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Haftalardır beklenen 9. İlerleme Raporu birçok
ertelemenin ardından nihayet 8 Kasım tarihinde
açıklandı. Aynı tarihte yayınlanan Katılım
Ortaklığı Belgesi ile birlikte, 8 Kasım’dan
önce, İlerleme Raporu’nun ardından üyelik
müzakerelerinin sekteye uğrayacağı hatta
Türkiye’nin AB ile ilişkilerin dondurulacağı
yönünde fikir beyan edenlerin aslında doğru
olmayan öngörülerde bulundukları anlaşıldı.
Genel anlamda beklentilerden daha olumlu bir
Rapor yayınlayan Avrupa Komisyonu bu
bağlamda olası ‘Tren Kazası’ senaryolarını
bertaraf etmeyi başardı. Hatta Türk Dışişleri
Bakanlığı yetkilileri raporu incelemelerinin
ardından açık bir şekilde ‘Bundan sonra tren
kazası yaşanmayacak’ yorumunda bulundular.
Bu bağlamda çoğunluk tarafından 9. İlerleme
Raporu, öncesindeki tartışmalar göz önünde
bulundurulduğunda, kendisinden beklenilen
Türkiye’ye yönelik ağır eleştirileri
içermediğinden, ‘dağ fare doğurdu’  deyimi ile
birlikte anılır oldu. Her ne kadar hem halkın
hem de siyasi çevrelerin çoğunluğu bu
doğrultuda düşünse de acaba gerçekten dağ fare
mi doğurdu? Türkiye gerçekten hak ettiğinden
çok daha düşük bir eleştiriye mi maruz kaldı?
Bu konuda çoğunluğun aksine Türkiye’nin
aslında Rapor boyunca özellikle bu sene
AÇMÖF’un ‘Türkiye’nin müzakere sürecinde
önündeki engeller’ başlığı kapsamında mercek
altına aldığı İnsan Hakları, Demokrasi ve
Hukukun Üstünlüğü konularında  kıyasıya
eleştirildiği ve her ne kadar Kopenhag Siyasi
Kriterleri’ne uyum sağlamış olsa da bu
konularda üye ülkelere oranla ciddi eksiklikleri
bulunduğunu söylemek gerekmektedir.

Türkiye’ye yönelik yoğun eleştirilerin
odağındaki Demokrasi ve Hukuk’un üstünlüğü
konusundan başlamak gerekirse bu konuda en
problematik başlığın Asker – Sivil ilişkisi
olduğunu söylemek çok zor değil. Özellikle yıl
içinde yeni Genelkurmay Başkanı’nın göreve
gelmesiyle birlikte TSK tarafında yapılan

Bu sayı Marsh Sigorta ve
Reasürans Brokerliği’nin
katkılarıyla hazırlanmıştır.

artarda açıklamalarla TSK’nın siyasete aktif
şekilde katılması AB Yetkilileri’nden yoğun
eleştiriler almıştı. İlerleme Raporu’nda da
TSK’nin yapacağı açıklamaların sadece
savunma ve  asker l ik konular ıyla
sınırlandırılması gerektiğinin altı çizildi.
Bunun yanında özellikle Şemdinli olaylarından
sonra ortaya çıkan ordu’nun sivil otoriteden
bağımsız askeri operasyonlar yapabilmesi ve
gerektiğinde istihbarat toplayabilmesi gerçeği
de Rapor’da eleştirilen konulardan. Şemdinli
olayları Rapor’da sadece TSK’ya yönelik
eleştirilerde kullanılmıyor, adli sistemin

bağımsızlığı konusu da Şemdinli olayları
sonrası üzerine eleştiriler getirilen bir konu.
Özellikle Hakimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu’nun olaylar sonrası verdiği kararlar,
Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı konusunda
kafalarda büyük soru işaretleri bırakmışa
benziyor.

Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü konularının
ardından, Rapor’un geçtiğimiz yıllarda olduğu
gibi bu sene de en hacimli bölümü olma
özelliğini koruyan İnsan Hakları başlığı altında
Türkiye’ye getirilen eleştiriler Türkiye’nin
üyelik öncesi eksiklerinin büyüklüğünü
gösterir nitelikte.  Bu konuda en ciddi eleştiri
hem Türkiye’de hem de yurtdışında Rapor’un
yayınlanmasından önce çeşitli şekillerde



tartışılan TCK’nın 301. maddesi ve ifade özgürlüğü konusu.
Rapor’da, her ne kadar Türkiye’de daha önce tartışılması tabu
olan birçok konunun tartışılmaya başlanmış olması
memnuniyetle dile getirilirken, TCK’da bulunan 301. madde
ve benzeri maddeler sebebiyle de bu tartışmaların verimli
olamaması ve Türkiye’de bir otosansür mekanizmasının
oluşmaya başlaması gerçekleri de ortaya kondu. Aynı
zamanda Rapor’da Ceza Kanunu’na getirilen bir başka
eleştiri de Terörle Mücadele Yasası. Önceki yıllarda da
defalarca eleştirilen Yasa, bu sene de Türkiye’de özellikle
ifade özgürlüğü konusundaki eksiklerini örneklemek için
önemli bir madde olma özelliğini sürdürüyor.

