenin
serbest dolaşımını kısıtlamış oluyorsunuz bu da bir istisnai bir durum. Onun haricinde müzakere demek bütün AB müktesebatını iç mevzuatınıza aktarmak demek ve bütün kuralları uygulayacak adli
ve idari kapasiteye yani personeliniz olacak bunları uygulamak için, teknik ekipmanınız olacak, ne
bileyim gümrüklerde bir kontrol yapıyorsa x-ray cihazınız olacak o mevzuatı hakkıyla uygulamak
için adli ve idari kapasiteye sahip olmanız gerekiyor. Bütün bunları yapıyorsunuz işte raporlar vs. geliyor Avrupa Birliği bakıyor ve siz müktesebatı yerine getirdiğinizi iddia edip, fasılları açıp kapayıp
katılım anlaşmasını imzalıyorsunuz. Normalde tanım böyle. Ama gerçek hayat böyle değil tabiî ki
ona da geleceğiz. Diyor ki Avrupa Birliği müzakereleri açmak için Kopenhag siyasi kriterleri denilen
kriterleri yerine getirmelisiniz. Meşhur Kopenhag siyasi kriterleri hepiniz biliyorsunuzdur tekrar etmeyeyim. Türkiye Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince yerine getirdiği için müzakereler açıldı. Arkasından 95 Madrid Zirvesi’nde yeni bir kriter, aslında zimmen bu da üyelik kriteridir, yeni bir kriter
getirildi ve dendi ki müktesebatı iç hukukuna aktarabilirsin ama onu uygulayacak adli ve idari kapasiten yoksa biz o müktesebatı yerine getirdiğini görmek isteriz, o kurumları görmek isteriz. Dolayısıyla zimmen, aslında Kopenhag, siyasi, ekonomik ve müktesebat kriterlerinden sonra dördüncü
kriter olarak da üyelik kriteri olarak getirilmiştir 95’te Madrid Kriteri. Şimdi tanım böyle. Türkiye
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olarak biz şu ana kadar -fasıl açmak ne demek biliyor musunuz?- 13 faslı açabildik. Fasıl açmak demek o başlıkta diyelim ki tarım ve kırsal kalkınma başlığı, o başlıkta asgari şartları yerine getirmek
demek. Ya da eğer Avrupa Birliği işte şu şu şunları yerine getirirseniz bu faslı açarız dediğinde o
kriterleri yerine getirdiğinizde faslı açıyorsunuz. Mesela şu anda açmak üzere olduğumuz bir fasıl
var biliyor musunuz? 22 bölgesel politika yönetsel araçları koordinasyonu. Biliyorsunuz Sarkozy
yüzünden bloke edilmiş bir durumdu bu. 5 faslı, Fransa Sarkozy döneminde bloke ediyordu ve hani
o size anlattığım teknik süreç var ya o teknik süreci biz uygulayamıyorduk. Yani biz bütün müktesebatı o başlıkta yerine getirmiş olmamıza rağmen faslı açamıyorduk ki normal şartlarda açmamız gerekir. İşte sebebi Sarkozy blokajıydı. Şimdi yeni hükümet, Hollande’ın hükümeti blokajı kaldırdığı
için bu başlığı bu dönem açıyoruz. Bu şu demek; bunun böyle bir teknik akış süreci var. Çok uzun
ona girmeyeceğim. Son derece bürokratik bir süreç. Bir faslın hiç açılış kriteri olmasa bile açması
zaten 6 ay sürüyor. Burda yansıyı bırakıyorum size. O süreçlerin detayına girmeyeceğim, sorarsanız
girerim. Nasıl bir açılış süreci? Hangi belgeler nereye gidiyor da bir fasıl açılıyor? Yansıyı flow chart
bıraktım incelersiniz ve bu işin aslında ne kadar bürokratik ve zorlu bir süreç olduğunu görürsünüz.
Daha da bu işi zorlaştıran, en son konseyde karar alınıyor ve oy birliği ile karar alınıyor. Herhangi
bir faslın açılmasına, kapanmasına, açılış kriterinin yerine getirilmesine, dolayısıyla orda herhangi
bir ülke siyasi anlamda teknik sürece müdahale etmek isterse, çok buna açık. Yani Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi bu faslın açılış kriteri yerine getirilmemiştir derse fasıl açılamıyor ya da hiçbir gerekçe sunmaksızın şu ana kadar yapmış oldukları gibi, hiçbir teknik gerekçe sunmaksızın açılmasına
engel olabiliyorlar çünkü oy birliği kuralı var. Dolayısıyla Türkiye’nin önünü tıkayan hani en azından üyelikten hiç bahsetmeyelim de müzakerelerin bitirilmesi anlamında, bu siyasi blokajlar. Teknik
süreci siyasi anlamda tıkıyor olması. Şimdi ben bu sürecin zorluklarını ikiye ayırarak genelde anlatıyorum: bir siyasi bir de teknik zorluklar. Siyasi zorluklar en önemli şu anda sıkıntı biliyorsunuz ek
protokol sorunu. Nedir ek protokol? Ek protokol dediğimiz şey Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne deniz ve hava limanlarının açılması. Sırf bu yüzden biliyorsunuz 8 fasıl bloke ediliyor. İkinci siyasi
zorluk Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hiçbir gerekçe sunmaksızın 5 faslı daha engelliyor. Onun haricinde Fransa, ilk başlarda Almanya 1-2 faslı bloke eder gibi oldu, bazı fasılların yine teknik olarak
açılmasını engelliyorlar. Tabii bu siyasi blokajların arkasında çok tartışabileceğimiz bir sürü bir sürü
sebep var. Hükümetler etkili olduğu kadar halklar da etkili. Belki bu anlamda benim konuşmam çok
mantıklı olmayabilir bir bürokrat olarak ama bu konuda yapılmış olan onlarca anket veya işte halkların yaklaşımı, Türkiye’nin algısı o ülkelerde tabii ki siyasilerin bu şekilde davranmasına zemin hazırlıyor. Durumumuz bu. Yani 13 faslı açtık, 17 fasıl şu anda blokeli durumda. Bu arada bu 17’ler
18’ler hep karışır 33 üzerinden hesaplarsanız 17 olur, 35 fasıl üzerinden hesaplarsanız 18 olur. 33+2
diye, arkadaşımız 35 fasıl dedi ya onu 33+2 diye hep düşünmek lazım. O son 2 nedir? Müzakerelerin
en sonunda ele alınan kurumlar ve diğer başlığıdır. Kurumları biliyorsunuz; Türkiye üye olduğunda
işte konseyde, parlamentoda nerede kaç sandalye ile temsil edilecek, diğer de diğer başlıklar altında
görüşülmeyen, son dakikada ele alınacak olan işte geçiş dönemleri vs. ile ilgili başlıklardır. O yüzden onlar zaten katılım anlaşmasının imzalanmasına çok yakın bir süreçte ele alınacağı için ben genelde müktesebat uyumu gerektiren 33 başlık üzerinden konuşmayı seviyorum. Kafa karışmasın diye
de 33+2 diyorum. Şimdi bu, size bahsetmiş olduğum nasıl oluyor da siyasi unsurlar teknik süreci etkiliyor onun chartı, bunu incelersiniz şu anda o kadar vaktimiz yok. Bütün bu sıkıntılar varken, bu
kadar fasıl blokaj altında iken, biz neler yapıyoruz birazcık hani bütün bunlara rağmen yapılanları
hani kısaca bir başlıklar halinde özetlemek istiyorum. Siyasi kriterler anlamında bugüne kadar 3
anayasa değişikliği, 8’e yakın uyum paketi, reform paketi ve bütün bunları izleyen bakanlar düzeyinde yapılanmalar var. Birkaç örnek yazdım: kadın erkek eşitliğinin anayasal güvenceye (alınması)
diyeceksiniz uygulamada böyle değil ama şimdi yasaları yaparsınız zaten yasaları yapmak her şey
değil, onun uygulaması sorun. O da gerçek bir zaman demektir. Yani bugün ben tüketici kanunu yapsam, desem ki 2 gün içinde aldığınız malı istediğiniz gibi geri verebilirsiniz bunun gerçek hayata
geçmesi, sizin bunu hissetmeniz hayatınızda ve gerçek anlamda uygulanması her zaman, zaman ister
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Artı ne ister? Gerçek bir mentalite değişikliği ister. Zaten Avrupa Birliği’nin hayatımıza getirdiklerini en çok ben bu anlamda önemsiyorum. Yani bir dönüşüm sürecidir, bizim kafalarımızın dönüşme
sürecidir. Benim oğlum her markete gittiğimizde sütün üstündeki son kullanma tarihine ısrarla bakar
ve “buna 2 gün kalmış bunu almayalım” der şimdi bu mantık 10 yıl önce 15 yıl önce yoktu. Bu mantık, sütlerin üstünde zaten son kullanma tarihi yoktu eskiden yani bu tarz, nasıl bir süt içtiğimizi bile
bilmiyorduk. Bu çok küçük bir örnek. Çalışanların, Başak Hanım’ın oturduğu sandalyenin yüksekliğinin ne kadar olması gerektiğinden ekranlı araçlarla çalışanların kaç dakikada bir ekranın başından
kalkması gerektiğine kadar hayatımızın her anını düzenleyen kurallar bütünü bunlar ve biz bunları
yavaş yavaş iç mevzuatımıza aktarmak zorunda kalıyoruz. Ve büyük bir kısmı aslında aktarıldı da ve
aslında birçoğu hayatımıza girdi de ama siz bunları zaman içerisinde hissedeceksiniz. Bir aradan 5
yıl 10 yıl geçtiğinde hissedeceksiniz ve belki de şöyle hep bunlar hayatımızda varmış gibi düşüneceksiniz. Aslında bunlar hep hayatımızda yoktu ve bunlar AB çıtası sayesinde hayatımıza girdi. Işte
neden değerler önemli, neden körü körüne AB’ye üyelik değil de bu süreci devam ettirmek; sebebi
bu. Sayılar çok yanıltıcı olabilir ama sırf 2000’den bu yana 2000’in üzerinde mevzuat değişikliği –
ki mesela bir Türk Ticaret Kanunu’nu bir mevzuat değişikliği olarak sayıyoruz ama bin küsür madde- hani çok size algı yaratıcı değil ama yine de 2000 çok iyi bir rakam bence. Ekonomik kriterler
anlamında da, müktesebat anlamında da, siyasi kriterler anlamında da aslında çok güzel şeyler oluyor Türkiye’de. Ha yeterli mi? Elbette değil. Ama bu çıta devam ettiği sürece bunlar olmaya devam
edecek. İşte gençlerin özellikle sizlerin bu süreci sahiplenmesini çok ama çok önemsiyoruz çünkü siz
yürüteceksiniz bu süreci. Sahiplenmeye devam ettiğiniz sürece bu süreç devam edecek. Ve şunu hiç
unutmayın bir ülke özellikle Türkiye gibi bir ülke, coğrafi konumumuzu düşünün, Batı’da ne kadar
güçlüyse Doğu’da da o kadar alkışlanacaktır. Doğu’da ne kadar güçlüyse Batı’da o kadar alkışlanacaktır. Bana gittiğim konferanslarda genelde sorulan: Hocam üye olacak mıyız? Ne zaman üye olacağız? Ben bu soruyu, şu anda yani kimse Barroso da cevaplayamaz Fule de cevaplayamaz sayın bakan da, sayın başbakan da cevaplayamaz. Ama şu cevap bence buna verilmesi gereken cevap: Türkiye ve Avrupa Birliği hiçbir zaman sırtını birbirine dönüp farklı istikametlerde yürümezler. Ya yan
yana ya el ele ya kol kola ama mutlaka aynı istikametlerde yürümek zorundalar. Bunu hiç unutmayın. AB karşıtı söylemler, AB kendi içerisinde çok çok -nasıl diyeyim- tutarlıdır aslında, üye olduğumuzda bize de tutarlı davranacaklar. Evet şu anda Türkiye birtakım haksızlıklara uğruyor olabilir
ama bunun birçok birçok sebebi var o belki ayrı bir tartışma ortamı. Şunu da hiç unutmayın: ne kadar güçlüyseniz o kadar haklarınızı savunabilirsiniz. Kendinizi bir Alman vatandaşı yerine koyun,
işte yılda 100 euro vergi ödüyorsunuz ve bu 100 euronun 80 eurosu yeni bir üyeye katkı olarak gidiyorsa kişi başına düşen gayri safi milli hasıla düşük olduğu için, katkı olarak gidiyorsa o ülkenin
üye olmasını istemezsiniz. O ülkede günde bilmem kaç kadın tacize uğruyorsa, öldürülüyorsa o ülkeyi üye olarak istemezsiniz. Dolayısıyla o standartlara aslında ulaşmak sadece şu 2000 mevzuatı da
çıkarmak değil. Yani bizim daha çok daha fazla yol almamız gerekiyor. Ama bu yolu her zaman AB
çıtası sayesinde alabiliriz. Ben teşekkür ediyorum.
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3.3. Ceyda Karan
Ben şimdi tabii Avrupa uzmanlarının arasında kaldım. Bu manada şeyi hatırlatmak isterim, bu süreci
tabii çok yakından izleyen gazeteci olarak, biraz daha belki siyasi bir değerlendirme olacak benimkisi. Ben çok fazla maruz kaldım, öyle diyeyim, Avrupa Birliği’ne. Şu manada; Radikal gazetesinde
yaklaşık 14 seneye yakın dış haberler şefliği yaptım ve bu dönem Türkiye’nin AB yolculuğuyla çok
çakışan bir dönem. 1999 Helsinki Zirvesi ile başlayan bütün zirveler, Avrupa Birliği’nin demin detaylarına girmeden sözü edilen bütün o müktesebatı, onların hepsinin Türkçe’ye çevrilmesi inanın
çok zorluydu. Ben ve bir grup arkadaşım Avrupa Birliği’nin bütün bürokratik müktesebatını, öyle
söyleyeyim, elimizden geçirmişliğimiz var. Bu manada bir maruz kalma durumu var. Ben tabii burdan başka siyasi perspektifler çıkartmaya daha çok yoğunlaştım. Açıkçası ben bu sürece karşı çıkmıştım o zaman. Neden derseniz bunun akademisyenlerin yapması gereken bir şey olduğunu düşünüyordum bir gazeteci olarak; yani ben birim topluma aslında bu müktesebatın ne anlama geldiğini
anlatandım. Eğer Avrupa Birliği fikri uyandırmak söz konusu olacaksa Türk halkında, şekillendirmek söz konusu olacaksa, bürokratların ya da akademisyenlerin yapması gereken çevirileri yapmaktan ziyade o çevirilerde anlatılan, hayatımızı etkileyecek hususları yapmak da, tabii biraz entelektüel klastaydı o yüzden böyle bir yükü almak istemiş olabilirim diye düşünüyorum. Böyle bir faydamız da oldu. Şimdi burada tabii Avrupa Birliği’nin bürokrasi sorunu şimdi tartışılıyor. Dünkü
çalıştayda bir arkadaşımız aslını bilemiyorum, dün kaçaktım çalıştığım için, Taraf gazetesinde, yeniden yazı yazmaya başladım gazetelerde. O yüzden kusuruma bakmayın, dün izlemedim ama muhtemelen konuşmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Avrupa Birliği tabii bu kadar ulusötesi bir örgüt, İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış projesi, bir arada yaşama projesi. Tabii ki bürokratik ayakları olacak, bu kaçınılmaz, hayatı etkileme manasında. Ama tabii bunun ötesinde bir fikir. Daha öncelikli olarak kavramamız gereken şey Avrupa Birliği fikri. Avrupa fikri de dememek, yetinmemek lazım bu
çerçevede, çünkü zaten bizim yaşadığımız coğrafyadaki tarihi, siyasi, kültürel miras zaten bir şekilde
batıya ve Avrupa’ya yüzü dönük bir mirasın üzerinde oturuyoruz. Ama 20. yüzyılın son 50 yılına
damgasını vuran Avrupa Birliği olduğu için Avrupa fikrinin ötesinde bir Avrupa Birliği fikri oluşturmak, Türk halkında belki önemli olan oydu bütün bu süreçte. Ve bu konuda ne kadar başarı kaydedildiği açıkçası benim kafamda bir gazeteci olarak toplumda sadece Türkiye’de değil ülke dışında
Avrupa’da neler olup bittiğini merak eden, anlamaya çalışan, yönelimi anlamaya çalışan bir gazeteci
olarak çok başarılı olmadığı kanaatindeyim ben.
Şimdi dün akşam Eurovision şarkı yarışmasını izleyen oldu mu aranızda diye bir soru atacağım. Kim
kazandı? (Danimarka diye cevap geliyor) Bizim çocukluğumuzda en önemli şeylerden bir tanesi Eurovision’du. Avrupa Birliği’nin küçük bir versiyonu, magazinel versiyonuydu o. Müthiş bir şeydi.