İfade özgürlüğü konusunun yanında azınlık hakları da
geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu Türkiye’nin başını ağrıtan
konuların başında geliyor. Özellikle azınlık cemaatlerinin
tüzel kişilik elde edememe ve mülkiyet edinememe sorunları
AB’nin Türkiye’den bir an önce ilerleme kaydetmesini
istediği konular. Bunun yanında önceki sekiz İlerleme
Raporu’nun aksine bu Rapor’da Aleviler ilk kez azınlık
olarak değerlendirilmiyor ve Alevilerin yaşadığı sorunlar
Rapor’da ayrı bir başlık içerisinde işleniyor. Ancak
Aleviler’in değerlendirildiği başlık değişmiş olsa da AB’nin
bu konuda geçmiş Rapor’larda olduğu gibi Aleviler’in ibadet
ve din eğitimi konularında yaşadıkları sorunların altı bu
Rapor’da bir kez daha çiziliyor.

Ekonomik ve Sosyal Haklar bağlamında Türk kamuoyunu
yoğun bir şekilde meşgul eden töre cinayetleri, AB
Komisyonu tarafından yazılan bu Rapor’da da kendine geniş
yer bulmuş durumda. Özellikle yasal çerçevenin bu konuda
yetersiz kalması hatta bazı durumlardaki cezai indirimler
sebebiyle neredeyse töre cinayetlerini özendirmesi, eleştirilen
noktaların başında geliyor. Ayrıca son dönemde özellikle AB
üyesi Akdeniz ülkelerinde de sık sık gündeme gelen ev içi
şiddetle mücadele konusu da Türkiye’nin yetersiz kaldığı
başlıklardan biri olarak Rapor’da yerini bulmakta.

Azınlık Hakları konusunda da AB Türkiye’ye yine daha
önceki Rapor’larda olduğu gibi uzun bir ödev listesi
vermekte. Özellikle Türkiye’nin azınlıklarla ilgili sorunları
sebebiyle birçok uluslar arası antlaşmaya ve konvansiyona
koyduğu çekinceler hususunda hiçbir ilerleme
kaydedilmemesi ve Uluslar arası Hukuk bağlamında azınlık
hakları konusunda bir gelişme olmaması AB tarafından altı
çizilen bir durum. Ayrıca Lozan’daki dar azınlık tanımına
göre azınlıklarını tanımlayan Türkiye’de, Türkiye’nin resmi
olarak tanıdığından daha fazla azınlık olduğu gerçeği de AB
tarafından tekrar tekrar vurgulanmakta.

Rapor’da geçtiğimiz dönemde azınlık hakları konusunda
büyük ilerlemeler kaydeden Türkiye’nin, geçtiğimiz bir yıl
içinde azınlıklara özellikle Uluslararası düzeyde haklar
sağlama konusunda oldukça yetersiz kaldığı ve neredeyse
hiçbir ilerlemenin olmadığı ortaya konmakta ve Türkiye’nin
üyelik öncesinde bu konularda ilerleme kaydetmesinin

kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır.

Yukarıda yazılanlara bakıldığında aslında Rapor’un Türkiye
konusunda objektif ancak sanılanın aksine Türkiye’nin
hatalarını göz ardı etmeyen bir Rapor olduğu çok açık. Tabii
ki geçtiğimiz Ekim ayında Avrupa Parlamentosu’nda kabul
edilen Eurlings Raporu’ndan sonra herkesin beklentisi olan
Türkiye’ye yönelik çok sert eleştiri beklentilerini
karşılamayan bir Rapor olsa da, Türkiye’nin eleştirildiği
konuların azımsanmayacak kadar çok olduğu gerçeğini de
unutmamamız gerekir.

Peki bundan sonra ne olacak? Avrupa entegrasyonu
sürecinde, AB tarihi boyunca her zaman için genişleme ve
yeni üyelerin katılımı konularında desteğini kesintisiz
sürdüren Avrupa Komisyonu’nun, bundan sonra daha önce
olduğu gibi Türkiye ile ilişkilerin bozulmasına veya ‘Tren
Kazası’ olmasına izin vermeyeceği aşikar. Hele ki Barrosso
Komisyon’u gibi önceki birçok Komisyon’la
karşılaştırıldığında Türkiye’nin üyeliğine oldukça sıcak bakan
bir Komisyon döneminde, Türkiye’yle müzakerelerin askıya
alınması gibi olasılıkları tartışmak çok da mantıklı gelmiyor.
Her ne kadar Rapor’da ve Katılım Ortaklığı Belgesi’nde
Türkiye birçok konuda kıyasıya eleştirilse de bu eleştirilerin
hiçbir zaman aşırıya kaçmadığı ve Türk tarafıyla ilişkilerin
bozulmasına hatta kopmasına yol açacak kadar sert eleştiriler
olmadığı da Rapor’u okuyan herkes tarafından paylaşılan bir
görüş. Bundan sonra en büyük sorun AB’nin Aralık Zirve-
si’nde çıkabilecek bir Kıbrıs Sorunu. Özellikle Komisyon
Başkanı Barroso’nun Rapor’un açıklanmasından sonra Türki-
ye’nin Kıbrıs konusunda beklentilerin çok altında eleştirilere
maruz kalması üzerine verdiği ‘Diplomasiye bir şans verdik’
beyanatı sonrası, ilerleyen haftalarda AB’nin Kıbrıs
konusunda başka problemlerin ortaya çıkmaması için yıl
sonuna kadar hem Türk hem de Rum taraflarının ciddi bir
adım atmasını teşvik edeceği bekleniyor.

Genel anlamda özellikle reform sürecinin ciddi anlamda
yavaşladığı ve Kıbrıs konusundaki sorunların artarak devam
ettiği bir ortamda çıkartılan 2006 Avrupa Komisyonu İler-
leme Raporu için, beklentilerden daha iyimser olduğu söyle-
nebilir, ancak yukarıda belirttiğim konularda Türkiye’nin hala
hiçbir ilerleme kaydetmemesi ve AB’nin bu konularda Türki-
ye’yi kıyasıya eleştirmesi, Rapor için ‘dağ fare doğurdu’
yorumlarının iyimser bir yorumdan ileriye gitmemesine ne-
den oluyor.

Yorum:
M. Özgür BOZÇAĞA

Türkiye: Kıbrıs Konusundaki
Tavrımız Değişmeyecek
İlerleme Raporu’nu açıklayan Avrupa Komisyonu,
Türkiye’ye limanların Kıbrıslı Rumlara açılması konusunda
Aralık ayındaki liderler zirvesine kadar süre tanıdı. Raporda
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limanların açılmaması durumunda üyelik görüşmelerinin
askıya alınabileceği açıkça belirtilmese de Türkiye’ye bu
konuda ileriki dönemlerde “gerekli tavsiyelerde
bulunulabileceği” belirtildi.

Başbakan Recep Tayip Erdoğan, raporun Kıbrıs ile ilgili
bölümüne tepki göstererek ‘’Kıbrıs meselesinin çözümü
Avrupa Birliği platformunda değil, Birleşmiş Milletler
platformunda gerçekleştirilebilir. Kıbrıs üzerindeki ekonomik
ambargo kalkmadıkça, limanları açma konusundaki tavrımız
değişmeyecektir’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bu tavrına Fransa ve Almanya’dan tepki geldi.
Fransa Dışişleri Bakanı Philippe Douste-Blazy “Türkiye
Kıbrıs konusundaki yükümlülüklerini yıl sonunda kadar
yerine getirmediği sürece Türkiye’nin birliğe üyelik süreci
tekrar incelenecektir” şeklinde konuştu. Almanya Başbakanı
Angela Merkel ise Türkiye’nin limanların açılması
konusunda adım atması gerektiğine dikkat çekerek aksi
takdirde görüşmelere devam etmenin bir seçenek
olamayacağını belirtti.

Kaynak: http://euobserver.com/?aid= 22824
Çeviri: Ezgi UZUN

Brüksel Genişlemeye
Temkinli Yaklaşıyor
Avrupa Birliği; geçmiş genişleme tecrübeleri sonucunda,
bundan sonraki genişleme hareketlerinde refah düzeyini de
göz önünde bulundurarak daha temkinli davranacağını
duyurdu.

8 Kasımda yayınlanan Avrupa Komiyonu Raporunda
belirtilene göre “Uyum Kapasitesi” adında yeni bir starteji
uygulanmaya başlanacak. Bu strateji şu şekilde özetlenebilir:
AB politikalarının ve organlarının uyum sureci içerisinde
aday ülkelerdeki gelişimi ve belirtilmiş zaman dilimindeki
şartlar altında AB’nin kendi politik hedef ve antlaşmalarını
tehlikeye atmadan yeni üye kabul edip edemeyeceği
esaslarına dayanıyor. Bu nedenle, AB’nın bundan sonraki
genişleme süreçlerinin daha uzun zaman alacağı ve yapılan
bütün üyelik başvurularının kabul edilmesi zorunluluğunun
bulunmadığının altı çiziliyor. Raporda, bu ihtiyatlı stratejiye
rağmen görüşmelerin devam ettiği ülkelere olan taahhütlerin
süreceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, şu anda üye adayı olan Bulgaristan ve Romanya’nın
politik reformlar konusunda yetersiz kaldıkları belirtilerek, bu
ülkeler ile müzakerelere başlanması konusunda acele edildiği
vurgulandı. Avrupa Parlementosunun Genişlemeden sorumlu
üyesi Olli Rehn bu konudaki görüşlerini “Müzakerelerin
gidişatı aday ülkedeki reformların gidişatına bağlıdır. Nitelik
hızdan önemlidir.” sözleriyle dile getirdi. Raporda;
Bulgaristan ve Romanya’nın katılımından, özellikle kamu

yönetimi, yargı ve yolsuzlukla mücadele konularındaki
düzenlemelerin müzakerelerin erken safhalarında
halledilmesinin gerekliliği konusunda gelecek genişlemeler
için ders çıkarılması gerektiğine de değinildi.