Son yıllarda da gerçekten popüler oldu ama galiba geçen sene çıktık biz Eurovision’dan. Hatırlayan
var mı o süreci? Katılmama kararı aldık. Oysa orada hatırlarsanız işte başkentlere bağlanılıyordu işte
Ankara, Helsinki falan. Bunların hepsi aslında, işin tabii magazinel tarafı, böyle bir Avrupa Birliği
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ruhu kapsayan küçük küçük şeyler hayatımızdaki. Bugün çok fazla ilgi alaka yok. Ben gelmeden bir
anketlere baktım. Aslında Avrupa’yı belki Türkiye’den daha iyi takip ediyorum galiba. Avrupa’daki
anketleri falan daha iyi biliyor olabilirim. Türkiye’deki anketleri check etme ihtiyacı hissettim. Son
bu yılın başından itibaren bütün anketlerde ne kadar umutsuz olduğumuz, Avrupalılar’ın bizi kabul
etmek istemediği zaten, ama zaten bizim de onları istemediğimiz kanaatiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ortalama bir şey söyleyeceğim tek tek vermeyeceğim ekranda da var zaten, başka anketler de
yapılmış ama yaklaşık işte üçte biri halkın Avrupa Birliği yolculuğuna devam edilsin diye düşünüyor
ve bundan bir sonuç beklentisi var ama üçte ikisi yok, yani istemiyor Avrupa Birliği’ni. Böyle bir
noktaya geldik ki bizim maceramız biliyorsunuz 1950’li yıllardan başlıyor. 58’de Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak kuruluyor. 59’da Türkiye başvuruda bulunuyor düşünün ne kadar
zaman geçmiş. Elbette işte kayıp 70‘ler, 80‘ler; 99’da Helsinki Zirvesi ile başlayan, 2004 yılındaydı
değil mi yanlış şey yapmayayım, 2004 yılı Brüksel Zirvesi 17 Aralık, Allah’ım hiç unutmuyorum kabus gibi bir zirveydi. Bu arada siyasi müzakereler de olduğu için bununla devam eden aday olarak
resmen kabul edilmesi ve 2005’in 3 Ekim’inde de başlanması. Şimdi bu bütün bu süreçte müthiş bir
heyecan vardı ve Avrupa Birliği fikrini herkes bir şekilde işlemeye başlıyordu. O zaman benim hatırladığım, anketlerde halkın %60’ı, en az %60’ı %70‘lere çıkıyordu, bu birliği destekliyordu. Yani
nereden nereye geldiğimiz, kaç senede 2005‘ten 8 sene içerisinde bu yolculuğa başlarkenki kanaatler
nereye gelmiş onu görüyoruz. Tabii bunun iki taraflı, çift yönlü sebepleri var. Avrupa açısından baktığınız zaman en baştaki sebep herhalde mali kriz olsa gerek, 2008’de Amerika’da patlak veren ve
2009’da bütün Avrupa’ya sirayet eden bir çöküş hissiyatı yaratan Avrupa Birliği’nin kendi iç entegrasyonu açısından çok ciddi sorunlar yaratan bir ekonomik kriz hala da devam ediyor bu kriz ve
bunun karşılığında Türkiye’de 2000‘lerin başındaki bankacılık krizi atlatıldıktan sonra giderek iyiye
dönen bir ekonomi, iyiye giden bir ekonomi ve Avrupa’dan daha güçlü, güçlüyüz dedirten bir hissiyat. Bu 8 yıla iki taraftan damgasını vuran şey bana kalırsa bu oldu. Şimdi bir bakalım gelmeden ben
yine Avrupa’daki son anketleri bir kontrol ettim. En son Pew’un bir anketi var bakar mısınız? Çok
ünlü araştırma şirketlerinden bir tanesidir. Avrupa açısından önce baktım ben, var diye ümit ediyorum. Şimdi Avrupa Birliği’nde Tutum anketinin çok çarpıcı bir başlığı var: Yeni Hasta Adam. Meşhur Rus Çarı I. Nikola’nın Osmanlı’ya verdiği lakap yaşlı adam. Şimdi Avrupalılar kendilerine yaşlı
adam der hale geliyorlar maalesef ve müthiş bir destek düşüşü var. Almanya’dan sadece Almanya’da
olan … gücü yarı yarıya destek gözüküyor. Diğer tarafta Güney Avrupa ülkeleri biliyorsunuz İspanya, Yunanistan, Fransa, Fransa da resesyona girdi girecek yani eşiğindeler büyüme oranları sıfırlandı
ve nerdeyse hiç hiç büyümeme noktasına gelmiş bir Avrupa var ve bunun tabii beklentilerine yansıması, sıradan insanların. Mesela %91’i ekonomi düzleşecek diyor Avrupa çerçevesinde. %77 ekonomik entegrasyon, Eurozone, Euro bölgesi, işleri daha kötüleştirdi deyip, ulus üstü bu kurgunun aslında parasal ve ekonomik temeli olan Eurozone’u zorluyor, tek para birimini eleştiriyor hani geri
dönüş mü diye insanların kafasında soru işaretleri yaratılıyor. En baş problemler ne? İşsizlik, %78’i
işsizliği gösteriyor. Çok fena bir şey, başımızı yakacak bizim. Kamu borçları. Devletler, ülkeler çok
borçlular. Borç sarmalından çıkamıyorlar. Maaşlar düşüyor, zengin-yoksul uçurumu çıkıyor ve burada da Avrupa içinde bir yarılma çıkıyor. Nasıl bir yarılma? Kuzey Avrupa zengin kategorisinde,
Güney Avrupa yoksul güney kategorisinde. Güney-Kuzey yarılması ortaya çıkıyor Avrupa’nın içerisinde. Şimdi bir de Türkiye’ye bakıyoruz. Bizdeki hissiyat Avrupa Anayasası ile beraber gömülen, ben mesela 90‘larda Avrupacı fikrin en şey savunucularından birisiydim ama Lizbon Antlaşması
benim dimağımda Avrupa’nın deentegrasyonunun başlangıcı gibi bir hissiyat yaratır. Neden? Çünkü
ondan önce ortaya bir Avrupa Anayasası koydular fakat o anayasa kabul edilmedi. Bu anayasanın
sembolleri de vardı, işte bayrağı da vardı, milli marşı da vardı; bu hakikaten siyasi bir, Avrupa solunun savunduğu siyasi bir birlikti aynı zamanda. O antlaşmayla Avrupa Anayasası ile onun yerine bulabildikleri, erişebildikleri, ittifak sağlayabildikleri Lizbon Antlaşması çıktı ortaya. Dolayısıyla bu
Lizbon Anlaşması’ndan ben çok fazla Avrupalılar olmuyor ulusüstü bir birliktelik, belki atıyorum 50
yıl sonra bir dünya devleti olur, daha adil bir paylaşımın olduğu, daha adil beraber açık bir dünya sis-
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daha adil bir paylaşımın olduğu, daha adil beraber açık bir dünya sistemi. Bunun için bir örnek teşkil
etmesi açısından Avrupa Birliği’nin bu yolda bir başarı kaydettiğini umarken biz, onlar çok daha
farklı düşünüp daha ziyade ekonomik temelli, Eurozone üzerinde yükselen bir, tabii değerler açısından Türkiye ile kıyaslanmayacak noktada olduğunu düşünüyorum ama hani daha mükemmeliyetçiliğime bağladığımda hayalkırıklığı verici bir süreç yaşandı mı, yaşandı Avrupa’da. Peki burdan
şimdi biraz da kendimize dönüp bakmak gerekiyor. Şimdi her şey böyle olunca bizdeki hissiyat hakikaten bana göre dehşet boyutlara ulaştı. Şimdi birincisi bu anketlerin tezahürü olarak müthiş bir
kibir ortaya çıktığını düşünüyorum. Biz normalde Fransızlar’ı suçlarız değil mi en kibirli Avrupa
ulusu Fransızlar. Ben genel olarak söylüyorum tabii ki burda hani, Pew’un anketinde bile var Fransızlar en kibirli seçilmiş bu arada. Türkiye’de nedense buna benzer bir psikoloji ortaya çıkmaya
başladı. Mesela argümanlardan bir tanesi - bu argümanları da bence sorgulamak gerekiyor - bizim
için sonuç değil süreç önemli, biz Avrupa Birliği’ne borç verecek hale geldik. Bu arada 5 milyar dolardan bahsediyorsunuz, komik bi rakam, IMF borcunuzu ödeyip verdiğinizi söyledikleri rakam.
Kültür referanslarımız tümüyle Osmanlı. Amerika’da Obama’yla görüştükten sonra hemen sultanlara
atıf yaptığımız bir süreci yaşıyoruz. Pew’un anketleri, Avrupa içerisinde yapılan anketler, biz ne durumdayız, ne yapacağız çabaları kendi durumlarını tespit etme yani tanı koyma, ama tanıyı niye koyarsınız? Tedavi için. Biz de biraz Türkiye’de bundan faydalanıp ne yapıyoruz, işte Şangay Beşlisi’ne de gireriz zaten Şangay Beşlisi de var, şudur budur. Biz daha zenginiz, biz daha güçlüyüz.
Bizim tarihimiz var, onlar Roma ise biz de Osmanlıyız. Tümüyle böyle bir zihniyet hakim ve ben
bunda açıkçsı hükümetin de sorumluluğunun bulunduğunu düşünüyorum. Türk halkında giderek bu
anketlere sebebiyet veren zihniyet, bunu yaratan bir siyasi perspektif var tepesinde. Ama bu siyasi
perspektif dönüp Avrupa Birliği’nin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor elbette. Yani böyle bir
görüş hiç yok demiyorum ama nihayetinde insanlarda yarattıkları kanaat “Aman canım Avrupa çok
zorda, biz daha güçlüyüz daha iyiyiz onlardan, ne yapacağız Avrupa’yı?” Tabii bu arada çıkan insan
hakları, bütün bu çabalara bütün bürokratlarımızın bu kadar uğraşmasına rağmen ceza yasalarımız,
fikir özgürlüğümüz, basın özgürlüğünde korkunç noktalara varmamız, insanların düşüncelerinden
ötürü… Şimdi siz hakikaten benden çok daha gençsiniz ben 80 darbesini çok çok net hatırlıyorum.
Ordunun, o darbe de bu arada pek Kemalist bir darbe değildir, ama şimdi deniliyor ki 80’de Kemalistler darbe yaptı. Yok öyle bir şey elbette. Yani böyle geriye dönüp baktığınız zaman kavramlar, dönemler her şey çarpıtıldığı için söylüyorum. Türkiye çok zorlu dönemler atlattı 1970‘lerde, 80‘lerde.
Pek çok şeyi de başardık, fakat şu iki şeyi karıştırmamak gerekiyor. Avrupa Birliği’ni basit bir modernleşme projesine indirgememek gerekiyor, çünkü o zaman sağ muhafazakar bakış açısından bir
kalkınma projesi olarak kalır bu. Dünyada her yer kalkınıyor şimdi Myanmar da kalkınıyor. Malezya
da kalkınıyor. Fikri düzeyde peki neredeyiz? Yani bir medeniyet projesi olarak Avrupa Birliği’ni ele
alacaksak, hocamızın da anlattığı gibi elbette faydacı gelenek var, kimlikçi gelenek var. Dikkatimi
çekiyor o argümanlar ama onların hepsi Avrupa Birliği. Yani evet Hristiyan olma geleneğine de dayanıyor ama zaman içerisinde evrenselleşmiş yani insan hakları, demokrasi, ifade özgürlüğü bütün
bu değerlerle bireyin eşitliği, adil paylaşım, adil yargılama… Yani bizim için önemli olan bu değerlerle yoğrularak Avrupa Birliği oluşmuş. Hristiyan kökene, Hristiyan Roma’ya, Antik Yunan’a dayanıyor olabilir ama evrenselleşme gerekçesi bu. Dolayısıyla da, hakikaten Avrupa Birliği, bence
genç insanların bu süreci izleyen genç insanların Avrupa Birliği kültürü üzerine düşünürken işin siyasi açmazlarıyla beraber artık bizim önümüze çıkarttıkları engellerle beraber kendi kendinize de
sorgulayarak, biz ‘nasıl bakıyoruz’, ‘nasıl bakmalıyız’, ‘neresinde duruyoruz’u sorgulayarak bakması gerekiyor. Özellikle bunun sebebi bu toprakların biraz teokratik, biraz otoriter bir eğiminin, temayülünün bulunmasından ötürü Avrupa Birliği fikrine daha yakından bakmalılar.
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3.4. Prof. Dr. Hakan Yılmaz
Her şeyden önce herkesin altını çizdiği nokta; Türkiye’nin AB’den vazgeçip “Ben oraya gidiyorum
siz burada kalın” deme gibi ne imkanı ne de lüksü var. Bir kere bunu hepimizin aklında tutması lazım. İkincisi AB’nin de Türkiye’ye sırtını dönme lüksü yok. Ama bunun olmayacağını biliyoruz da,
neyin olacağı konusunda Türkiye ve AB arasında kararlar konusunda farklılıklar var. Mesela ne zaman üye olacağız? Bu konuda siyasi bir karar alınmış değil Avrupa’da. Herkes tereddüt içerisinde,
beş sene sonra mı on sene sonra mı? Türkiye de keza öyle. Dolayısıyla neyin olmayacağı belli; ama
neyin olacağı değil. Önceden bir karar alınmış zannediyorduk biz, müzakereler başladığı vakit. Sonra bunun bir karar olmadığı çıktı ortaya. Bence bu noktada hakikaten bir karar almamız lazım. Karar
almak niye önemli? Çünkü belirsizliğin bir fırsat maliyeti vardır. Yani belirsizlik bize bir bedel ödetir. Bir şeylerin iyi olacağını bilseniz bile, bunun zamanlaması konusunda, biçimi konusunda, tarafların buna kendini adama konusunda eğer kafanızda tereddütler varsa; hep bir opt-out etme durumunda kalır oyuncular. Yani buna uymasam da olur, ben de biraz gecikeyim, o da biraz geciksin, sürekli bir opt-out etme eylemine girer bütün oyuncular. Dolayısıyla opt-outlar artarsa karşılıklı güven
azalır, karşılıklı güven azalırsa belirsizlik daha da artar. Dolayısıyla oyun, oyun teorisiyle konuşacak
olursak, sonucu belirsiz bir hale gelir. Dolasıyla AB ve Türkiye ilişkilerinde ben, başlangıçtaki belirsizliğin opt-outları arttırdığını, opt-outlar arttıkça yapısal belirsizliğin ortaya çıktığını görüyorum. Bu
yapısal belirsizlik bir süre sonra dayanılmaz hale, yani tahammül edilmez hale de gelebilir. Tahammül edilmez hale geldiğinde ne olur biliyor musunuz? Seyirciler sahaya girer, oyuncular birbiriyle
kavga etmeye başlar. Bugün sporda çok örneğini gördüğünüz durumlar ortaya çıkar ve maç dağılır.
Dolayısıyla böyle bir imkan, böyle bir ihtimal var mıdır önümüzde; vardır. Bunun da farkında olmamız lazım, çünkü tahammül sınırını zorlayabilir bir süre sonra belirsizlik. Hiç kimse buna niyet etmemiş olsa bile, işin tuhafı ve acı tarafı budur. Herkes bu sürece bir yerinden bağlı bile olmuş olsa,
davranışlarımızla belirsizliği arttırıyor olabiliriz ve belirsizliğin bir bedeli olduğunun farkına varmamız lazım. Belirsizliğin bir başka bedeli de şu; şu anda AB ve ABD arasında bir Transatlantik
ekonomik birlik kurulmaya başlandı serbest ticaret anlaşmalarıyla birlikte. AB küçük bir birim aslında küresel seviyede baktığınızda, o kadar büyük bir oyuncu değil. Askeri olarak neredeyse hiçbir
önemi yok, yani savunma açısından. Dolayısıyla Büyük Batı, ABD-AB arasında kurulması gereken
büyük bir global güç ve bunun karşısında da büyük ihtimal bir tür Büyük Doğu kurulacak. Yani bu
efsanelerdeki Atlantis-Mu karşılığını 15 sene sonra görebiliriz. Bir tarafta ABD-AB’nin oluşturduğu
Atlantis, öbür tarafta belki Çin merkezli Mu çıkabilir ortaya 15 sene sonra. Belki de efsaneler geleceği öngörürler bu şekilde. Dolayısıyla Türkiye Atlantis’te mi yer alacak, Mu’da mı yer alacak buna
bir cevap vermemiz gerekir. Bizim bir an önce bu ABD-AB arasındaki Transatlantik birlikte yer almamız ve adımlar atmamız gerekiyor. İşin içine ABD de girdiği vakit, bizim aslında bir Transatlantik
birliğe girmemiz, tıpkı 1950’lerde NATO’ya girmemiz gibi çok daha kolaydır. Çünkü Türkiye’nin
satırı böyle bir birlikte çok daha fazladır. Askeri gücü, bulunduğu jeopolitik konum o zaman avantaj
haline gelir. Mesela AB açısından marjda yer almamız dezavantajken, Transatlantik birlik açısından
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bu konumumuz, jeopolitik, jeokültürel konumumuz bir avantaj haline gelebilir ve bu Transatlantik
birlik meselesi ne kadar ortaya çıkarsa, Türkiye’nin gücü de o kadar artacaktır. Lakin bunun bir sorunu vardır, o da şu; AB ne kadar bir değerler birliği ise, bu Transatlantik birlik o kadar stratejik birlik olacaktır. Demokrasi, kadın hakları, cinsel yönelim hakları çok daha az vurgulanır hale gelecektir.
Ne kadar stratejikleşecekse, o kadar da değersizleşecektir, değerlerden bağımsız hale gelecektir işin
açıkçası. Bir de bunun altını çizmemiz lazım. Yani böyle bir yöne doğru gidiyor olabiliriz. Dolayısıyla AB’den bize değerler katmasını bekliyorduk haklı olarak. Kendimizi bulacağımız yeni birlik
içerisinde, Türkiye’de değerler mücadelesini, kadın haklarından tutun başka haklara kadar, artık
kendimizin vermesi gerektiğinin de farkına varmamız lazım. Dışarıdan bizi gelip kurtarmalarını
bekleyecek bir durumumuz çok fazla yok. Kopenhag siyasi kriterini kendimiz yapmamız lazım.