Kaynak: http://euobserver.com/9/22819
Çeviri: İpek HIZLIKAN

Gergin İlişkilerin Yıpranışı
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ağır ilerleyen ortaklığın
bozulma ihtimali pek çok Avrupalı ve Amerikalının aklına şu
rahatsız edici soruyu getiriyor: “O zaman bu laik ve
Müslüman ülke yüzünü Batı yerine Doğu’ya mı çevirecek?”

Washington Yakındoğu Politikaları Enstitüsü Türkiye
Araştırma Programı Direktörü Soner Çağatay’a göre,
Türkiye’nin bugüne kadar Batı yanlısı politikaları
uygulayabilmesinin en önemli sebebi ulusal çıkarların bu
yönde olduğuna inanan kamuoyunun desteğiydi. Ancak
AB’nin, müzakere sürecini yeni engellerle zorlaştırmasıyla,
Türkler artık Batı’nın güvenilirliğini sorgulamaya başladı.

Avrupa’da da benzer bir durum söz konusu. Avrupa
Parlamentosu'nun Türkiye Karma Komisyonu eş Başkanı
Joost Lagendijk, Türkiye’ye karşı sabırlarının taşmak üzere
olduğunu ve beklenen reformların uygulanmaya başlaması
gerektiğini söyledi. Kafaları kurcalayan nokta, Türkiye’nin
yalnızca Avrupa standartlarına uyup uyamayacağı değil,
topraklarının yalnızca yüzde üçü Avrupa kıtasında olan,
nispeten fakir, çoğunluğu Müslüman 70 milyon nüfuslu bir
ülke olması.

Pek çok Türk’e göre, Türkiye, Avrupa için fazla doğulu,
Ortadoğu için ise fazla batılı. Türk siyaset bilimcilerinin
büyük bir kısmı da Orta Doğu’yu bir seçenek olarak
görmüyor. Trablus büyük elçiliğinde de görev yapmış olan
EDAM genel sekreteri  Sinan Ülgen de bu görüşte. Ayrıca,
eskiden Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olan bu
bölgedeki ülkeler, Türkiye’nin söz sahibi olmasından rahatsız
olacağını söylüyor.

Rencide olmuş bir Türkiye, Batı ile Ortadoğu arasında bir
seçim yapmaktansa, yükselen ekonomik güçler olan Rusya,
Hindistan ve Çin’e de yönelebilir. Rusya enerji dağıtımı
konusunda Türkiye’ye olan ilgisini dile getirmişti.

Ancak; Başbakan Erdoğan’ın danışmanı Egemen Bağış,
yapılan reformların AB için değil Türkiye için olduğunu, ve
AB olsa da olmasa da Türkiye’nin yüzünün hep Batıya dönük
olacağını belirtti.

Dan Bilefsky’nin 8 Kasım 2006 tarihli
The New York Times’da yayınlanan yazısı

Çeviri: Nihan SEVİNÇ
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Ermeni Sorunu ve Avrupa’nın
Kimlik Bunalımı
Avrupa Birliği uzun zamandır kendini tanımlama sürecinde.
Bu süreçte, özellikle anayasanın hazırlanması sırasında
oluşan tartışmalarda “Avrupalılık nedir ?” sorusu sıkça
soruldu. Hatta Fransa ve Hollanda’daki referandumlarda
anayasanın reddedilmesine Hristiyanlığa atıfta
bulunulmaması sebep gösterildi. Anayasada Vatikan'ın
deyimiyle, "Avrupa'nın Hristiyan kökenlerine" açık şekilde
referansta bulunulmamasından dolayı oluşan rahatsızlık,
Avrupa Birliği için Anayasa Konvansiyonu başkanı Valery
Giscard d’Estaing’den, Polonya hükümetine, siyasi çevreden
de açık destek gördü. Fakat bu noktada tartışmalar
Hristiyanlığın Avrupa tarihi için önemine kaydırıldı ve
sorunun kimlik açısından önemi göz ardı edildi.

Hristiyanlığın Avrupalı kimliğinin tasvirinde ne kadar öncelik
taşıdığı ayrı bir tartışma konusudur. Fakat bu tartışmaların
sonucunun Avrupa Birliği’nin gelecek planları açısından
önemi, kendisini nasıl görmek istediği ile doğrudan ilintilidir.
Bu nedenle sebep sonuç ilişkisi açısından Hristiyanlığın
Avrupa kimliğinin vazgeçilmez bir parçası olduğu için
anayasada yeralıp almaması tartışmaları yerine; anayasaya
dahil edilmesi ile Hristiyanlığın Avrupalılar kendilerini tasviri
açısından kaybettiği önemi yeniden kazanıp kazanamayacağı
olmalıdır. Özellikle Medeniyetler Çatışması senaryolarının
popüler olduğu bu dönemde dini tekrar kimliğin öncül
unsurlarından birine yerleştirmek gelecek planları açısından
büyük önem arzetmektedir.

Kimlik hem esnek hem de dirençli bir kavramdır. Toplumsal
değişime paralel olarak kimliğin kimi unsurları zamanla eski
önemini kaybeder. Fakat kimi unsurlar iktidar mekanizmaları
tarafından çoğunluğun çıkarına hizmet ettiği gerekçesiyle
değişime karşı korunur. Dahası, devletin bu unsurları anayasa
yolu ile kimliğinin vazgeçilmez bir parçası haline getirmesi
bu değişimi imkânsız kılar. Bunun nedeni ise kimliğin her
parçasının tahakküm açısından bir amaca hizmet etmesidir.
Din, milliyet, ideoloji gibi kavramların hepsi yüklü
anlamlarına karşın toplumsal olarak oluşturulmuştur. Soyut
olmalarına rağmen hepsi bir gerçekliği temsil eder. “Tanrı var
mıdır?”, “Avrupa tek bir milliyet midir?” sorularının kesin bir
cevabı olmasa da insanların bu kavramlara olan inancı güç
ilişkileri açısından somut gerçeklik oluşturulmasını sağlar. Bu
somut gerçeklikler ise toplumun tasnifinde ve
düzenlenmesinde belirleyicidir.

Bugün, Avrupa bir kimlik krizinde derken aslında kastedilen
yeni oluşturulmakta olan somut gerçeklikte ne tip güç
ilişkilerinin etkili olacağıdır. Bu krizin sonunda devlet
yapısından sosyal düzene kadar birçok gerçeklik yeniden
belirlenecektir. Bu noktada Hristiyanlığa atıfta bulunan bir
anayasa düzeni henüz embroyonik sürecini geçirmekte olan
Avrupa toplumu için gelecek adına tehlikeli sinyaller

vermektedir. Bu tehlikenin anlaşılması açısından ulus-devlet
sürecinin oluşumunda yaşanılan değişimleri incelemek
yeterlidir. Bir devletin kuruluş aşamasında bünyesinde hangi
unsurları bulunduracağı sorunsalı, sonraki senelerde toplumu
düzenleyen politik tedbirlerin oluşumunda etkili olmuştur.

Kimliğin belli unsurlarının devlet tarafından benimsenmesi
ile bu soyut kavramlar ideolojikleşerek somut gerçekliğe
dönüştürülür. Sonrasında, devlet mekanizmaları bu somut
gerçekliğe uygun olarak toplumsal farklılıklara müdahale
ederek homojen bir yapı oluşturmayı amaçlar.

Bu konuya örnek olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerinde yaşanan kimlik krizi ve yeni oluşan Türk
devletinin demografik yapıya yaptığı müdahaleleri örnek
gösterebiliriz. Resmi olmasa da yeni devletin kimliğinde Türk
ve Sünni Müslüman unsurların ön plana çıkarılması ile
nüfusun belli bir kısmı bu tanımlama dışında kalmıştır.
Dahası, birçok Avrupalıya göre, sözde Ermeni soykırımı,
Cumhuriyet öncesi dönemde bu yeni oluşumun
homojenizasyon adımlarından biridir. Soykırım
savunucularına göre, Türk ve Müslüman olmayan topluluklar
yeni kimlik sürecinde sistematik olarak yok edilmiştir. Bu
noktada Ermeni trajedisinin tarihsel gerçekliğini tartışmak
yersizdir. Nitekim bugün Türkiye’de sebebi ne olursa olsun
Ermenilere uygulanan şiddet büyük bir üzüntü ile
hatırlanmaktadır. Hatta yeni kimlik oluşumunda bu grupların
dışlanmasının gerekli olup olmadığı hala tartışılmaktadır.

Avrupa’nın yaşadığı kimlik bunalımı sonucu hangi grupların
dışarıda kalacağı ise bugüne ait bir problemdir. Avrupalıların
Ermenilere uygulanan şiddete aldıkları tavır çerçevesinde, bu
tarihi örneği göz önüne alması beklenir. Fakat Türkiye’nin
AB’ye üyeliğine karşı çıkan gruplara göre Avrupa’nın
kendini Hristiyan olarak tanımlaması Türkiye’nin muhtemel
üyeliğinin önünü tıkaması açısından önemlidir. Bu kimlik
kurulumu sayesinde Hristiyan Avrupa’nın homojenliği
korunmuş olacaktır. Bu konuda daha sonra ne kadar üzüntü
duyacakları belli olmasa da göz ardı edilen en büyük
gerçeklik, Müslüman çoğunluğa sahip bir ülkenin Avrupa
Birliği’nin dışında tutulması ile kendi sınırları içinde yaşayan
Müslüman topluluklara atfettiği “konuk” rolüdür. Halihazırda
marjinalize olmuş bu gruplar, yeni oluşumun da dışında
tutularak yeni bir gerçeklik yaratılmaktadır.