Türkiye’de ilk defa bu işe sahip çıkmak da gerekiyor. Böyle bir Transatlantik birlik içerisinde yer
alacaksak, birliğin içerisinde demokratik, liberal, insan haklarına saygılı Türkiye olacaksak, bunu biz
yapacağız. Bunu aklımıza sokmamız lazım. Bunu birisi gelip bizim için yapmaz, yapsa da zaten o
sürdürülebilir olmaz. Nitekim Romanya’da, Bulgaristan’da, Macaristan’da 5-10 yılda birden liberal
demokrasiye geçtik zannettiler. Şimdi hepsi dejenere olmaya başladılar, yoz rejimler haline gelmeye
başladılar liberalizm ve demokrasi açısından. Kolay işler değildir. Bu iş hakikaten uzun süre alıyor
ve bunun temellerini atma konusunda, en azından yasal, anayasal konuda adımlar atılabileceğini düşünüyorum. Onun dışında kısacası hepimizin zihniyet olarak da, düşünce olarak da kendimizi, bu
Transatlantik birlik, karşısında oluşacak diğer global oluşumlar, burada Türkiye nasıl yer alacak,
bizim nasıl bir değerler sistemimiz olacak, buna hazırlamamız lazım. Avrupa değerlerinden kopmuş
bir Türkiye’nin Ortadoğu için fiyatı sıfırdır. Avrupalı değilseniz, herhangi bir Ortadoğu ülkesiyseniz;
adam Dubai’ye gidiyor, tüketici bir Arap kültürü içerisinde ucuz i-Phone’lar alıyorsa, aynı şeyi İstanbul’da da yapıyorsa, bunun İstanbul’u ayırt edici hiçbir tarafı yoktur. İstanbul’u ayırt eden taraf,
özgür, liberal, kadınların kapanmak zorunda olmadığı bir batılı kültüre de sahip olmasıdır. “Yok ben
de Dubai gibi olacağım, Dubaileşeceğim, Kuala Lumpurlaşacağım” diyorsanız, Türkiye’nin fiyatını,
jeopolitik kıymetini sıfıra indirmeye başlıyorsunuz; kendi muhafazakar değerleriniz biraz daha
gerçekleşsin diye ülkenin jeopolitik konumunu geriye doğru itiyorsunuz. Ülkeye iyilik yapmıyorsunuz bunu yaparak. Dolayısıyla bu konuda da herkesin kendi kişisel hayallerine biraz gem vurması
lazım. Bu çok önemli bir şey, memlekete hayırda bulunmak istiyorsanız. Yani ben muhafazakar olabilirim, ama bu memleket için iyi olmayabilir. Öbürü milliyetçi olabilir, bu memleket için iyi olmayabilir. Ben ultra-liberal biri olabilirim, bu memleket için iyi olmayabilir. Herkesin kendi kişisel
projelerine biraz gem vurabilmesi lazım. Yani stratejik çıkarlar açısından. Biraz daha kolektif düşünün, biraz daha vatanın çıkarlarını düşünün, kendi çıkarlarınızı düşündüğünüz kadar. Bu önemli bir
şeydir çünkü, bu bireyci çağda, bu unutulan bir değer haline geldi; ama birazcık daha bunu düşünmekte, yani ben şunu yaparsam bundan kolektif çıkar nasıl etkilenir diye düşünmekte de fayda var.
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3.5. Soru - Cevap
- Seval Hanım, Türkiye’nin AB’ye 2023’te üye olacağı söyleniyor. Müzakereler başladığından beri günümüze
kadar, fasıllar konusunda ne kadar yol aldığımız hakkındaki düşüncenizi merak ediyorum. Ve 2023’e kadar
fasılların açılıp kapanması konusunda o süre yeterli mi sizce? Çünkü çok yol almamız gerektiğini söylediniz.
İkinci sorum Ceyda Hanım’a olacak. Konuşmanızın başında bir anketten bahsettiniz. Türkiye’nin AB üyeliğine üçte bir evet, üçte iki hayır. Bu kırılgan bir durum değil mi? Şangay İşbirliği Örgütü’nün bu anket
sonucuna etki ettiğini düşünüyor musunuz?Ben bir kısa soru da size sormak istiyorum aslında (Hakan Hoca’ya). ABD’nin AB’ye yakınlaşması, AB’nin biraz Amerikanvari bir politika izlemesi AB’nin eski yapısına
uygun mu sizce?
Seval İskender: İlk sorunuzdan başlayayım. Şimdi Başak Hanım bir şeyden bahsetti. Dedi ki iki farklı görüş var; kültürel özcü ve kozmopolitan görüş. 2023 yılına kadar, 2023 yılını zikrettiğiniz için söylüyorum,
bu görüşlerden hangisinin daha hakim hale geleceği Avrupa’da önemlidir. Kültürel özcüler ne diyor? Kimliği, tarihi paylaşılan değerler ve en önemlisi din üzerinden tanımlıyor. Dolayısıyla tahmin edeceğimiz üzere
kültüre özcüler diyor ki “Türkiye üye olamaz”. Diğeri, kozmopolitan ve çoğulcu görüş, “Din önemli değil,
önemli olan değerler” diyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda bu iki görüşten hangisinin hakim olacağı neyi belirleyecek biliyor musunuz? Nasıl bir Avrupa’nın şekilleneceğini belirleyecek. Esnek integrasyon veya çok
vitesli Avrupa tartışmaları giderek yükseliyor. İşte nasıl bir Avrupa şekillenecek ve Türkiye bunun neresinde
yer alacak? Esnek integrasyon diyorum, hani iki vitesli olabilir, farklı bir yapı olabilir. Şu anda biliyorsunuz
İngiltere’nin çok ciddi itirazları var ve İngiltere Parlamentosu’nda, Lordlar Kamarası’nda çok ciddi çalışmalar var. Henüz bizimle paylaşmıyorlar, ben de çok merak ediyorum. Biz de bakanlık olarak, yapılan çalışmaları ortaya koyup bundan sonrasına ışık tutmak için bir çalışma başlattık. 2023 denmesinin sebebi bütçe
dönemi. Öyle zikrediliyor, ama resmi bir tarih bildirimi yok. Yani 2023’te bitiyor, üye olacak diye bir bildirim yok. 2023, bize çeşitli ortamlarda söylendiğinde, biz çok geç diyoruz. “Süre yeter mi” dediniz, fazlasıyla. Çünkü şunu hiç unutmayın, biz millet itibariyle son dakikacıyızdır. Ama Hakan Bey de bahsetti, ben
de söyledim; yapılan mevzuat uygunsa bir gecede bile yapılır. Önemli olan bunların hayatımıza yansıması,
uygulanması. O her zaman zaman alır. Türkiye, bakmayın siz, baya çok şey yaptı aslında dediğim gibi. Bunları hayatınızda çok sonra göreceksiniz. Yani şimdi, Allah göstermesin hapse düşseniz, oradaki standartların
yirmi yıl önceki standartlarla alakası yok. Ama siz bunu bilmiyorsunuz, çünkü hapse düşmediniz, düşmeyin.
Çok ciddi hakları var oradaki insanların, Avrupalılar geldiğinde tek tek dolaşıyorlar o hapishaneleri. Süremiz
yeter. Nasıl bir Avrupa şekillenecek o önemli. Türkiye akademisyeniyle, sizle, hükümetiyle, bürokratıyla,
herkesle beraber, kendisine uygun yeri bulmalı bence o esnek entegrasyonda. Şu anda bürokrasi anlamında
görüşümüzü soruyorsanız, hem hükümetin hem bakanlıkların görüşü; bir esnek entegrasyon oluşursa AB’de,
Türkiye’nin karar alma mekanizmalarına dahil olmadığı bir Avrupa’da, bir viteste veya bir halkada yer alması söz konusu olamaz. Yani onlar karar alıp gene biz uygulamaya devam edeceksek, bu çok da anlamlı değil.
Bizim mutlaka karar alma mekanizmalarının içinde olmamız gerekiyor. Böyle bir halkada yer alabiliriz.
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Ceyda Karan: Ben de aynı kanaatteyim. Şeyi unutmamak gerekir. Hala Türkiye’nin dış ticaretinin
%40’ı civarında AB ile ticaret var. Yani AB Türkiye ilişkilerinin bitme olasılığı yok. Ama bunun formülasyonunun nasıl olması gerektiği beni ilgilendirir. Ben daha işin siyasıyla ilgilendiğim için; insan
hakları, demokrasi vs bunları, bu kriterleri birlikte yakalamak, daha doğrusu Türkiye’nin konumunu
Avrupa düzeyine getirmek, ona odaklamak gerektiğini düşünüyorum. Buna rağmen çok zor olacak.
Çünkü işte çok vitesli Avrupa falan dediğiniz aslında bunları dağıtıyor. Bu bağlamda bizim katkılarımız belki, Türkiye’den bir mucize gibi çıkabilir; ama çıkmıyor. Onun yerine ne çıkıyor, “Biz sizden
iyiyiz” çıkıyor. Şimdi senin soruna gelince, yanılmıyorsam şunu sordun; Şangay İşbirliği Örgütü gibi
yapılanmaların, Türk halkının üçte ikisinin AB’den vazgeçmesine etkisi oldu mu diye sordun. Ben
böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten Şangay İşbirliği Örgütü 1990’ların sonunda
kuruldu, asıl kuruluşu 2001’de de sayabiliriz. Çok güvenli temelde bir örgüt olarak kuruldu. Asyada,
Çin’i, Rusya’sı, Kazakistan’ı, Özbekistan’ı. Evet bizim orada bir gözlemci statümüz var, ama son
tahlilde AB ile kıyaslanabilecek bir gruplaşma değil Şangay İşbirliği Örgütü. Ekonomi ve enerji kaynakları çerçevesinde, son yıllarda, bütün bu sözünü ettiğim ülkeler birbirleriyle yakınlaşıyorlar, iş
birliğini arttırıyorlar. Ama bir projeden, AB gibi bir projeden bahsediyorsak, böyle bir şey değil.
Türk halkının da böyle algıladığını zannetmiyorum. Her ne kadar başbakanımız bu tarz kıyaslamalar,
bana göre nahoş kıyaslamalar, yapmış olsa bile. Aslında bu işe çok samimi bir şekilde başlayan ve
belki de varlık sebebini, iktidarın bu kadar güçlü olmasını AB projesine borçlu olan AKP hükümetinde oluşan bir külfetsizlik var ve bunun tabii halktaki tezahürü var. Çünkü siyasiler sonuçta kamuoyunu da yönlendiren şahsiyetlerdir. Öyle halk sağa sola gider, evlerinde sapmalar vardır; ama bu o kadar da bağımsız bir şey değil.
Seval İskender: Ceyda Hanım’ın söylediği popülistik söylemler her ülkede olan şeylerdir. Ama sizlerin, okumuş yazmış insanların, halktaki çok sıradan insanlardan, çok özür diliyorum, biraz farklı
olmanız lazım. Bu bütün dünyada böyle. Bunu siyasiler bir şekilde kullanır. Ama sizin popülistik
söylemlerden bir kere çok çok uzak durmanız lazım. Muhataplarınızla, arkadaşlarınızla, yabancılarla
bir araya geldiğinizde gerçekçi olmanız lazım. Biz ilk müzakereler açıldığında, bu çok vurucu bir
örnektir, internette herkesin maillerine şöyle bir haber düşüyordu: Türkiye’nin doğusunu Kürdistan
olarak kabul etmişiz, orada yeni bir devlet kurulduğunda, AB bunu müzakerelere şart getirmiş ve
bizi üye yapacakmış. Bu efsane yıllarca sürdü ve bunun müzakere çerçeve belgesi içinde yer aldığı
söylendi. O kadar çok o mailden o maile dolaştı ki bir gün, adını söylemeyeceğim asla, çok saygın
bir sermaye kurumunun başındaki bir kişi bakanlığı aradı ve “Müzakere çerçeve belgesinin o bölümünü alabilir miyiz” dedi. Birtakım çok temel belgeler vardır Türkiye-AB arasında. Binlerce belge
var da, temel belgeler. İlerleme raporları, katılım ortaklığı belgesi 15 sayfa ya. Lütfen girip okuyup
bakın. “Ekonomide çok iyiyiz”, evet iyi olduğumuz yerler var gerçekten. Ama gerçekten öyle miyiz
diye bir merak edin, bir bakın bizim enflasyon oranımız kaç, bizim faiz oranlarımız kaç, kişi başına
düşen GSMH kaç ve kaç Avrupa ülkesinden daha yukarıdayız şu anda? Gerçekten şu anda 30 ülkeyi,
adayları, potansiyelleri de kattığınızda 34 ülkeye göre evet çok artılarımız var. Ama şunu da görüyoruz, hala dünya gelişmişlik seviyesinde en alt sıralardayız. Bunu da görüp diğerini de görüp objektif
karar verin. Popülistik söylemler siyasetçiler içindir, sizler için değil. Bizler için de değil aslında,
bürokratlar için de değil. Onları, onlara bırakacağız biz yani; ama onlara göre de şekilenmeyeceğiz.
Halkların liderleri, liderlerin halkları yönlendirdiği durumlar vardır. Türkiye’de liderler son dönemde
gerçekten ciddi oranda halkları yönlendiriyor, ama sizler bilinçli olursanız doğruyu görebilirsiniz.
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- Aslında şöyle bir şey var dünya kulvarında: İngiltere ABD’yi yaramaz çocuğu olarak görür. Çünkü
ne AB’den vazgeçebilir ne ABD’yle olan ilişkisini kesebilir, her iki tarafla da iyi olmaya çalışır.
Şimdi Türkiye’nin dış politikasına baktığımız zaman ABD çok önemli bir yere sahip, keza Ortadoğu
politikası da aynı şekilde. Sizce Türkiye’nin diğer devletlerle, güçlü devletlerle bu kadar güzel ve
güçlü ilişkilerini sürdürmesi AB sürecindeki müzakereleri etkiliyor mu? Sunumunuzda bahsettiğiniz
üzere siyasi blokallerden bahsetmiştik. Sizce bazı AB üyesi devletler üzerinde bu durumun, yani ikinci İngiltere vakası olma durumunun bir etkisi söz konusu olabilir mi?
- İlk sorum Seval Hanım’a. Sayın Bakanımız Egemen Bağış’ın başkanlık sisteminin Türkiye’yi ileri
taşıyacağı yönündeki açıklamalar yapmasından, AB’nin Türkiye’yi başkanlık sistemiyle mi kabul
edeceğini anlamamız gerekiyor? İkinci sorum Ceyda Hanım’a. Şimdi yoğun bir şekilde “AB’ye ihtiyacımız yok” kibiri üzerinden halkta yaratılan belli bir hava var. Sayın Seval Hanım bundan bahsetti, işte aylardır belli değerlerde çok düşük düzeydeyiz. 320 Euro askeri ücretimiz, milletvekili
maaşlarımız 5000 Euro, milli gelirimiz 15000 Euro’ya ulaşmış düzeyde. Fakat içerideki gazetecilerin sayısı, gazetecilerin hapse atılma oranı, sosyal hayatı etkileyecek bir sürü değerler var ve bunlar insanları çok kötü şekilde etkiliyor. Aydınlar çevresi ve birtakım gazeteciler, Türkiye’nin AB’ye
girişi tarzı değerleri üste çıkaracak mı? Niye böyle bir havaya giriyoruz? Bunu değiştirecek ölçüde
bir takım propaganda aletleri oluşturamazlar mı? İlla Londra, Brüksel, New York’tan mı böyle bir
hava yapmak gerekiyor? Türkiye’de hapse atılmaktan bu kadar korkuyorlar mı? Sorum bu ölçüde
teşekkür ederim.
- Ben Seval Hanım’a sormak istiyorum. Yanılmıyorsam 2012 yılında ilerleme raporu açıklandı;
bazıları çöpe attı, bazıları da “Avrupa’nın esprisidir, biz göremiyoruz” dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Orada insan haklarına, özgürlüğüne, yargılanma sürecinden eleştiriler varken, bunlar
gerçekçi mi, yoksa sizce Avrupa’nın esprisi mi? Diğer sorum Hakan Hoca’ya. “Liberal Türkiye için
başkalarının çalışması yetmez, Türkiye’nin yapması gerekiyor” dediniz. Aklıma hemen şu alıntıyı
yapmak geldi. Almanya, Japonya ABD sayesinde kendilerini gösterdiler. Buna ne dersiniz?
- Bunun bir ekonomik kalkınma olmaktan çok zihinsel, insan hakları, adalet noktasında yani daha
çok sosyo-kültürel, düşünce yapımızda bir kalkınma olduğu vurgusundayız. Baktığımız zaman basında ya da yapılan anketlerde daha çok bu işin ekonomik yönüne bir vurgu yapılıyor. Sosyo-kültürel
ya da kimlik bazındaki yanıyla alakalı, insanları bilgilendirme noktasında bir eksiklik olduğunu düşünüyor musunuz? Başak Hoca’ya bunu özellikle sormak istiyorum. Bir de bakanlığınızın bununla
alakalı bir çalışması var mı? Bunu da öğrenmek istiyorum. Tabii üniversite bazında yapılan çalışmaları desteklediğini biliyorum, ama insanları bilgilendirme noktasında? Çünkü halkların buluşmasından bahsediyoruz. Ama bunun sadece liderlerin bir araya gelip konuşmasından değil, gerçekten
halkların birleşmesi olması gerekiyorsa, bu noktada toplumsal bir bilinçlendirme gerekiyor. Bu noktada nasıl bir çalışma yapılıyor?
- Ceyda Hanım’a bir sorum olacaktı. Bir gazeteci olarak daha iyi yorumlayacaktır herhalde. Toplumumuzun nasıl bir süreç geçirdiğini merak ediyorum. Açıkcası yakın zamanda bir tv programı
vardı, izdivaç programları gibi bir şey. Orada Avrupa Birliği’ni tartışıyorlardı. Süreci değerlendiriyorlardı, kimisi katılıyor kimisi katılmıyordu. Baya ilginçti. Oradan birisi çıkıp bağırdı işte
“Eğer Avrupalılık parklarda öpüşmekse, ben girmek istemiyorum” diye. Ondan sonra bir soru geldi
kafama. Biz çok güzel hazırlanıyoruz da devlet olarak, toplumumuzun ne kadar bilinçli olduğunu
merak ediyorum. Bir gazeteci olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Biz toplum olarak hazır
mıyız acaba?
Hakan Yılmaz: Çok enteresan bir noktaya temas ettin; parklarda öpüşme özgürlüğü. İzdivaç progra-

43

mı önemli bir program, ben de arada izliyorum. Niye izlediğimi söyleyeyim. Birincisi zevkli bir şey.
İkincisi de hakikaten sizin kamusal alanda sorduğunuz, “AB’yi destekliyor musunuz” gibi sorular
var. Bazısı ederim diyor, kimisi etmem diyor. Aslında AB, evet, parklarda öpüşme özgürlüğü demektir. Buna evet mi hayır mı demeniz sizi ciddi bir biçimde ayırır. Dolayısıyla çok önemli bir iş bu.