Sonuç olarak, Avrupa’nın göz ardı ettiği gerçeklik iki
boyutludur. Sözde Ermeni soykırımı hakkında yeni kimlik
yaratma sürecinde bazı grupların dışarıda bırakılmasını
eleştirirken, güncel olarak Avrupa kimliği yaratma sürecinde
benzer hata ile asıl unsurlarına Hristiyanlığı dahil ederek
Türkiye’nin üyelik ihtimalini yok etmektedir. Diğer yandan
ise, Avrupa toplumunun önemli bir parçasını oluşturan
Müslüman grupları Avrupalı kimliğinin dışında bırakarak
marjinalize etmektedir.

Yorum:
H.Can KURBAN
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Dünya Değerleri
İstanbul’daydı
3 ve 4 Kasım 2006 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi ve İsveç
Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen “World Values
Survey” (Dünya Değerler Araştırması), tarihinde üçüncü kez
İstanbul’daydı.

Avrupa Değerler Araştırması’nın 1981 yılında yirmi dört
ülkeye genişletilmesiyle başlayan araştırma, dalgalar halinde
yayılarak, bugün seksen bağımsız ülkeyi ve dünya nüfusunun
%85’ini kapsayacak boyutlara ulaşmıştır. Araştırmanın temel
amacı, geçen yirmi beş yıl içinde ilgili ülkelerdeki sosyo-
kültürel ve politik değişimleri incelemek ve ulaşılan sonuçları
dünya akademisyenlerinin hizmetine sunmaktır. Şimdiye dek
çalışma grubunca yayımlanan dört yüzü aşkın eserin yanında,
binlerce bilimsel makale ve kitapta yer alan referanslar
araştırmanın önemini açıkça göstermektedir.

Araştırmada kullanılacak yöntemler, ülkelerin seçimi,
örneklerin oluşturulması ve araştırmacıların eğitimi gibi
görevleri olan ve çalışmaların temel stratejisini belirleyen
Dünya Değerler Araştırmaları Birliği yönetim kurulu dünyaca
tanınmış altı saygın akademisyenden oluşmaktadır: Ronald
Inglehart (University of Michigan), Juan Diez-Nicholas
(ASEP), Bi Puranen (Thesus International Management
Institute), Yılmaz Esmer (Bogazici University), Thorleif
Pettersson (Uppsala University), Christian Welzel (Bremen
University).

Araştırmalar, ülkeler bazında ulusal vakıf ve fonlar tarafından
desteklenmektedir; ancak, yerel kaynakların yeterli olmadığı
durumlarda ana finansman sağlayıcı olan “The Bank of
Sweden Tercentennery Foundation” devreye girer ve
araştırmanın devamını sağlar. Orta Batı Afrika ve Vietnam’da
yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınabilir.

Bu çapta bir araştırma yapmanın en büyük zorluğu sonuçların
karşılaştırılmasıdır. Hem anket formlarındaki ifadeler, hem de
görüşülen kişilerin verdikleri yanıtların farklı dil ve kültürler
içinde taşıdıkları anlamların değerlendirilmesi ayrı bir
araştırma konusudur ve Dünya Değerler Araştırması
bunlardan da faydalanır. (Çoktanrılı dinlerin mensupları ile
ilahi dinlere inananlar arasında dine bağlılık farklı anlamlar
taşıyabilir vb.) Karşılaşılan bir diğer sorun da, verilen
cevapların gerçeğe uygunluğu olarak değerlendirilebilir; bu,
ortalama iki yüz elli soru içeren formlarda aynı bilgiyi birden
çok kez sınayan sorunun yer almasıyla büyük oranda çözülür.
Doksan binden fazla görüşme sonucunda elde edilen
bilgilerden oluşan bu büyük bilgi kaynağındaki hata oranının
küçüklüğü araştırmanın güvenilirliğinin de en gerçekçi
ölçütüdür.

Araştırmanın kamuoyunca en bilinen sonuçlarından biri, belki
de, Inglehart-Welzel Dünya Kültür Haritası’dır. Faktör analizi

yöntemiyle oluşturulan bu grafik-harita, iki ekseninde yer
alan değişkenler arasındaki ilişkiyi görsel bir dille anlatarak
genel bir dünya toplumları karşılaştırması yapmaktadır.

Sonuç olarak, Dünya Değerler Araştırması (World Values
Survey) büyük bir sabır ve özveri gerektiren uzun soluklu bir
çabanın değer biçilemez bir sonucudur.