Yani orada o insanların politik ve sosyal bir takım söylemlerle, kendilerini rafine etmeye çalışmadan
içinden geleni söylemeleri; hakikaten belki de bizim adını anmak istemediğimiz, adını çok koymak
istemediğimiz, o zihniyet değişimi dediğimiz şeyin aslında göstergeleridir. Bir ülkeye gittiğinizde
neye bakarsınız? Sokakta kadınlar var mı, otobüsler temiz mi, zamanında geliyor mu, ortada şöyle
bir neşe var mı, bunlara bakarsınız. Dolayısıyla önemli bir noktaya parmak bastınız.
Başak Alpan: Hasan’ın sorduğu soru, ekonomik kalkınmadan ziyade zihni kalkınma. Gerçekten
böyle olması lazım, ama bakarsak bütün aday ülkelerin geçmişinde böyle bir ekonomik vurgu var.
Çünkü ekonomik “bread and butter issues” -gündelik hayatta birebir yaşadığı şeyler- ve bu nedenle
buna hitap etmek siyasetçiler için daha kolay. İşte Avrupa Birliği’ne gireceğiz, şöyle refah yaşayacağız, her yaz İspanya’ya tatile gideceğiz; bunlar çok çekici vaatler. Ve bütün aday ülkelerde de böyle oldu. Polanya’da, tabii orada çok daha ciddi bir ekonomik değişim söz konusuydu, ama bütün aday ülkelerde ekonomik temelli bir çıpa anlayışı sunuldu Avrupa ile ilgili.Bunun daha zihinle ilgili
bilişsel bir değişim olmasını nasıl yapıcaz? Açıkcası bunu hepimiz yapacağız. Sokaktaki biraz entellektüel elitlere görev düştüğünü düşünüyorum; sizlere, bizlere, hepimize görev düştüğünü düşünüyorum. Parkta öpüşmenin kimseye bir zarar getirmeyeceğini insanlara bir şekilde anlatmamız lazım,
ama bu kolay olacak bir şey değil. “Din elden gidiyor, napacağız? Bütün aile yapısı çatırdıyor”un
gerçek olmadığını insanlara bir şekilde anlatmamız zaman alacak bir şey ve çaba gösterilmesi gereken bir şey. Ama yani bunun aktörü sizlersiniz, bizleriz. Bizden çok sizlersiniz tabii.
Seval İskender: İngiltere vakası Türkiye olur mu? Ona katılmıyorum ben. Türkiye’ye ilişkin bu
korkuların her birini çok detaylı tartışabiliriz. Algı. Birincisi oradaki halkın önyargısı ve sizin orada
yarattığınız imaj. Bu imajın büyük bir çoğunluğu, maalesef oraya göçen göçmenlerimizin yüzünden
oluyor. Onların da suçu değil, belki o ülkelerin yönetimlerinin suçu, iyi bir entegrasyon politikası uygulayamamaları yüzünden. İkincisi gelişmişlik. Üçüncüsü büyüklük. Din; bence bunların hepsi bu
bloklaşmaya sebep oluyor. Şimdi dediğim gibi bir çok görüş var, ama halklar üzerinde en çok imaj
ve büyüklük. Yani büyüklük şöyle: Şu an Türkiye üye olmuş olsa, Avrupa Parlementosu’nda Almanya’dan sonra en çok sandalyeye sahip ülke olacak. İşte komisyonlarında şu kadar kişi çalıştıracak
vesaire. Bu şu demek; Türkiye yanına iki tane küçük ülke alıp AB’nin bütün kararlarını tek başına alabilir. Yani bu çok ürkütücü onlar açısından. Bütün bunların daha çok etkisi var İngiltere örneğinden
ziyade. Başkanlık sistemiyle ilgili geldi bir diğer soru. Karma Parlamento Komisyonu diye bir şey
var. Avrupalı parlamenterlerle bizim milletvekillerimizin senede iki üç defa bir araya geldiği, Karma
Parlamento Komisyonu. Bu komisyona biz mutlaka katılırız, kordine ederiz, bilgilendiririz iki tarafın
miletvekillerini de ve oraya çeşitli insanlar dahil ederiz. Bir seferinde Venedik Komisyonu başkanı
geldi. Venedik Komisyonu ne iş yapar? Yaptığı en büyük işlerden biri; anayasalarla ilgili inceleme ve
görüş bildirir. Şimdi bu yeni anayasa yapım sürecinde de, aynı şekilde onlar da çeşitli demeçlerde
bulundular. Komisyon başkanı dedi ki -bu soru orada da geldi- “Başkanlık sistemi Türkiye için henüz erken, uygun değildir, gerekli değildir” vesaire. Yani AB’nin Türkiye’de başkanlık sistemi olsun
diye bir empozesi yok. Bunu, örnek vermek için anlattım. Sayın bakanımız uygun olduğunu düşünüyor olabilir. Sonuçta bu tartışılabilir bir şey. Üçüncüsü, 2012 ilerleme raporunu soran arkadaşıma ben
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sormak istiyorum. İlerleme raporunu okudun mu? Okudunuz mu?
- Evet.
Seval İskender: Türkçeye çeviriyoruz mutlaka o gece, yayınlandığı gece ya da en geç sabah Türkçeye çevirip web sayfasına koyuyoruz ve biz bunun için sabaha kadar çalışıyoruz. Sadece İngilizcesiyle yeterli kalınmasın, Türkçesi de okunsun diye. Lütfen okuyun arkadaşlar. Gazetelerden değil
sadece. Çünkü gazete halkın ilgisini çekecek yerleri verecektir. Tamamını okuyun. Gene popülistikti,
evet, Avrupa Komisyonu başkanımız çöpe attı, “Özgürlükse bu da özgürlüktür” diyenlerimiz oldu
vesaire. En çok tepki verilen şey şuydu; Türkiye halkına yönelik bir kelime vardı,cümle bile değil.
“Türk halkı hoşgörüsüzdür” diyordu. Yoksa diğer eleştiriler, işte gazetecilerin tutukluluğu vesaire
her sene olan şeyler. Onları çıldırtan o nokta oldu yani. İçinde olduğum için biliyorum.
Ceyda Karan: Sonuçta Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusuyla, onların kriterlerini, zihniyet kalıplarını da benimsemek durumunda olmayı vaat etmişiz. Mükellef kılan bir durum var. O açıdan yaklaşmış olabilirler raporda. Avrupa Birliği’nden ya da bürokratlarından biri çıkıp Türk halkına “Ne
kadar hoş görüsüz” dese kızabilirim, ama raporda yazıyorsa başka türlü yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir saptama yapıldığından hareketle düşünülmeli. Daha az siyasi geliyor bana raporda
var olması. Şimdi bana sorulan Britanya ile ilgili küçük bir şey eklemek istedim. Ben yakından izliyorum Anglosakson tipi demokrasi ne demek, insanı iyi –yani bilmediğimiz bir şey değil aslındabelli eden bir dönemden geçiyoruz. Biliyorsunuz bu referandum -AB’yi referanduma sunalım mı
sunmayalım mı- muhafazakar partileri çok büyük tartışmalar, hatta isyanlara sürükledi. Ortamı
yatıştıralım diye uğraşılıyor, ama anlaşılan yatıştırılamayacak bu eurozone kriz. Ve belki de hakikaten zaten gevşek olan 73’te katılıyorlar, ama Schengen bölgesinde değil İngiltere. Biraz imparatorluk olmasından kaynaklanan başka tarihsel sebepler var. Yani Türkiye ile çok kıyaslanacak bir
konum olduğunu düşünmüyorum. Yine de tabii bir bağlantı kurulabilir. Çok etkisi var İngiltere’nin
AB politikalarına ya da bunun olmasına çalışıyorlar. AB’nin Almanya ekseni etrafında şekillendiğini
görürseniz, zaten girmesi bile çok tartışmalar yarattı. Türkiye de şimdi çok tartışmalar yaratıyor. İşte
Müslüman nüfus, nüfusun büyüklüğü, yani Ortadoğu üzerinde siyasi etkisi bu manada bir benzerlik
kurulabilir. Şu an kriz İngiltere’de daha ziyade ekonomik temelli. İngiliz firmalarının Avrupa Birliği
olmadan getirdiği kurallarla, bazı kuralları zaten uygulayamaz halde çöktü o kurallar, ama daha rahat
hareket edeceğini düşünüyor siyasiler. Eski maaliye bakanlığı yazılar yazıyor Times gazetesinde.
Bana sorulan sorulara çok kısa yanıt vereceğim. Bir tanesi yine “Aydınlar ne yapabilir?”. Aydınlar ne
yapabilir çok bilmiyorum. Ben kendimi aydın saymıyorum. Gazeteci en fazla yarı aydın düşünülebilir, tarihe tanıklık edip aktaran insan. Sivil toplum hareketleri kurabilirler, ama buna da çalışıyorlar
gibime geliyor. Sokağa çıkıp da bildiri dağıtamazlar. Bilemiyorum ne yapabilirler farklı manada. Gazeteler biraz daha bunun üzerine gidebilir, ama gazeteler ekonomik işletmeler biliyorsunuz. Haber
neredeyse ona bakıyor. AB Bakanlığı’nın çabaları var biliyorum, bir sürü AB bürosu var Taksim’de,
Nişantaşı’nda. Biraz daha kamuoyunda bu AB meselesini canlı tutmak gerekiyor, ama hakikaten nasıl yapılacağını ben bilemiyorum. Tek başıma, kendi adıma şunu söyleyebilirim; belki Avrupa meselelerini daha fazla yazmak lazım. Ama hakikaten zor bir soru oldu, yanıtı çıkmadı yani. Bu izdivaç
programları ile ilgili bir soru vardı yanılmıyorsam bir de. Yani dobra olmak gerekiyor, bunları paylaşmak gerekiyor, ben bunlara katılıyorum. Bir de tabii birey olma özgürlüğü – Başak Hanım çok
güzel hatırlattı bunu konuşmasının başında- AB projesi birey olma, bireyin öne çıktığı bir proje.
Bireyin hakları, özgürlükleri temelli bir proje. Bizim coğrafyamızda bireyi daha nasıl ezsek diye
bakarlar. Ama bu konuda biraz yol kat ettik herhalde. Haklar, özgürlükler, sorumluluklar temelinde
sadece biz değil, siz gençler yapacaksınız. Aslı muhafazakar gerekçelerle kaynaklı -mesela alkol
yasağı getirilmeye çalışıldı- meselelere “Bir dakika, AB üyelik sürecinden geçmiyor muyuz? Orada
bireyin hak ve özgürlükleri temelli bir gayemiz yok mu? O zaman sen nasıl böyle bir şeyi engellebilirsin?” diye etkinlikler yapma, protesto gösterileri yapma ya da başka bireysel etkinlikler
yapma, siz üniversite gençlerinin görevi. Bunun arkasında çok yasakçı bir zihniyet var çünkü. Zararlı
maddelerden bahsetmiyorum. Belki de her şeyi kapsayabilir. Mesele alkol sınırı falan değil,
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“Bireyler için neyin yararlı neyin zararlı olacağını ben karar veriririm” düşüncesi burada problemli.
Bu da muhafazakar partili iktidarlarla, biraz din hususlu olduğu zaman, tahmin edersiniz kaç çocuk
yapacağına kadar bir süreç çıkıyor karşınıza. Bunun karşısında bireyin hak ve özgürlükleri temasını,
en başta siz gençlerin daha fazla işlemesi gerektiğini düşünüyorum.

46

ÇALIŞTAYLAR

47

48

1. Salon: İB 203
1.1. Çalıştay Raporu
Birinci Çalıştay
Çalıştay katılımcıların kendilerini tanıtmasıyla başlamış ve panellerden beklentilerini belirtmeleriyle
devam etmiştir. Panelde başlıca AB’nin ekonomik durumu, AB-Türkiye ilişkilerindeki karşılıklı
güven ve Türkiye’nin AB’ye olan tutumu konuşulmuştur..
İlk olarak AB’nin yaşadığı ekonomik krizden bahsedilmiştir. Ekonominin kötü gidişatı dolayısıyla,
AB’nin ekonomik anlamda daha güçlü ülkelerinin vatandaşlarında da krizde yardım edilen ülkelere
karşı bir tavır oluşmu, bu da AB’nin çatırdamasına yol açmıştır. Mesela Finlandiya yakın zamana
kadar AB’den ayrıldığında ekonomisinin daha iyi olacağı yönünde bir eğilim içerisine girmiştir.
Onun dışında ortak birimin kullanılması da krizden etkilenen ülkelerin düzlüğe çıkmasını zorlaştırmıştır. Bunun nedeni Euro’nun değerinin düşmemesi olmuştur. AB’de bu tarz sorunlar olunca da
Türkler’de AB’ye ihtiyaçlarının olmadığı yönünde bir düşünce ortaya çıkmış, ancak toplum olarak
Türkiye bazı şeylerin çok fazla üzerine gitmeye başlamıştır. Türkiye’nin ekonomisi şu an krizde olmasa da şu anki “Biz borç verelim.” özgüveni yersizdir çünkü Türkiye’nin şu an yüksek miktarda
borç verebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
İkinci olarak AB-Türkiye ilişkilerinde karşılıklı güven konuşulmuştur. Türkiye’nin kendi iç sorunlarını halletmesi gerektiğinden bahsedilmiş, ancak bu şekilde AB’nin Türkiye’nin AB standartlarına
ulaşma hedefinin samimi olduğuna inanacağı söylenmiştir. Diğer yandan ise AB’nin siyasi blokajlar
uygulamasının Türk tarafında hayal kırıklığı ve güven eksikliği yarattığı dile getirilmiştir. Bu da
Türkler’in AB sürecine olan desteğini azaltmakta ve AB’nin Türkiye’yi oyaladığı yönündeki söylemleri güçlendirmektedir. AB’nin de Türkiye’yi oyalamadığına ikna etmesi için bu konularda daha
tutarlı davranması gerekmektedir.
Son olarak, AB süreci başladığında Türkiye’nin çok heyecanlandığı ve halkın bu süreçle yakından
ilgilendiği belirtilmiştir. Ancak süreç uzadıkça Türkler süreci takip etmemeye ve umursamamaya
başlamıştır. Dolayısıyla şu an halk AB-Türkiye ilişkilerine vakıf değildir ve hükümet de AB’ye karşı
umursamaz bir tavır sergilediği için halk da bundan etkilenmektedir. Sonuç olarak, Türkiye’de de
AB üyelik sürecine olan destek düşmüş durumdadır ve bu anketlere de yansımaktadır.
Çalıştayda genel olarak konuşulan konular bunlar olmuştur. Ilk çalıştay olması dolayısıyla daha çok
AB, Türkiye ve AB-Tükiye ilişkileri detaya girilmeden tartışılmıştır. Katılımcılar ilk çalıştaydan sonra gerçekleşecek olan panelde de öncelikli olarak Avrupa Birliği’nin kendi yapısı ve sorunlarının tartışılmasını beklediklerini dile getirmişlerdir.
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İkinci Çalıştay
İkinci çalıştay yapılan panelin genel değerlendirmesi ile başlamıştır. Çalıştayda başlıca değinilen
konular; Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz, Avrupa Birliği’nin barış projesi olup
olmadığı ve sorun yaşanan bölgelere (Kafkaslar, Balkanlar, Orta Asya) barış getirip getiremeyeceği,
Avrupa Birliği’nin uyguladığı yumuşak gücün etkili olup olmadığı ve Avrupa Birliği’nin aidiyet
sorunu olmuştur.
Avrupa Birliği’nin yaşadığı ekonomik krizden, güçlenerek olmasa da, başka sistemler geliştirerek
çıkabileceği dile getirilmiştir. Ortak para birimi uygulaması krizin en büyük nedenlerinden bir tanesi
olarak göze çarpmaktadır. Ortak vergi toplama sistemi olmadan ortak para birimi kullanılması tüm
ülkeleri ekonomik anlamda olumsuz etkilemiştir. Almanya gibi ekonomisi güçlü olan ülkeler bu durumdan hafif şekilde etkilenseler de İtalya, Yunanistan gibi ülkeler ekonomik krize sürüklenmişlerdir. AB’deki ülkelerin büyümesinin duracağı ile ilgili söylemler ise çok da doğru değildir. Birinci
olarak, Almanya ve Fransa gibi ülkeler gelişmiş oldukları için büyüme oranları düşmüş olabilir ancak Bulgaristan gibi ülkeler için gelişme süreci yeni başlamaktadır. Dolayısıyla AB’nin şu anda gelişmekte olan ülkeleri için büyümenin durması söz konusu değildir. İkinci olarak, dünya değiştikçe ve
halihazırda güçlü olan ülkeler bu değişimleri yönetmeye devam ettikçe büyümenin durmasının çok
da olası olmadığının altı çizilmiştir. Şu anda internet üzerinden yürüyen bir dünyada yaşansa da bunu
30 yıl önce kimse tahmin edememiştir. Yeni kapılar açıldıkça ve gelişmiş ülkeler bu yenilikleri elinde bulundurup geliştirdikçe, büyümenin devam edeceği fikri katılımcılar tarafından savunulmuştur.
Avrupa Birliği bir barış projesi olarak kurulmuş olsa da AB’nin kendi çıkarları doğrultusunda bunu
istediği belirtilmiş, Orta Asya’da AB’nin ekonomik açılımlar yapmak istediği ve bunun da barışçıl
bir ortamda mümkün olabileceği savunulmuştur. Diğer yandan başka bir görüş ise AB’nin barış projesi olmaktan çıktığı ve askeri yönünün zayıf olması dolayısıyla da sorunlu bölgelere barış getirme
riskini göze alamayacakları olmuştur. Askeri yönden zayıf olması konusunun gündeme gelmesi ile
birlikte AB’nin yumuşak güç uygulama politikasının etkinliği sorgulanmıştır. Yumuşak güç politikası
AB’nin barış politikası ile uyumlu olduğu için yumuşak güç tercih edilmektedir. Sert müdahalelerin
AB’nin barışçıl yönünü ortadan kaldıracağı ve AB’yi sömürgeci topluluğa dönüştüreceği belirtilmiştir. Böyle bir müdahalede bulunulduğunda Birleşmiş Milletler’in devreye girmesi ihtimalinin
belireceği de eklenmiştir.
Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerin vatandaşlarının AB’ye kendilerini ait hissedip hissetmediği
konusu en başından beri tartışılan bir konu olarak göze çarpmaktadır. Avrupa ülkelerinin vatandaşları
önce kendi ülkelerini daha sonra AB’yi benimsedikleri fikri katılımcıların ortak görüşü olmuştur. Bir
anlamda çift kimlikleri vardır: AB ve vatandaşı oldukları ülke kimlikleri. AB için bir marş, bir bayrak yaratılmış olsa dahi ülke vatandaşlarının kendi ülkelerinin önüne AB’yi koyması şimdilik mümkün görünmemektedir. Özellikle son ekonomik krizden sonra AB’nin çatırdaması, bazı ülkelerin
AB’den çıkmasının gündeme gelmesi ile aidiyet anlamında sadece AB çatısı altında birleşilmesinin
mümkün olmayacağı fikri dile getirilmiştir. Ancak yeni jenerasyonun entegrasyonuyla bir aidiyet
duygusunun oluşabileceği de ihitimaller dahiline alınmıştır.
AB mi ülkeler için gerekli yoksa ülkeler mi AB için gerekli sorusu gündeme gelmiştir. Bu konuda
varılan sonuç ise her zaman ülkelerin yararına olacak politikaların ön planda tutulması gerektiği
olmuştur. Ülkeler daha iyi durumda olduklarında AB de otomatik olarak daha iyi durumda olacaktır.
Özet olarak, ilk günkü panelde Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkisinden ziyade kendi yapısı ve
sorunlarının konuşulması dolayısıyla panelden sonraki çalıştayda Avrupa Birliği konuşulmuştur.
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Katılımcılar ilk gün öncelikli olarak AB’nin incelenmesini doğru bulduklarını, Türkiye-AB ilişkilerinin düzgün bir şekilde incelenebilmesi için AB’nin yapısının anlaşılması gerektiğini belirtmişlerdir.
Üçüncü Çalıştay
Üçüncü çalıştay ikinci gün panelinden hemen önce olduğundan, panelde konuşulması muhtemel
konular üzerinden tartışılmıştır. Panelde AB-Türkiye ilişkisinin konuşulması beklendiğinden çalıştayın odak noktası da AB-Türkiye ilişkisi olmuştur. Başlıca konuşulan konular ise şunlar olmuştur:
ekonomik durum AB-Türkiye ilişkisini nasıl etkilemektedir, Türkiye’nin dış politikası AB ile ilişkileri nasıl etkilemektedir, AB’nin Türkiye’nin tam üyeliğini desteklememe nedenleri nelerdir, Türkiye
AB’ye girmeyi istemeli midir, AB’nin Türkiye’ye ihtiyacı var mıdır?
AB’yi sarsan ekonomik krizden Türkiye aynı ölçüde etkilenmediği için Türkiye’de bir özgüven
oluşmuştur. Türkiye’nin ekonomik anlamda Avrupa Birliği’ne ihtiyacı olmadığı yönünde görüşler
artmıştır. Öyle ki, Türkiye AB’ye Şangay Beşlisi gibi başka alternatifler aramaya başlamıştır. Krizden etkilenen AB üyesi ülkelerin gayrisafi milli hasılası Türkiye’den fazla olduğu halde oluşan bu
özgüven, yapılan anketlere de yansımıştır ve Türkler’in AB’ye girme yönündeki desteği gözle
görülür şekilde düşmüştür.
Konu dış politikaya geldiğinde, Türkiye’nin komşularla sıfır sorun politikasının ugulanamadığı düşüncesi ortak şekilde savunulmuştur. Avrupa Birliği, Türkiye’nin Orta Doğu’da lider
konumda olmasını istememektedir. Kaldı ki Orta Doğu’daki ülkeler de Türkiye’nin liderliğini istememektedirler. Ne Araplar ne de Orta Asya Türkler’i Türkiye’nin liderliğini memnuniyetle karşılamaktadırlar. Dolayısıyla Tükiye’nin politikalara uzlaşmacı yaklaşması katılımcıların üzerinde
birleştiği görüş olmuştur.
Din, sosyal ve kültürel farklılıklar AB’nin Türkiye’nin tam üyeliğini desteklememesindeki önemli
etkenlerdir. Dahası Türkiye’nin nüfus yoğunluğu parlementoda daha fazla koltuğa sahip olmasını
sağlayacaktır ve bu da AB ülkeleri tarafından istenen bir durum değildir. Türkiye tam üye olduğunda
Schengen bölgesinde olacağından, Orta Doğu’dan Türkiye’ye gelen kaçaklara karşı AB daha savunmasız olacağı da eklenmiştir. Diğer yandan Türkiye’nin tutuklu gazeteciler, kadın cinayetleri gibi
halletmesi gereken birçok iç sorununun mevcudiyeti gündeme gelmiştir. Bunlar düzeltilmeden
AB’nin Türkiye’nin üyeliğine sıcak bakmasının mümkün olmadığı söylenmiştir.
AB ülkelerindeki hayat standartlarının Türkiye’dekinden çok daha yüksek olduğu vurgulanmıştır.
Bunun yanında Avrupa Birliği ülkelerinde gelir dağılımı adaletlidir, Türkiye’deki gibi zengin-fakir
arasında uçurumlar mevcut değildir. Avrupa Birliği’nde insanlar daha eşit yaşamaktadırlar. Türkler’in en azından AB standartlarına ulaşabilmek için AB’yi desteklemesi gerektiği düşüncesi dile
getirilmiştir. Serbest dolaşım hakkından ziyade AB standartlarına yoğunlaşılması gerektiği gündeme
gelmiştir. Halk tarafında da bu sürecin desteklenmesinin gerekliliği savunulmuştur. Diğer yandan bir
katılımcı ise mevcut hükümetin AB’ye üyeliği zaten düşünmediğini ancak AB ile ilgili kurumlardan
fon elde ettiği için şu an üyelik sürecini kullandığını düşündüğünü belirtmiştir. Buna karşı olarak ise
diğer bir katılımcı, mevcut hükümetin AB’yi silmediğini hatta hükümetin de AB stadartlarına ulaşmayı öncelik haline getirdiğini söylemiştir.
Gelir dağılımına yansımasa da Türkiye’nin ekonomisinin büyüdüğü söylenmiştir. Aynı zamanda
Türkiye’nin nüfusu genç ve bu da iş gücü anlamında önemlidir. Diğer yandan petrol boru hattında
Türkiye’nin transit ülke konumunda olması, AB’nin enerji konusunda Türkiye’ye bağımlı olmasını
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sağlamaktadır ve AB de bu konuya önem vermektedir.
Özet olarak, üçüncü çalıştayda AB-Türkiye ilişkileri konuşulmuştur. AB’nin Türkiye’nin üyeliğini
desteklememe nedenleri, Türkiye’nin ekonomik anlamdaki özgüveninin AB ile ilişkilere yansıması
ve dış politikadaki uygulamaların AB-Türkiye ilişkilerine etkisi tartışılmıştır. İkinci gün panelinde de
AB-Türkiye ilişkilerinin konuşulması beklendiği belirtilmiştir.
Dördüncü Çalıştay
İkinci gün panelinden hemen sonra yapılan dördüncü çalıştayda öncelikli olarak paneldeki konular
tartışılmıştır. Konuşulan başlıca konular; panelde kullanılan “Kale Avrupa” terimi ve bunun entegrasyonu zorlayıp zorlamadığı, AB ülkelerinin uyguladığı gerekçesiz blokajın Avrupalılık değerini
düşürüp düşürmediği, Malta için yapılan istisnanın Türkiye için yapılıp yapılamayacağı ve halkın
karar mercilerini yönetip yönetmediği olmuştur.
Panelde “Kale Avrupa” terimi kullanılmıştır ve bu terimden kastedilen şey ise Avrupa’nın dışarıdan
gelen şeylere açık olmadığıdır. Çalıştayda terim yeniden gündeme gelmiştir ve Avrupa’nın bu özelliğinin entegrasyonu zorlaştırdığından bahsedilmiştir. Avrupa’da dışardan olanlara karşı bir yaklaşım
olduğundan dışlanan toplumlar da entegrasyon problemi yaşamaktadırlar çünkü onlar da bu sefer
kendi kültürlerini daha çok sahiplenmektedirler. Dolayısıyla, Avrupa’nın diğer kültürlere olan tutumunun yumuşamasının entegrasyonun kolaylaşması açısından daha yararlı olacağı belirtilmiştir.
İnsan haklarına ve demokrasiye önem veren bir topluluğun üyelerinin gerekçesiz blokaj uygulaması
çok da Avrupalılık değerleriyle örtüşmemektedir. Gerekçesiz blokaj uygulandığında akıllara “AB’nin
arkasında durduğu değerler sadece üye ülkeler için mi geçerli?” sorusunu gelmiştir. Avrupa Birliği’nin daha samimi ve güvenilir olarak algılanabilmesi için üye ülkelerin gerekçesiz blokaj uygulamayı bırakması gerekliliği savunulmuştur. Bir de Sarkozy örneğinde olduğu gibi sadece bir lider
dolayısıyla uygulanan blokajlar vardır ki onlar çok daha göze batmıştır. Sadece üye ülke liderinin
diğer ülkenin üyeliğini desteklememesi yüzünden uygulanan blokajlar Avrupa Birliği’ne karşı şüpheci bir yaklaşım oluşturmuştur.
AB’nin çok ender de olsa Malta örneğindeki gibi istisnalar yapabildiği görülmüştür ancak bu durumun Türkiye için olabilirliği konuşulduğunda iki farklı görüş oluşmuştur. Birinci görüş Malta için
yapılan istisnanın Malta’nın çok küçük bir ülke olmasından kaynaklandığı ve Türkiye için herhangi
istisna uygulanması için yeterli bir sebebinin olmadığı olmuş, ikinci görüş ise AB’nin böyle bir istisna yapabildiğinin görülmesinin ilerde Türkiye için de ek protokol konusunda bir istisna yapılabileceğine işaret ettiği yönünde olmuştur.Türkiye’de halkın karar merciilerini yönetip yönetemediği
sorusuna iki farklı yanıt gelmiştir. Yanıtlardan biri son sözün her zaman yönetimde olduğunu ve
halkın çok da söz sahibi olamadığı olmuştur. Diğer bir yanıt ise Türkiye’de özellik son zamanlarda
bir bilinçlenme olduğu yönünde olmuştur. Geçen seneki 1 Mayıs’ta en büyük işçi kitlesi görülmüştür. Bu da işçi bilincinin yükseldiğine işaret etmektedir. Bu zamana kadar AB konusunda halka
yansıyan, anlatılan şeyler kokoreç yasaklanacak türünden şeyler olmuştur ancak halk bu konuda bilinçlendikçe, halkın karar mercilerindeki etkisi daha da yukarı çıkacaktır.
Özet olarak; Avrupa’nın dışarıya açık olmaması dolayısıyla diğer ülke vatandaşlarının yaşadığı entegrasyon sorunu, AB ülkelerinin uyguladığı gerekçesiz blokajın etkileri, AB’nin Türkiye için
bir istisna uygulayıp uygulayamayacağı ve halkın karar mercilerine olan etkisi tartışılmıştır.
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2. Salon: İB 210
2.1. Çalıştay Raporu
Birinci Çalıştay
Herkesin kendini tanıtmasıyla başlayan ilk çalıştayda, genel olarak katılımcıların Avrupa Birliği veya
Avrupa Birliği - Türkiye ilişkileri hakkında neler düşündükleri üzerine bir konuşma başlamıştır. Konuşmada Kıbrıs sorunun AB-Türkiye ilişkileri açısından tartışılması gereken bir sorun olduğu herkes
tarafından kabul edilirken AB’nin kendi içindeki sorunlar ile ilgili de pek çok fikir de ortaya atılmıştır. Daha sonra diğer tartışılması gereken konuların Bosna-Hersek veya “Avrupa dediğimiz yer
tam olarak neresi?” sorusu olabileceği, Avrupa veya Avrupalı tanımı yaparken referansımızın Doğu
mu Orta mı yoksa Batı Avrupa mı olduğunun önemli olduğu da eklenmiştir.
Tartışılması gerekenler belirlenip fikirler yavaş yavaş ortaya konmaya başlandığında, ilk olarak a
kind of United States of Europe denilen bir şeyin var olduğundan, bu nedenle Avrupalı birinin AB
ülkelerinden birine gittiğinde kendini sürgünde hissetmemesi gerektiğinden söz edilmiştir. Ardından
“Sınıf bilincini törpüleyen en önemli etkenlerden biri ulusal bilinç değil mi?” ve “Neoliberalizmin
Kısa Tarihi kitabında bahsedildiği gibi insanlar kendi maddi çıkarlarına karşı olan partiye niye oy
verir?” şeklinde sorular sorulmuş ve milliyetçiliğin ister istemez pompalandığını ve devletlerarası
rekabet oluştuğunu, ancak her ne kadar milli duygular olsa da Avrupa Birliği’ni dağıtmak istemeyecekleri düşünülmüştür. Katılımcılardan bazıları ise Avrupa Birliği’nin konfederasyon ve federasyon
arası bir şey olduğundan, bizim yapmamız gerekenin de tırnak içinde Avrupa’ya oynamak ve tekil
ülkelerin yaptıklarına reaksiyoner olmamak olduğundan bahsedilmiştir. Daha sonra konuşma ülkeler
içi domestik meselelerin olduğunu ve bunun Avrupa Birliği meseleleri olarak tanımlanmasının yanlış
olduğu düşünülerek devam etmiştir. Başka fikirlerin de konuşulduğu çalıştayda, İngiltere’nin Avrupa
Birliği’ne bakışının da tartışılması gereken bir konu olduğunu, aynı zamanda, Avrupa Birliği’nin
başlangıçtan beri Amerika’nın büyümesinden korktuğunu ve kendisini riske atmayı sevmediğini,
adımlarını net seçtiğini, bir riske girecekse de NATO gibi destekler aldığı ; Türkiye-AB ilişkilerine
gelindiğinde de AB’nin Türkiye’ye olumlu bakmadığı ama Türkiye’nin de AB’yi en baştaki gibi
gördüğünü düşünmediği ifade edilmiştir. Bir grup konuşmacı ise konuya daha olumlu yaklaştığını ve
Menderes’ten beri uzun ve sıkıcı bir süreç içinde olunduğunu ve diğer katılımcılar gibi her iki tarafın da bu konuya eskisi gibi bakmadığı görüşüne katıldığını ancak AB ile yapılan görüşmelerin
olumlu olduğunu çünkü Türkiye’nin bu görüşmeler sırasında çok güzel şeyler edindiğini söylemiştir.
Bir başka katılımcı ise fikirlerini gittiği bir konferanstan bahsederek açıklamıştır. Konferansta Avrupa Birliği ile ilişkilerde önemli bir isme sorulan ‘Ermeni Soykırımı sorununu çözsek bizi üyeliğe
alır mısınız?’ sorusuna yetkilinin ‘yine almazdık’ dediğini ve sorunların bahaneler olarak ileri sürüldüğünü düşündüğünü söylemiştir. Ayrıca Türkiye’nin Ortadoğu’ya kaydığını gördüğümüzü ve
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bunun AB’den uzaklaşmamıza, eskisi gibi olunmamasına sebep olduğunu düşündüğünü eklemiştir.
Ardından diğer katılımcılardan bazıları AB’yi bazı yaşam standartlarına ulaşabilmek açısından değerlendirmek gerekliliğinden ve bizim bu birliğe en güzel, en başarılı şekilde entegre olmamız gerekliliğinden söz etmiştir. Yine bir diğer katılımcı da eleştirilerini “Ekonomik krizler olduğunda
milliyetçilik daha çok ortaya çıkıyor, AB çok başarılı bir birlik gibi gözüküyor ama aslında bir ekonomik kriz sırasında tam bir birlik olamadıklarını görüyoruz. Bir ülkede kriz olunca diğerinin ona
yardım etmesine çok ters bakanlar da oluyor. Türkiye girerse bence bu tip milliyetçilik yapmamayı
öğrenmesi gerekiyor.” şeklinde dile getirmiştir.
Moderatör bu noktada söze girerek Salad Theory’den bahsetmiştir. “En basit anlatımıyla biz bir domatesiz ama aynı zamanda bir salatayız. Türkiye salatanın içindeki domates mi olarak kalacak yoksa
salatayla özdeşleşebilecek ve ben salatayım diyebilecek mi? İşte bu önemli ve sorulması gereken bir
konu” şeklinde konuştuktan sonra sözü tekrar katılımcılara devretmiştir. Bir katılımcı Türkiye’nin
AB üyesi olamayacağını düşündüğünü söyleyerek başladığı konuşmasında AB’nin en önemli sorunlarından birinin entegrasyon olduğunu, entegrasyon sürecini bitiremediğini, hala genişlemeye çalıştığını ifade etmiş ve bunu nerede bitireceğinin belli olması gerektiğini dile getirmiştir.
Bu sırada moderatör Avrupa’nın en önemli sorunlarından birinin yönetişim olduğunu ve bunun da
tartışılabileceğini eklemiştir. “Paris şehri gelişmişken Yunanistan’ın bir kasabası aynı olamıyor, bu
yönetişim sorunu. Türkiye girdiğinde de aynı şey olacak. Tamam İstanbul Avrupalı ama Diyarbakır
ne olacak?” diyerek konuyu Türkiye ile ilişkilere de bağlamış ve tüm bu konuşmaların sonunda birinci çalıştayımız, “Avrupa-Türkiye ilişkileri ne olacak?” sorusuna sadece Türkiye’den yola çıkıp
değerlendirme yapmak yerine iki yönlü, yani Türkiye’den Avrupa ve Avrupa’dan Türkiye’ye giderek
değerlendirme yapmanın, farklı fikirler oluşturmak açısından çok faydalı olacağı sonucuna varılmasıyla sona ermiştir.
İkinci Çalıştay
Moderatör ikinci çalıştaya Mesnevi’den bir hikaye anlatarak başlamıştır: “Bir gece karanlık bir ahıra
fil getirilir ve halka gösterilir. Göz gözü görmediği için insanlar sadece dokundukları kadarını bilir.
Ertesi sabah herkes filin neye benzediğini anlatmaya baslar ama herkes farklı bir şekilde tasvir eder.
Kimi bacağından bahseder kimi sırtından.” Sonrasında da şu sözlerle çalıştayımızı açmıştır: “Avrupa
Birliği de öyledir. Neresinden tutarsan o anlaşılır. Kültürel dersen bir tarafına değinebilirsin, ekonomik dersen baksa bir tarafına. Kimse o fili tam görebilmiş değil. Avrupa da dahil.”
Panelin ardından yaptığımız bu çalıştaya panelde daha çok Avrupa Birliği geleceği hakkında konuşulduğunu ve bizim de bunları genişletmemizin daha faydalı olacağı söylenerek yön verilmiştir. Bu
öneri üzerine söz alan bir katılımcı AB’nin kalıcı barış süreci olarak düşünüldüğünü, amacın emperyalist bir birlik olmak olduğunu, yani emperyal güçlerin ‘savaşmak hepimize zarar veriyor, savaşmak yerine birleşelim’ gibi bir düşüncede ve krizle yoğrulmuş bir Avrupa içerisinde birlik olmaya
karar verdiklerini düşündüğünü söylemiştir. Avrupa Birliği’nin ekonomik bir dev ancak siyasal anlamda bir cüce olduğunu ve bunun farklı krizlerde Avrupa’yı etkilediğini de sözlerine eklemiştir.
Avrupa Birliği’nin geleceği ile ilgili olarak da şu sözleri sarfetmiştir: “Federatif olunduğunda milliyetçilik, isyanlar dizginlenemiyor, konfederatiflik daha iyi oluyor bu durumda da. Avrupa Birliği’nin de bu kriz sonrası federalizme daha çok yaklaşacağına inanmıyorum. 2020’de bizim kendimizi gördüğümüz yer aslında konfederal bir Avrupa olacak. Ulus devletler konfederasyonu hatta.”
Avrupa Birliği’nin gücünün arttığından, eskiden ulus devletlerin bütçelerinde söz sahibi değilken şu
an müdahale edebilmesinden ancak bunun aslında daha çok üst seviyelerde olduğundan ve henüz ta-
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bana indirilememiş olmasından söz edilmiştir. Bunun ancak kimlik anlayışı oturduktan sonra oturtulabileceği ve hala gelişmekte olan bir süreçten bahsedildiği eklenmiştir. Bu durumda da Arap coğrafyasında gelişen olayların, Orta Doğu’nun ve diğer her şeyin etkili olduğunu, ortak çıkarların, ortak düşmanların insanları bir araya getirdiği ve bu yüzden Avrupa’da hükümetlerin bir araya geldiği,
sivil toplum örgütlerinin de bir araya geleceği ifade edilmiştir.
Ardından şu an Avrupa Birliği’nin supranational olduğu, ama ülkelerin bir otorite altında olmadığı,
sadece ortak çıkarları olduğu konusu konuşulmuş ve sınırların kaldırılması üzerine tartışılmıştır. Herkes sınır kavramıyla bahsedilenin ne olduğu üzerine kafa yormuş ve bir grup katılımcı AB’ye göre
sınır kaldırmak dediğimiz şeyin ‘dünya devleti olmaya doğru adımlar atmak, olmayan yerlere de olanı götürmek’ olduğunu söylerken, farklı fikirler ortaya koyan diğer katılımcılar ise sınırların yeraltı-yer üstü kaynaklarını paylaşmaktan doğduğunu ve kaynak savaşlarını bırakıp ortak kullanmamız
gerektiğini ifade etmiştir.
Daha sonra ilk sorumuz üzerinden devam edilmiş, AB’nin geleceği hakkında görüşler dile getirilmiştir. AB’nin geleceğinin çok açık görülmediği, 20-30 sene sonra çökebileceği, bu ülkeleri bir arada
tutmanın çok zor olduğu sonucuna varılmıştır.
Tüm konuşmacıların konuşmalarının ardından konuşulanların genel olarak nasıl bir çizgide ilerlediği
konusunda temelde herkesin ulus devlet yapısının bitmeyeceğine inandığı, çünkü konuşmaların genel olarak postmodern bağlamda ulus devlet anlayışını işaret ettiği söylenmiştir. Ardından da ekonomik kriz sonrası bu AB yapısının nasıl tekrar rayına oturabileceği gibi konular üzerine konuşmamız
gerektiğini eklenmiştir. Bu yeni konu üzerine bunun bir sistem krizi olduğu düşünülmüş, Balkanlar’ın ilerleyen dönemlerde AB’ye uyum sağlayamayabileceği gibi örnekler verilmiştir. Paneldeki
değerli konuşmacılarımızdan Cengiz Aktar’ın ekonominin doyduğu ile ilgili sarf ettiği sözleri hatırlatılmış ve insanların tüketime dayalı yaşadığı, bu nedenle ekonomini doymasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. “Rayına oturacak mı?” sorusu içinse “yeni bir raya oturacak” sonucuna varılmıştır.
Bu konuşmalarla ikinci çalıştayımız ve sempozyumumuzun ilk günü sona ermiştir.
Üçüncü Çalıştay
İkinci günkü ilk çalıştayımızın başlangıcında moderatör o günkü çalıştaylarımızın konusunu genel
hatlarıyla çizerek başlamıştır. Daha çok AB-Türkiye ilişkileri üzerinde duracağımızı, “Avrupa’ya gitmek bize ne katar?” gibi sorulara cevaplar arayacağımızı ifade etmiştir.
Katılımcılar genel olarak yaşam standartlarımızın değişeceğinden, eğitim alanında, sağlık alanında
ve diğer pek çok alanda daha ileriye gidilebileceğinden bahsetmiştir. İnsan hakları konusunda bir
yere gelebileceğimize inanılmadığı çünkü bugün başörtüsü sorunu, Ermeni Soykırımı gibi konularda
Fransa’nın da AB ülkesi olduğu halde sorunlar yaşadığı veya çıkarttığı gördüğü söylenmiştir. Akla
ilk gelen şeylerden birinin seyahat özgürlüğü olduğu, bunun kültürel etkileşim ve entelektüel gelişim
acısından olumlu olacağına inanıldığı, bunun dışında AB’nin eğitim sisteminin de çok iyi olduğu
düşünüldüğü ve bunun da bize fayda sağlayabileceğine inanıldığı diğer konuşulan konulardan olmuştur.
Ardından Kıbrıs sorununa değinilmiştir. Kıbrıs’ın her zaman çok temel bir sorun olduğu, çünkü AB
üyesi olan bir Kıbrıs’ı tanımazken AB’nin tanımadığı bir Kıbrıs’ı tanıdığımızı ve bunun da büyük bir
çıkmaz olduğu belirtilmiş; bir ülkeyi tanımazken o ülkenin içinde bulunduğu bir birliğe girmeye çalışmanın çelişki olduğu tartışılmıştır.
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çıkmaz olduğu belirtilmiş; bir ülkeyi tanımazken o ülkenin içinde bulunduğu bir birliğe girmeye çalışmanın çelişki olduğu tartışılmıştır.
Ardından konuya şüphecilik boyutu ile giriş yapılmış ve Türkiye’nin şüpheciliğinin normal bir şüphecilik olduğuna inanılmadığı, şüpheciliğin bir sebebinin de AB’nin bize eşit şartları sağlamıyor olması olduğu söylenilmiştir.
Bir grup katılımcı tarafından ise AB’nin en büyük getirisinin ekonomi alanında olacağı fikri ortaya
atılmıştır. Neden olarak ise kültürel alanda birliğe girilmese dahi AB’nin Erasmus gibi programlarla
bir şekilde destek verdiği, öğrencilerin Avrupa kültürünü öğrenmelerini sağladığı, belki Türkiye’yi
de bu konuda daha çok destekleyebilecekleri ama bunun ekonomik getirileri kadar olamayacağı gösterilmiştir. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak da Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum kesimini tanımasa dahi,
hukuka göre bir anlaşmayı imzalayan ülkenin, o anlaşmayı imzalayan diğer ülkeleri tanımış sayılacağı ve dolayısıyla AB sürecinde tanımasak da en geç anlaşma imzalandığında tanımak zorunda kalacağımız eklenmiştir.
Son olarak konuşulanlar toparlandığında üçüncü çalıştayımızdan üç argüman elde edilmiştir:
Avrupa Birliği’ne girersek elimizde bir şeyler olacak.
Girebilmemiz için gerekli şartları gerçekleştiremeyeceğiz.
Kültürel olarak bakıldığında entegre olamayacağız, göç vereceğiz vs.
Dördüncü Çalıştay
Dördüncü ve son çalıştaydan önceki panelimizde Türkiye’nin değişen fikirleri, Avrupa Birliği politikaları, Avrupa kimliğinin ne olduğu konuşulmuştur. Son çalıştayımız olan dördüncü çalıştayımıza
da panel hakkında neler düşünüldüğü ile başlanmıştır.
Başak Kale’nin sunumu çok faydalı bulunmuş, bundan sonra üzerinde çalışılması gereken konunun
sınıflandırma yapıp bunun üzerinden gitmemiz olduğu düşünülmüştür. Bunun yanı sıra pozitif yönlerden biri olarak da bürokrat kimlikli bir konuşmacı olmasının çok faydalı olduğu, devletin ne yaptığını öğrenebilme fırsatı bulunduğu, uygulayan insanların ağzından teori ötesinde pratikte neler olduğunun görüldüğü söylenmiştir.
Ceyda Hanım’ın medeniyet projesi diye bahsettiği konu hemen hemen tüm katılımcılar tarafından
güzel bulunurken, Hakan Yılmaz’ın transatlantik görüşünün ufkumuzu genişlettiği de genel görüşler
arasında olmuştur.
Herkesin fikirleri alındıktan sonra “Avrupa Birliği’ni medeniyet projesi olarak mı görüyoruz yoksa
ekonomik, siyasi vs yönlerine de bakmak gerekir mi?” sorusu üzerinden konuşulmaya başlanmıştır.
Bazı katılımcılar, AB’nin bir ekonomi projesi olduğunu düşündüğünü ancak medeniyetle ilgili ögelerin birleştirici güç olarak kullanılarak desteklendiğini, bu ögeler olmadıkça sadece ekonomi projesi
olarak kendini gerçekleştiremeyeceğini söylemiştir.
Bir grup katılımcı ise konuya farklı bir yerden yaklaşarak medeniyet dediğimiz şeyin Batı’ya atfedilen bir olgu olmasının yanlış olduğunu, bunu hem ekonomik hem medeni bir proje olarak düşünmenin doğru olacağını ifade etmiştir.
Farklı görüşlerden bir kısmı da ekonomi projesi olarak başlandığını ancak daha sonra ülkelerarası
ilişkileri geliştirmek adına medeniyet projesine dönüştürüldüğüne inandıklarını ve bu medeniyet pro-

56

jesinin de Türkiye’ye faydalı olduğunu düşündüklerini dile getirmiştir. Girdiğimiz anda medeni bir
değişim olamayacağını, örneğin girdiğimiz gibi kitap okuma oranımız artmayacağını ancak ekonomik gelişmelerin hemen başlayacağını eklemişlerdir.
Tüm konuşmalardan çıkarılabilecek sonucun ‘’Avrupa Birliği sürecini ve üyeliğini herkesin daha
çok ekonomi projesi olarak gördüğü’’ olduğu ifade edilerek çalıştay serimizin son bölümü de kapatılmıştır.

57

3. Salon: İB 301
3.1. ÇalıştayRaporu
Birinci Çalıştay
Çalıştay, katılımcıların kısaca kendilerini tanıtmaları ve Boğaziçi Buluşması’na katılmadan önce
yazdıkları görüş yazılarının değerlendirmesiyle başlamıştır. Çalıştayda Türkiye’nin şu an içerisinde
bulunduğu sorunların çözümünün AB’ye girişi ile mümkün olup olmadığı konusu üzerinde durulmuş
ve bu nokta katılımcıları daha genel noktalara değinmeye itmiştir. Yeni hükümet geldiğinde çalışmaları olduğu,bunun Türkiye’ye katkısının ne olduğu; Türkiye’nin ekonomisini nasıl geliştireceği
gibi sorularla çalıştay başlatılmıştır. AB’nin gelecekte nasıl bir yola gireceği, Euro’nun nasıl bir gelişim göstereceği, tarım politikalarının durumu ve kıtanın cazibe merkezi haline gelip gelmeyeceği
konularının yanı sıra Arap Baharı’nda göç konusunda İtalya ve Fransanın sert tutumunun diğer AB
ülkeleri için de geçerli olup olmayacağı tartışılmıştır. Bu tartışmalardan yola çıkarak Türkiye’nin
yakın gelecekte AB’ye katılma ihtimalinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Çalıştayda Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasından dolayı birliğe alınamayacağı düşüncesi dışında, AB’nin Hristiyan Birliği olmadığını;düşünce ve hayat tarzıyla Avrupalı olunması gerektiği böylece de AB’ye katılımın sağlanabileceği düşüncesi de doğmuştur.
Türkiye’nin nüfusunun genç ve farkındalık oranın yüksek olduğunu bu yüzden herhangi bir kriz olmasa da Avrupa’nın bize ihtiyaç duyabileceği belirtilmiştir. Bunun üzerine Türkiye’nin nüfusunun
genç olmasının sebebinin yaşam standartının düşüklüğü olduğu vurgulanmıştır. Artık Avrupa Parti
Meclislerinde Türklerin yer aldığını, genç yaşta çalışmaya başlayan çok insan olduğunu ve Avrupa’nın da ucuz iş gücüne ihtiyacı olduğu söylendikten sonra Avrupa’nın işsizlik oranın çok arttığını
bu yüzden Türkiye AB’ye girse de çok iş olanağı olmayacağı konuşulmuştur. Ortaya çıkan Türkiye’nin birliğe girmeye ihtiyacı var mı sorusuna cevap olarak bu soru için koalisyonun varlığının
bahane olarak kullanıldığı fikrine varılmıştır.
Çalıştayda ayrıca Rum sorunu, Ermeni sorunu, Avrasya ve göçmen sorunu varlığı konuşulmuştur. Bu
konuda Suriye’de bir bataklığa çekildiğimiz; dış politikadaki istikrarsız duruş; Kasparov gibi bir
hamle beklentisi gibi düşünceler üzerinde durulmuştur. İran ve Ermenistan konusu açıldığı zaman
katılımcılar Reyhanlı’daki patlamanın bir başlangıç olduğu görüşünü savunmuşlardır. Avrupa’da
yükselen bir sağın varlığından bahsedilmiştir ve bunun yeni bir milliyetçilik türü olduğu konuşulmuştur. Türkiye açısından konu ele alındığında ‘50 yıl oldu hala birliğe almadılar’ görüşünün terk
edilmesi gerektiği tartışılmıştır. Türkiye’de bu sırada iki darbenin olduğu ama son 10-15 yıldır
inanılmaz gelişimler olduğunu vurgulamıştır. 1999 Helsinki’de ancak aday ülke olarak alındığı
belirtilmiş ve eğer Türkiye Avrupa’da görülmese müzakerelere çağrılmayacağı, bunun da Libya
örneğine bakarak anlaşılabileceği şeklinde bir düşünce ortaya çıkmıştır. Daha sonra son dönemde
çeşitli Balkan devletlerinin üye olmasının gündemde olduğundan bahsedilmiş ve bu konuda ne
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düşündükleri katılımcılara sorulmuştur. Bulgaristan’ın Türkiye’den çok farklı olduğu ama ekonomik
göstergelerde benzerlikler olduğu konuşulmuştur. Türkiye’nin de Araplara, Balkanlara bakış açısının, Avrupa’nın Türkiye’ye bakış açısıyla hemen hemen aynı düzlemde olduğu fikri ortaya atılmıştır.
Balkan ülkelerinin Avrupa olup olmadığı konusunda fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin
Eurozone’a girmesi, Schengen bölgesine katılması Türkiye’yi tatmin eder mi diye sorusu ortaya
çıkmıştır.
Katılımcılar arasında Avrupa Birliği’nin dini bir birlik olup olmadığı konusunda fikir ayrılıkları oluşmuştur. Temel olarak Hristiyanlık bir kimlik olmamasına rağmen Avrupa’nın kendi içerisinde olmayan kimliklerin diğerleriyle ilişkilerinde önemli bir etken olduğu, Avrupa’nın ötekisinin sadece
Türkler ve Müslümanlar olmadığı, Ortodoksların da çok ötekileştirildiğinden bahsedilmiştir. Martin
Luther’in bir risalesi örnek olarak verilerek aradan 500 yıl geçtikten sonra bizim neden İslamofobiden bahsettiğimizden dem vurmuştur. Ayrıca Avrupa’nın ilk defa kendi kamusal alanında ötekiyle
yüzleştiği ve böylece bir kimlik savaşı ortaya çıktığından bahsetmiştir. Üye olduğumuzdaki avantajlardan, vergilerdeki indirimin çok işimize yarayacağından, ama bunların olmadığı süreçte de Türkiye’nin olayları kendi lehine maximize etmemiz gerektiği sonucuna varılmıştır. Yani Türkiye’nin
insan hakları konusunda aşama kaydettiği takdirde dini bir etkenin olmayacağı yönünde uzlaşmaya
varılmıştır. Daha sonra Avrupa’nın bizi nasıl algıladığının da önemli olduğu vurgulanmıştır. Sahadan
bizi gözlemlemediklerinde bunu nasıl tam anlayacaklarına dair bir tartışma başlamıştır. Avrupa vatandaşlarının kendilerini birinci sınıf dünya vatandaşı olarak gördükleri ve onların da bir şekilde bu
algılarını değiştirmeleri gerektiği konuşulmuştur. Bunun ise diyalogla olacağı ve bu diyaloglarda
tavizlere yer verilebileceği ama verilen ödünlerin çok da karşılıksız kalmaması gerektiğinde uzlaşılmıştır.