Daha fazla bilgi için: http://www.worldvaluessurvey.org
Bu yazının hazırlanması sırasında bizimle bilgisini ve

zamanını paylaşan Prof. Yılmaz Esmer’e teşekkürlerimizi
sunarız.

Sanem Su AVCI
Efe Kerem SÖZERİ

Bush, Rumsfeld’in istifasını
kabul ediyor…
Cumhuriyetçi Parti’nin ABD seçimlerindeki bozgunu, son iki
yılda George W. Bush’a danışmanlık için yapılan
referandumda ulusun gözleri önünde tekrarlandı. İlk politik
kurban kendi cezasını kendi vermiş oldu. Irak istilasının ve
takiben işgalinin tasarlayıcısı Donald Rumsfeld, Savunma
Bakanlığı görevinden ayrıldı, görevi CIA’nin ilk yöneticisi
Robert Gates devraldı.

Seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen basın
toplantısında, Bush Rumsfeld’in sürpriz istifasını açıkladı:
“İkimiz de Pentagon’da ve Irak Savaşı’nda yeni bir yüzün
gerekli olduğunu düşündük.” Geçen pazar Crawford’daki
(Teksas) çiftliğinde Rumsfeld’in rakibi, 1991 ve 1993 yılları
arasında CIA’e başkanlık yapmış olan Robert Gates’le
görüştüğünü onaylayan Bush, Cumhuriyetçi vekaleti kabul
ettiğini itiraf etti.

Birleşik Devletler başkanı, Rumsfeld’in “Pentagon’da
yeniliğin gerekliliği, Irak’taki savaşa “yeni bir perspektif”
kazandırmak zorunluluğu” konusunda kendisine katıldığını
belirtti. Partisinin seçim başarısızlığı ile Rumsfeld’in
istifasının ayrı tutulmasını isteyen Bush, bu istifanın daha
önceden anlaşılarak gerçekleştirildiğini kaydetti: “Bu denli
önemli bir kararı bir seçim kampanyasının son safhasında
kamuoyuna açıklamak istemedim.” Geçen hafta Rumsfeld’in,
tıpkı başkan yardımcısı Dick Cheney gibi süresi doluncaya
kadar, yani 2009 yılının Ocak ayına kadar, görevinin başında
olacağını bildiren Bush’un açıklamaları çelişki teşkil ediyor.

Yasal seçimler sonucundaki demokratik zafer açıklamasında
yalan söylediğini itiraf edip, cumhuriyetçi bozgununun
sorumluluğunun büyük bir kısmının kendine ait olduğunu
kabul ettikten sonra, Bush “vatandaşlarını korumaya” devam
edeceğini Irak savaşına açık gönderme yaparak duyurdu.
Kongrede değişikliklerin meydana gelmesine rağmen, Bush
“temel öncelik teröristlere karşı açtığımız savaşın
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kazanılmasıdır” diyerek konuşmasını noktaladı.

Seçmenin oy cezasında, Bush olumlu ekonomik gelişmelerin
savaşın vahşi ve acımasız yönlerinin gölgesinde kaldığını fark
etti. “Halkın kızgın olmasını anlayışla karşılıyorum, ben de
işlerin yoluna daha hızlı girmesini isterdim, tabii Rumsfeld
de, olaylar bu yönde gelişmese de. Ancak mücadelemize
devam edeceğiz.” Amerikan başkanı “Amacımıza ulaşmadan
Irak’tan çekilmeyeceğiz” sözleriyle bu fikrini tekrarladı. Bush
birliklerinin Irak’ta kalmaya devam edeceğini ve
demokratların onu bu anlamda desteklediğini, Arap ülkesinin
“yardıma muhtaç” olmasından dolayı, yaklaşık yüz kırk bini
hala Irak’ta yerleşik olan Amerikan birliklerinin “Irak’ın
teröristlerin sığınak yeri haline gelmesine” göz
yummayacaklarını, bu yüzden “zaten geri dönmeyeceklerini”
duyurdu.

Kaynak:  http://www.elpais.es
Çeviri: Melike YAVUZ

Risk Yönetimi: Yeni Üyelerde
Artan Sorumluluklar
Fransa merkezli bir firmanın, Yunanistan’ın Ege
Denizi’ndeki ufak bir adasındaki, beş metrekarelik bir
dükkânında satılan herhangi bir ürünü alan Hintli müşterinin,
ürünündeki teknik bir hata sonucu zarar görmesi üzerine,
ürününün Çin’de yaptırılmış olan bazı parçalarını tekrardan
tasarlamak ve Hintli müşteriye tazminat ödemek zorunda
kalabilecek olması, günümüzde kolaylıkla karşılaşılabilecek
bir örnektir. Artık şirketler, cirolarını arttırmak dışında,
tüketicilerine, çevreye, çalışanlarına ve de yöneticilerine karşı
bazı yükümlülükleri yerine getirmelidirler. Bu nedenle de
etkin bir risk yönetimi modelini uygulamaya sokmak şirketler
için başa çıkılması gereken zorlu ama bir o kadar da
fırsatlarla dolu bir süreçtir.