İkinci Çalıştay
İkinci çalıştay Cengiz Aktar’ın konuşmasının değerlendirilmesi ile başlamıştır. Cengiz Aktar’ın
sunumundaki ulusüstü barış projesi tanımı hakkında konuşulmuştur. Projenin, birliği organizasyondan çok bir aile olarak görmesinin ilginç olduğu fikrine varılmıştır. AB ve barış kelimelerinin birlikte
anılması doğru mudur sorusu tartışılmıştır. AB’nin önce ekonomik anlamının daha sonra siyasi anlamının akla geldiği belirtilmiş ve birliğin barış kavramını uyandırmadığı savı için Bosna’daki olaylara sessiz kalınması gösterilmiştir. Ayrıca Avrupa’daki savaşları her zaman Amerika’nın engel olduğu, içişlerindeki katman sorunlarında müdahale olmadığı için bazı ülkeler için barışçıl desek de
tam olarak bir projeden söz edilemeyeceğini söylenmiştir. İlk ulusüstü proje olması sebebiyle deneysel bir barış projesi olarak değerlendirilebileceği fikri ortaya atılmıştır.Bunun üzerine İngiltere örneği
tartışılmıştır.İngiltere modeli kıta Avrupası’nın dışında olduğu için onun tek örnek olarak kalacağı
konuşulmuştur. Panelde bahsedilen krizin mali bir kriz değil de sistem krizi olup olamayacağı düşüncesi hakkında konuşulmuş, büyüme kapasitesi olmadığı için bu krizin sistem krizi olduğu fikrine
varılmıştır.
Avrupa Birliği’nin Türkiye için önemi tartışılmıştır. İnsan hakları, reformlar, belli kurumların yerleşmesi, güçlü ekonomi, kalifiye insan yetiştirilmesi gibi Avrupa’nın başarılı olduğu şeyler tartışılmış ve nasıl başarılı oldular sorusu üzerinde durulmuştur. Tarım arazilerini nadasa bırakma, ilaç
kullanmama gibi geleceğe yönelik yatırımların önemi vurgulanmıştır. Türkiye’de de Avrupa’nın
ihtiyacı olan tarımsal alanın varlığından bahsedilmiş, Türkiye’nin AB ile her zaman ekonomik bir
bağı olacağı belirtilmiştir.
Cengiz Aktar’ın konuşmasında değindiği Yeşiller Partisi’nin yükselmesi gerçeği çalıştayda da
kendine yer bulmuştur. Partinin ne tam sol ne tam liberal olduğu belirtilmiş, yükselen sağa ya da
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marjinal gruplara karşı dengeli bir politika uygulayarak bir alternatif oluşturabileceği fikri öne
sürülmüştür.
AB’nin dini ne kadar önemsediği sorusu ortaya atılmıştır tekrar ve bunu üzerine “Müslümanofobi”
konusunda çözüm önerileri hakkında konuşulmuştur. AB’nin bunu aşma yolunda olmadığı, Merkel’in çok kültürlü bir toplum yapma konusunda başarısız olduğu söyleminin komik bulunduğu ifade
edilmiştir. Kendi içlerindeki azınlıkları tolere edemezken 70 milyonluk bir Türkiye’yi nasıl kabul edecekleri sorusu sorulmuştur. Bunun aşılabilmesinde en büyük faktörün de eğitim olacağı ve eğitimin de objektif ve doğru bilgi olması gerektiği söylenmiştir.
İfade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki fark belirtilmeli şeklinde fikirler beyan edilmiştir. Şu an
AB’nin çok da sağlıklı bir ilerleme kaydetmediğinden bahsedilmiştir. “Avrupa Birliği’nin hasta adam olarak anılması hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki soruya ise bizim check-up’ımızın da
pek sağlıklı olmadığı cevabı verilmiştir. Avrupa’daki küresel anlamda tek aktörün Almanya olduğundan bahsedilmiş ve çok vitesli Avrupa kavramından söz edilmiştir. Artık iki halkalı Avrupa’nın daha
destek bulunduğu konuşulmuştur. İç içe geçmiş iki çemberin varlığından söz edilmiştir: Avrupa ülkesi olanlar ve diğerleri. Kemal Derviş’in bu iki çember olursa Türkiye’nin ikinci çemberdeki politikalara dahil olunmasının faydalı olabileceğini düşüncesi paylaşılmıştır. Ayrıca Hırvatistan ve Sırbistan cumhurbaşkanlarının Belgrat’taki görüşmede ikiye bölünme düşüncesi karşısındaki pozitif
duruşu hatırlatılmıştır. Dışarıda kalanların ise iş birliğinin ilerlediğini görüp dahil olmak isteyecekleri fikrinde uzlaşan konuşmacılar Danimarka örneğini vermişlerdir. Sonuç olarak AB’den daha iyi
bir birliğin olmadığı ama onun da kötünün iyisi olduğu sonucuna varılmıştır.
Üçüncü Çalıştay
Çalıştay Türkiye-Avrupa ilişkilerinde düşen bir trend olup olmadığı sorgusu ile başlamıştır. Sürecin
uzun sürmesi nedeniyle insanların sıkılmasının söz konusu olduğu konuşulmuştur. ‘Batılılaştık, demokratikleştik’ düşüncesine rağmen dış basına göre Türkiye’nin tutuklu gazeteciler vb. Sorunları nedeniyle sürecin daha zorlu olabileceği konusunda mutabakata varılmıştır.
Ayrıca Türkiye’nin önce Orta Doğu’da liderliğe soyunduğu ama şu an çatıştığı gerçeği konuşulmuştur. Katılımcılar bunun da AKP’nin değişen söylemleriyle ilgili olduğu konusunda uzlaşmışlardır. Üstelik Avrupa Birliği Bakanlığı’nda bile o heyecanın artık olmadığı konuşulmuştur. Bulunduğumuz coğrafyanın hep kaynayan bir noktada olduğuna değinilmiştir. Özellikle Suriye ve İran
örnekleri üzerinde durulmuştur.
Sürüncemede kalan bir çok davanın varlığından bahseden konuşmacılar gümrük birliğine girilmesinin zaruri olduğunu dile getirmişlerdir. Çalıştayda Kıbrıs ve Ermeni olayları kırmızı bir çizgi
olarak betimlenmiş ve insan haklarının ön plana çıkarılmasının zorunlu olduğu konuşulmuş; fakat bu
konularda fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Musul-Kerkük, Batı Trakya topraklarına sahip ülkeler ile
tarihsel bağ nedeniyle bir husumet olduğu; Kıbrıs sorunu çözülmediği takdirde birliğe alınamayacağımız; Rum tarafının birleşmek istememesi ama Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a göre daha stabil bir
ekonomisinin olması ise sunulan argümanlar arasındadır. Avrupa’ya verilen imtiyazların Türkiye’ye
verilmediğinden bahsedilmiştir.
Son olarak kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiği, Avrupalılar’ın Türkler’i tanımadığı ve bunu sebebinin de pasaportların yüksek harç bedelleri olması ve Lizbon antlaşmasının yetersiz oluşu konuşulmuştur.
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Dördüncü Çalıştay
Son oturumda askerin siyasette olmasının Avrupa’yı rahatsız etmesi bahsedilen konular arasındadır.
Türkiye-AB ilişkisinin iyi kötü hiçbir şekilde kesilmeyeceği konusunda mutabakata varılmıştır. Ayşe
Buğra’nın makalesinden bahsedilip, pasta ne kadar büyük olursa olsun küçük dilim hep küçüktür
denilmiş ve bunun çok ilgi çeken bir yaklaşım olduğu dile getirilmiştir.
Alım gücünden bahsedildikten sonra doksanların IMF’e en çok borçlanılan dönem olduğu ve asıl
tartışılması gereken noktanın Türkiye’deki ekonomik büyümenin toplumsal katmanlara yansıması
olduğu söylenmiştir. Sayısal oranlara bakınca “nereye nasıl yansıyor” diye sorulmuş ve bunun üzerine konuşulmuştur fakat kesin bir cevaba ulaşılamamıştır. Türkiye’nin enerjisi olan bir ülke olması
ihtimalinde sürecin daha farklı işleyebileceğine değinilmiştir. Son olarak ise ithal ve ihraç edilen
malların eşit düzeyde olmamasından (çip-teknoloji/kum,meyve) ve transatlantik ekonomik iş
birliğinde Türkiye’nin yeri ve öneminden bahsedilmiştir.
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4. Salon: İB 312
4.1. Çalıştay Raporları
Birinci Çalıştay
Çalıştay, çalıştayın amaç ve metodolojisinin açıklanması ile başlamış, katılımcıların kendini
tanıtması ve 9. Boğaziçi Buluşması’na katılma amaçlarını belirtmeleri ile devam etmiştir. Avrupa
Birliği konusunda bilinmeyenlerin öğrenilmesi ve sürecin detaylarıyla tartışılması katılımcıların
başlıca amaçları olarak belirlenmiştir.
“Eskiden Türkiye politikası daha AB ağırlıklı iken şimdi neden alternatif yollara kaydı?” sorusu
katılımcılar tarafından farklı cevaplar almıştır. Bunlardan ilki: “AB’nin gündemde geride kalması,
üyeliğin Türkiye için önemli olmaması anlamına gelmiyor. Her ne kadar öyle görünse de bu konunun ikinci planda kalması diğer ülkelerle ilişkilerin de bir şekilde AB ülkelerine dokunduğu için
imkansız gibi görünüyor. AB, Orta Doğu ve sınır ülkelerle ilişkilerini büyük ölçüde Türkiye üzerinden yürütüyor; tabii bu AB Türkiye’ye muhtaç anlamına gelmiyor.” olmuştur. Bu konuda bir
diğer görüş ise şöyledir: “Sürecin adeta ‘sakız gibi’ uzaması da bu geri plana atılma konusunda etkili. Bu uzun sürece rağmen sağlam ve kesin bir adım atılmadı. Bunun nedeni ise Türkiye’nin mevcut
iç problemlerinde aranmalı.” Muhafazakarlık, kadına şiddet, laiklikle ilgili endişeler, tutuklu gazeteciler... bu iç sorunlara dahil olmak üzere, AB ülkelerinin Türkiye’nin üyeliği konusundaki başlıca
kaygıları olarak belirlenmiştir. Türkiye’de son zamanda getirilen bazı yasaklar (THY, içki yasağı) da
bunu doğrular nitelikte bulunmuştur. Bu bağlamda, kendi sorunlarını halledememiş bir ülke, AB
kapısını aşındırmamalı sonucuna varılmıştır.
Diğer taraftan Kıbrıs ve azınlık sorunu AB sürecinde aşılması oldukça zor bir tıkanmaya neden olarak görülmüştür. Bunun haricinde üyelik olmasa da AB ülkeleriyle ticaret ilişkileri de sürdüğüne vurgu yapılmış; Bu nedenle kısa vadede bir gelişmenin beklenmediği ileri sürülmüştür.
Ticaret ilişkilerinin sürdürülüp tam üyeliğin kabul edilmemesi konusunda aslında Türkiye’nin durumunun bu açıdan İngiltere’nin istediği üye olmama ancak ekonomik ayrıcalıklara sahip olma durumunun olduğu düşünülmüştür. Bu açıdan, Türkiye’nin “özel üyelik” durumunu kabul etmemesi de
bir başka soru işareti olarak karşımıza çıkmıştır.
Ayrıca Türk insanının AB süreci, üyeliğin avantaj ve dezavantajları ile ilgili yeterince bilgilendirilmemesi, sürecin halk tabanına indirilmemiş olması da bir başka sorun olarak belirlenmiştir. Bunca
yıldır iyi olan şeylerde (yasayı değiştirmek için vs.) AB’nin kullanılmasına rağmen son zamanlarda
yapılan anketlerde AB’ye girmeyelim diyen üniversiteli bir kitlenin varlığı ile AB üyeliğinin kazanımları hakkında sorulan sorulara verilen cevabın genelde “Gezeceğiz” den ileri gidemiyor
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olmasının göz ardı edilemeyeceği düşünülmüştür. Bu yüzden, algıların değiştirilmesi üzerine çalışılması ve halk tabanı üzerinden bir çalıştırma yürütülmesi önemli görülmüştür. Halkın bilgilendirilmesi konusunda bir başka görüş ise, bu sürecin halka tam olarak anlatılamayacağı yönünde olmuştur.
Ayrıca halkın kendine göre bir gündemi olduğu da düşünüldüğünde, Türkiye’nin önce gereken müzakereleri bitirmesinin ve referandumda halkın görüşünün alınmasının daha uygun olacağı da öne
sürülen bir başka görüştür.
Din ve kimlik ile ilgili de katılımcılar zıt görüşler belirtmiştir. Kimi katılımcılar Türkiye’nin Müslüman ve “Doğulu” kimliğinin AB üyeliği konusunda bir sorun olacağını düşünürken; diğerleri AB‘de
Türkiye’nin Müslüman bir ülke olmasını avantaj olarak gören büyük bir kesimin varlığına dikkat
çekmiştir. İkinci görüş, “Müslüman kimliğini ve laikliği aynı anda bünyesinde barındıran bir ülke
olarak AB’ye katılımı AB ülkelerinin önyargısız olduğunu, “the West and the Rest” söyleminin onlarca aşıldığını gösterir.” şeklinde açıklanmıştır. “Doğulu”luk konusunda ise katılımcılar Müslüman
demek Arabistan demek olmadığına, Türklerin yaşadığı İslamiyet’in Orta Doğu ve Arap dünyasından farklı olduğuna vurgu yapmıştır. Bir taraftan, kimliğin de kültürün de sonradan yaratılabileceği
fikri “Bugün sokakta sorsak “Orta Doğu’ya daha yakınız” fikri çıkar ama tamamen faydacı nedenlerle. Bundan on yıl önce “Avrupa’ya daha yakınız” çıkabilirdi; tıpkı Demirel zamanında “Asyalıyız” sonucuna bile varılabileceği gibi.” Şeklinde desteklenmiştir. Sonuç olarak, bu kimlik meselesinin değişkenliği üzerinde fikir birliğine varılmıştır. Bu bağlamda, katılımcılar Cemil Meriç’in, “Türk
toplumunun kendi dinamikleri var. Biz ne Avrupalıyız ne Doğuluyuz; önemli olan kendi kültürümüzü oluşturmak.” şeklindeki görüşüne katılmış ve bu konuda Avrupalı olmak ya da Orta Doğu‘ya rol
model olmak (ki bunun altında da bazı ekonomik çıkarların olduğu reddedilemez) amaçları yerine
Türk kimliğine vurgu yapılmalı sonucuna varılmıştır.
İkinci Çalıştay
İkinci çalıştay, “Yakın Gelecekte Avrupa Birliği” başlıklı panelin genel değerlendirmesi ile başlamıştır. “A la carte Avrupa” fikri, göç meselesi, AB’nin genişleme politikası, AB’nin bir barış projesi olarak kurulup kurulmadığı konusu, Lizbon Antlaşması ve sorunları, AB’nin yaşadığı ekonomik
kriz ve “Medeniyetler Çatışması” teorisinin akıbeti panelden akıllarda kalan başlıca konular olarak
belirlenmiştir. Bu konudaki fikirler ise şu şekilde sıralanmıştır:
AB sürecine daha çok ekonomik anlamda bakılsa da sadece ekonomik olarak bakmanın doğru olmayacağı söylenmiştir. Bu konu ile ilgili, AB ülkelerine verilen asgari ortak hedeflere bağlı kalmak
şartıyla, bazı hedeflerin gerçekleştirilmesine destek vermeme hakkı olarak özetlenebilecek “A la
carte Avrupa” ise üye ülkelere özgürlük tanıyan bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Fakat “Her
ülke kendine göre seçim yaparsa bir birlikten bahsedilebilir mi?” sorusu da akıllarda belirmiştir.
Avrupa’ya yapılan ve artan göçler Avrupalılık kimliği sorununu yaratmıştır. Bu konuda özellikle
göçün getirdiği adaptasyon sorunları her ülkeyi “Ben kendi ülkemi bu krizden nasıl kurtarırım?”
düşüncesine itmiştir. Birkaç kuşak sonra bu insanlar zaten oranın yerlileri olacak fikri mevcut olsa da
örnek olarak İngiltere’de yaşayan Pakistanlıların Pakistan’da gibi yaşadığı, bir entegrasyonun söz
konusu olmadığı da belirtilmiştir. Yapılan bir araştırma, entegrasyon sorunun eğitim sistemi ile aşılabileceği sinyallerini vermiştir. Çünkü bu konuda Fransa’daki Türk öğrenciler sorun yaşamazken
Almanya ya da Polonya’da durumun farklı olduğu görülmüştür.
Genişleme politikası (Enlargement policy) ile alakalı ise katılımcılar, sınırları hali hazırda Orta
Doğu’ya dayanan AB’nin genişleme politikası yerine ülkelerle iletişime geçebilecek başka bir yol,
yeni bir partnerlik modelinin bulması gerektiği konusunda hem fikir olmuştur.
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Cengiz Aktar’ın konuşması sırasında belirttiği AB’nin barış projesi olarak kurulması durumuna karşı
katılımcılar AB’nin barış amacından çok ekonomik (demir- çelik kaynakları ile alakalı) çıkarlar için
kurulmuş olduğunu belirtmiştir. Avrupa’nın bu denli genişleyip ülkelerin içişlerine karışabilecek duruma gelmesinin de AB’nin barış amaçlı kurulmasıyla çeliştiği vurgulanmıştır. İçişlere karışma konusu ile ilgili de ayrıca “Üyelik için aranan kriterler içişlere karışmak mıdır?” sorusu ile de karşı
karşıya kalınmıştır. Barış konusu ile ilgili ise, AB ile sağlanan şeyin aslında barıştan çok bir istikrar
yaratmak, “savaşsızlık” sağlamak olduğu öne sürülmüş ve bu “yumuşak güç” bir yan güç olarak
kullanılsa da bu konuda başarılı olunduğu belirtilmiştir.
Lizbon Antlaşması, AB’ye tüzel kişilik kazandırsa da ne kadar etkili olduğu konusundaki şüphelere
vurgu yapılmıştır. Lizbon Antlaşması’nın, bünyesinde hiyerarşik bir sorunu barındırıdığı, lokal ve
uluslarüstü karar mercilerinin çeliştiği ve lokal bazdaki etki bypass edilmeye çalışılsa da bunun çok
zor gibi göründüğü belirtilmiştir.
Türkiye’nin AB üyesi olma durumunda rekabet gücünün olmayacağı, büyümenin üç dört şehirde olacağı, diğer şehirlerde bu etkilerin görülmeyeceği ileri sürülmüştür. Ancak, AB’nin krizde olması
kendisinin de rekabet gücünü ve dolayısıyla Türkiye’nin üyelik sürecini de etkilediği belirtilmiştir.
Bu krize rağmen altyapılarının sağlam oluşu AB’yi ayakta tutan faktör olarak düşünülmüştür. Bu durumda, krizdeki AB’yi kendisinin kurtaracağı fikri katılımcılar arasında baskın çıkmıştır.
“Türkiye AB’ye üye olursa Huntington’ın Türkiye’yi “yalnız ülke” olarak nitelendirdiği “Medeniyetler Çatışması/Clash of Civilizations” teorisi çürüyecek mi?” sorusuna ise katılımcılar tarafından
Türkiye’nin imajının değişmesi çok zor olduğundan bu teorinin de çürümesinin oldukça zor olduğu
cevabı verilmiştir. Bu algının değişmesi konusunda da medyanın etkili olabileceği, ancak bu etkinin
sınırları olduğu, algının değişmesi için çok uzun bir süreç gerektiği ve kabullenme konusunda tarihsel birlikteliğin önemi de ayrıca konuşulmuştur.
Üçüncü Çalıştay
Üçüncü çalıştay, o gün gerçekleşecek “ Türkiye – AB ilişkileri” konulu panele hazırlık, bu konudaki
bilgi ve yorumların paylaşılması amacı ile başlamış ve başlıklar halinde AB Bakanlığı’nın kurulması, işlevleri ve çelişkileri; Türk halkının taşıdığı “AB bizi sömürecek” düşüncesi ve bunun aşılmasında konuyla ilgili eğitimlerin önemi; AB’nin Türkiye gündemindeki yeri ve Türkiye’nin AB gözündeki imajı konularına değinilmiştir.
Türkiye’nin AB sürecinde bir geri çekilme gözlenmesine rağmen AB Bakanlığı’nın kurulması ve
çeşitli illerde ulusal ajansın merkezleri ve atölyelerinin açılması katılımcılar tarafından çelişkili bulunmuştur. Ancak, kurulan bu atölyelerin, AB sürecine dair ilgiyi artırmak için oldukça yararlı olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan, alınan kararların tutarsızlık yarattığı ve bunun bir nedeninin de
Türkiye’nin dış politikasındaki genel tutarsızlık olabileceği öne sürülmüştür.
Erzurum’da yaşayan bir katılımcı buradaki halkın genel olarak AB’ye girme taraftarı olmadığını ve
burada, “Türkiye kendini ezdirmemeli, Avrupa boyunduruğu altına girmemeli” görüşünün baskın
çıktığını belirtmiştir. Buna karşılık ise, AB’nin istediğinin Türkiye’yi ezmek olmadığı, rekabet gücü
yüksek, güçlü bir Türkiye’nin AB’nin de işine geleceği şeklindeki görüş de ortaya atılmıştır. İnsanlardaki bu “boyun eğme” algısının ise AB’nin sistematiğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. AB’nin
sistematiği sağlam olsaydı bu sürecin boyun eğmekten çok sistemsel bir iş birliği şeklinde olabileceği; fakat genel olarak Türk halkının AB’yi sistemsel bir iş birliği olarak görmediği belirtilmiştir.
Bu olumsuz algının süreç içinde ortaya çıkıp arttığı da önemli bir konu olarak düşünülmüştür. Bu
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algının ortadan kaldırılması için ise yine AB Bakanlığı tarafından düzenlenecek panellerin ve daha
önemlisi; bu panellerin katılımcılarının belli bir kitle ile kısıtlı kalmaması, bu konuda elitist bir yaklaşımdan uzak durulması gerektiği ve bu çerçevede bu panellerin halka indirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Ayrıca, eğitim konusunda medyanın oynayabileceği pozitif rol de vurgulanmıştır. Bu bilgilendirme sürecinden beklenen ise, halkın AB konusundaki ön yargısını kırmak değil sürece karşı bilinçli bir destekleme ya da karşı çıkış yaratmak şeklinde belirlenmiştir.
“Türkiye’nin birçok iç sorunu var, AB süreci bu meseleler arasında kendine nasıl bir yer bulur; kaçıncı sıradadır?” sorusunun cevabı konusunda katılımcılar bunun hükümetin vizyonuna bağlı olduğu
konusunda hem fikir olmuştur. Avrupa’nın “islamphobia”sının yanında Türkiye’de de bir süredir var
olan “dinsizlik korkusu” - ki bunun hükümetin vizyonu ile alakalı olduğu düşünülmüştür, üzerinde
durulması gereken bir konu olarak öne sürülmüştür.
“Siz AB’ye üye bir devletin vatandaşı olsaydınız Türkiye’nin üyeliğini ister miydiniz?” sorusuna verilen cevap ise hangi ülkenin vatandaşı olunduğuna ve Türkiye’ye nasıl bakıldığına göre değişmiştir.
Buna göre, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin vatandaşı olsak istememe ihtimalimiz yüksek
iken Balkan ülkeleri vatandaşı olsaydık Türkiye’nin AB üyeliğini destekleme ihtimalimiz daha yüksek bulunmuştur. Türkiye’nin Amerika Birleşik Devletleri, Batı ve Doğu arasındaki iyi bir denge
noktası ve iyi bir pazar olması yanında insan hakları vb. konulardaki geri kalmışlık ile yabancı basındaki haberler düşünüldüğünde de Türkiye’nin yanlış bir imaj ve profil oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Bu yanlış imaj hem Türkiye’nin kendini yanlış yansıtmasının hem de bazı yabancı basın
organlarının da bu konudaki tutumlarının sonucu olarak düşünülmüştür. Bu çerçevede, her iki tarafın
da algı genişlemesine, birbirini daha iyi anlamaya ihtiyacı olduğunun aşikârlığı belirtilmiştir.
Dördüncü Çalıştay
“Türkiye-AB ilişkileri” başlıklı panel ardından gerçekleştirilen dördüncü çalıştay, panelin değerlendirmesi ile başlamıştır. Katılımcıların vurgu yapıp görüşlerini belirttikleri konular şu şekilde sıralanmıştır:
Yapılan tüm değişikliklerin AB sürecinde yapıldığı ve bundan sonra da yapılması gerektiğini vurgulandığı ancak bunun çok da doğru olmadığı düşünülmüştür. Bu görüş, AB’nin ve sürecin Türkiye’yi ileriye taşıdığı inkâr edilemeyeceği; fakat yapılan her yeniliği sürece bağlamanın yanlış olacağı
şeklinde açıklanmıştır. AB süreci olmasaydı belki de Türkiye hükümetinin bu adımların bazılarını
atmayacağı; ancak bunun odak noktası haline getirilmemesi gerektiği, bu konuda odak noktasının
AB yerine Türkiye hükümeti ve onun gündeminde yer alan değişikliklerin olması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanında, kadın hakları, insan hakları vs. gibi Türkiye’nin kendini geliştirmesi gerektiği
düşünülen konular evrensel değerler olduğundan bunların AB sürecinde değerlendirilmesinin ayrıca
yanlış olacağına vurgu yapılmıştır.
Türkiye’nin yıllardır vurgu yapılan “köprü olma durumu” ile ilgili ise katılımcılarımız tarafından
köprü olmak için iki tarafta da ayakların olması gerekliliğine; ancak Türkiye’nin bu gerekliliğe yanıt
vermediğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca Ceyda Karan’ın bu konudaki “Türkiye Batı ile Doğu arasında
köprü olsa da işlevi nedir?” şeklindeki görüşü bu anlamda isabetli bulunmuştur.
Türkiye’de AB’ye bakış açısının çoğunlukla ekonomik kazanımlar olduğu ve özel statü ile bu tür
faydalanmaların büyük ölçüde önünün açılacağı düşünüldüğünde Türkiye’nin özel statü teklifini ısrarla kabul etmemesinin bir çelişki yarattığı düşünülmüştür. Türkiye’nin özel statü almayı kabul etmemesinin nedenleri hakkında ise katılımcıların görüşleri Doğu’nun gözünden düşmemek için, “ad

65

koyma” ihtiyacının duyulması ve konunun Türkiye açısından bir gurur meselesi haline getirilmesi
olarak belirlenmiştir. Ancak gururun iç ve dış siyasette bu denli kullanılması ve bunun üzerinden
popülist söylemler yapılması pek doğru bulunmamıştır. Bu konudaki bir başka görüş ise, Türkiye’ye
verilecek özel statünün İngiltere’ninkinden farklı olacak olması ve muhtemelen serbest ticaret ve
gümrük hakkını içermeyecek olması ve bu durumun umulan ekonomik kazanımları engelleyeceği
yönünde olmuştur.
AB’nin ekonomik kazanımlarının ötesinde vize konusunda getireceği kolaylıklar da oldukça önemli
görülmüştür. Türkiye’deki mevcut vize alma sürecinin oldukça sıkıntılı olduğu, bu süreçte vize alma
durumu tamamen kaldırılmasa da bu sürecin kolaylaştırılması gerekliliği konusunda katılımcıların
tümü hem fikir olmuştur.
Türkiye’nin yaşadığı kimlik sorununa önceki panellerde de değinilmiş, denge sağlanmaya çalışılırken kendini tanımlanın ne kadar zor olduğunun üstünde durulmuştur; ancak müzakereler sırasında
Türkiye’nin masaya hangi kimlikle oturduğu bu konunun başka bir boyutu olarak belirlenmiştir:
Orta Doğulu mu? Avrupalı mı? Bu sorunun cevabının ise yine önceki çalıştaylarda üzerinde durulan
Türkiye’de hükümetten hükümete değişebilen vizyonuna bağlı olduğu ileri sürülmüştür.
Tüm bu süreç ele alındığında Türkiye’nin Avrupa Birliği yolunda henüz eser verme aşamasında olduğu, sürecin meyvelerinin daha sonra toplanacağı belirtilmiştir. Bu “sonra”nın ne kadar sonra olacağını ise yine Türkiye hükümetinin –özellikle AB Bakanlığı’nın- bu konuda attığı adımların, bu
adımların yeterliliği ve etkinliğinin belirleyeceği vurgulanmıştır.
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1. İsmail Cem Karadut
Akdeniz Üniversitesi
“Olmak ya da Olmamak...”—Esas Mesele Bu Değil:
Avrupa Birliği & Türkiye İlişkileri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkiler söz konusu olduğunda son dönemlerde (özellikle
2007 sonrası) her iki tarafta da çoğunlukla rasyonelliğin yerini reaksiyonerliğin aldığı görülmektedir:
Eleştirel İlerleme Raporları gibi, beklentilerine uymayan bir durumla karşılaştığında Türkiye, AB’yi
samimi olmamakla suçlamakta ve kendisine ayrımcılık yapıldığı tepkisini göstermekte; kimi Avrupalılar ise, oryantalist bir tavırla, Türkiye’yi ‘zaten Avrupalı olmamakla’ yaftalamaktadır. Mamafih;
nesnel ve rasyonel bir gözle bakıldığında, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerin bu denli kırılgan olmadığı, geçmişe dayalı maddi ve manevi sağlam temellerinin olduğu aşikârdır.
Bir dönem Eski Dünya’nın coğrafi olarak büyük bir bölümünü himaye altında tutan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa tarihine istikamet vermiş önemli bir aktördür. Örneğin; İpek ve Baharat yollarını
elinde bulunduran İmparatorluk, Avrupalıları yeni yollar bulmaya itmiş, ‘okyanuslara açılmanın’
sonrasında Amerika keşfedilmiş ve bu büyük kıtanın maddi zenginliği bugün AB’nin çekirdeğini
oluşturan, Avrupa’nın köklü devletlerinin ekonomik ve askeri olarak gelişmesinde önemli güç ve
motivasyon kaynağı olmuştur. Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu Kırım Savaşı’ndan (1853)
sonra resmen Avrupalı bir devlet olarak tanınmış ve o tarihten itibaren diplomatik ilişkiler artarak
sürmüştür. Cumhuriyet döneminde ise, ilk kuruluş aşamasında ulus-devlete rol modeli olarak Batılı
ülkeler alınmış ve Tanzimat’la başlayan Batılılaşma daha büyük bir ivme ile devam etmiştir. 1951
yılında ilk kurumsal ürününü veren Avrupa Bütünleşmesi’yle kontak 1959’da Demokrat Parti döneminde kurulmuş ve 1963 yılındaki Ankara Antlaşması ile ilişkiler hukuki bir zemine oturtulmuştur.
Türkiye’nin iç konjonktürü nedeniyle 1987 yılına kadar yavaşlayan hatta askıda kalan ilişkiler,
Topluluk’a başvuru ile yeniden canlanmıştır. Söz konusu tarihte, Fas da Avrupa Topluluğu’na
başvurmuş ve “Avrupa’da toprağı olmaması” gerekçesiyle Avrupa Komisyonu tarafından reddedilmiştir. Diğer bir deyişle, Avrupa Komisyonu o tarihte Türkiye’nin Avrupalılığını tasdik etmiştir.
Bu yüzden, AB ve Türkiye arasındaki ilişkilerde herhangi bir zorlukla karşılaşıldığında yukarıda
bahsedilen tarihi, iktisadi, siyasal, diplomatik bağları görmezden gelerek, durumu bir “olmak ya da
olmamak” basitliliğine ve keskinliğine indir(ge)mek meselenin kendisi olmadığı gibi çözümü de
değildir. Türkiye; coğrafyası, tarihi ve kültürü itibariyle Avrupalıdır ki bu yüzden AB Projesine
dâhildir ve esas mesele ‘dâhil olmanın’ biçimidir.
50 yıllık bir maziye sahip ilişkilerde, Türkiye’nin söz konusu durumdaki tavrı başından beri “tam
üyelik” üzerinedir. İlgili hukuksal metinlerdeki sürelere bakıldığında (1964’te yürürlüğe giren Ankara Antlaşması ve Katma Protokol’de öngörülen “hazırlık” ve “geçiş” evreleri ile “nihai” aşamanın
en fazla 17 yıl sürmesi öngörülmüştür) Türkiye’nin 1981 yılında Yunanistan ile birlikte Topluluk’a
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girmesi gerekmekteydi, fakat ‘mesele’ günümüz itibarıyla bu değildir. Esas mesele, Türkiye’nin ABye girişinin Yunanistan’dan daha zor olacağıdır; zira artık “Kopenhag Siyasi Kriterleri”, “Maastricht
Ekonomi Kriterleri” ve bunlar üzerine kurulu “Şartlılık Mekanizması” bulunmaktadır. Avrupa’nın
tarihi, coğrafi, siyasi, ekonomik, kültürel bir parçası olmasına karşın hala kendisini “köprü” olarak
sunmaya çalışan Türkiye’nin bu hususlarda özellikle 1999–2001 ve 2002–2007 arasında önemli de
jure ilerleme kaydettiği bir gerçek olsa da yapması gereken daha çok şey bulunmaktadır. Bu gerçekgereklilik anımsatıldıktan sonra ise, hükümetin ve üyelik sürecini yöneten bürokrasinin reaktif olmaktan ziyade AB yolunda proaktif bir siyaset izlemesi gerekmektedir; çünkü demokrasisi özsel olarak gelişmiş Batılı ülkeler seviyesinde olmayan, ekonomisi yapısal anlamda düzensiz ve istikrasız
bir Türkiye’ye AB’den gelecek en iyi teklif, Birlik’in ekonomik çıkar ve tehdit algılaması çerçevesinde, ticari ve askeri alanda çeşitli işbirlikleri öngören “imtiyazlı ortaklık” olacaktır. Söz konusu bu
durumun nedeni ise, ne kültür ya da kimlik (AB’deki her üye ülkenin kültürü birbirinden farklıdır
fakat ayrı değildir ve bu Türkiye için de geçerlidir: Türkiye’nin kültürü/kimliği Avrupa’dan farklıdır
ama ayrı değildir) ne de müzakere sürecinde görülen ‘siyasi’ blokajlardır; neden, Türkiye’nin Helsinki ve Brüksel Zirveleri sonrası gösterdiği hevesin artık gösterilmemesi, de jure düzenlemelerin de
facto karşılıklarının bulunmayışı ya da yasal düzenlemelerin uygulamaya yansımaması ve nihayetinde AB üyelik sürecinde reformların akamete uğramasıdır. Yoksa; AB projesi yürümeye, AB genişlemeye devam etmemektedir ki bunun son örneği geçtiğimiz günlerde Birlik’e 28. üye olarak katılan
Hırvatistan’dır.
Sonuç olarak; 50 yıllık AB – Türkiye ilişkilerinde ‘virajı almaktansa uçuruma sürmek’ tercih edilmemelidir; zira tarihi ve olgusal gerçekler Türkiye’nin üyeliğinin arkasındadır. Türkiye daha tutarlı bir
söylemle ve daha kararlı bir reform pratiğiyle AB’ye üyelik yolunda gerekli adımları attıktan sonra
AB’ye düşen görev “şartlılık ilkesinin” gereğini yapmak olacaktır.
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