Değişen pazar yaklaşımları, artan müşteri çeşitliliği ve
bunlara paralel olarak, Avrupa Birliği’nin tüketici ve çalışan
haklarını koruma amaçlı yürürlüğe koymuş olduğu yasaları,
şeffaflığı arttıracak uygulamaları, özellikle yeni üye
devletlerle müzakere sürecindekilerin, uyum göstermesi
gereken yükümlülükleri dört ana başlık altında incelenebilir:

Ürün Yükümlülükleri (Product Liabilities): Avrupa
Birliği’nin tek pazar mevzuatının temellerinden olan tüketici
haklarının sağlanması, bunların birliğin tümünde korunması
ilkesi ve yürürlükte olan 14 kural uyarınca, her üretici, ürün
standartlarına uymalı, buna uyulmadığı takdirde doğacak
yükümlülükleri yerine getirmelidir. Son genişlemeyle birlikte
AB’ye katılan tüm üye ülkelerle yıl sonunda üye olacak
Bulgaristan ve Romanya da bu mevzuatı tam olarak, ulusal
kanunlarına eklemişlerdir. Diğer aday üye ülkeler arasından
Türkiye ve Hırvatistan’ın, bu uyumu tam olarak
sağlayamadığı görülmektedir.

Çevre Yükümlülükleri (Environmental Liability): Birliğe üye
olacak ülkeler, AB’nin yaklaşık 300 ayrı hukuki uygulamayı
içeren, karmaşık çevreyi koruma kanununu, ulusal yasalarına
aktarmalı ve aynı zamanda da uygulamaya koymalıdırlar.
Yeni üye ülkelerde, ulusal kanunların AB müktesabatıyla
uyumluluğu sağlanmıştır. 2007’de birliğe girecek olan
Bulgaristan ve Romanya’nın ise çevre müktesabatıyla
uyumlulukta Hırvatistan’la Türkiye’nin önünde yer aldığı
gözlenmiştir. Çevreyi ilgilendiren kanunların kabul
edilmesinin dışında, bu kanunların uygulanması ise Avrupa
Birliği açısından yeni yatırım zorunlukları doğurmaktadır.
Her yeni AB vatandaşı için yaklaşık olarak bin euroluk yeni
yatırımın yapılması, hava kirliliğinin azaltılması, içme
suyunun korunması ve atık suların idaresi için gereklidir.

Çalışan Emniyeti (Employee Protection): Her yıl yaklaşık
olarak 500 milyon iş günü ve üye ülkelerin gayri safi milli
hasılalarının %3’ü, iş yerinde yaşanan kazalar sonucu
kaybedilmektedir. İş yeri güvenliği ve işçi sağlığı, ekonomik
etkilerinin yanı sıra, insani boyutundan dolayı  Avrupa
Birliği’nin ilerleme kaydetmeye çalıştığı konuların başında
gelmektedir. Yeni çıkarılan iş güvenliği ve sağlık
(Occupational Safety and Health - OSH) standartlarına
uyumluluk, hem yeni üye hem de aday ülkeler açısından,
yaşanan kayıpları en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu
çerçevede uygulanan risk yönetim tercihlerinin farklılıkları
halen sürmekte olup, uyumluluk seviyeleri oldukça düşüktür.
OSH’a uygunluk ve yeterlilik, uluslararası büyük ölçekli
firmaların dışında, küçük işletmelerde mevcut olmamakla
beraber, mevcut önlemlerin yetersizliği, yaşanan olayların
sayısının artma sebeplerini açıklamaktadır. Öte yandan
çalışan emniyeti konusundaki eksikliklerden doğan verimlilik
düşüşü ve rekabet dezavantajı ise değerlendirilmemektedir.

Yönetici Sorumluluğu (Directors’ and Officers’ liability):
Doksanlı yıllarda, büyük şirketlerde yaşanan finansal
skandallar (Enron, Parmalat gibi), yöneticilerin şirketleriyle
olan ilişkilerinde yeniden bir düzenlemeye gidilmesine,
yöneticilerin aldığı kararlarda hissedarlara ve genele karşı
olan sorumluluklarının önceliklendirilmesine yol açmıştır.
Kurumsal bir yapının nasıl olması gerekliliğine dair çıkarılan
çeşitli düzenlemeler, mevcut uygulamaların belli standartlara
oturtulmasına olanak sağlamıştır. Yürürlükte olan Avrupa
Birliği şirketler kanununda, yönetici sorumluluk poliçeleri ve
kurumsal yönetim modelinin rolü açıkça belirtilmiştir. Yeni
üye ülkelerde, müktesebata uyumluluk bu hususta da mevcut
iken, aday üyeler yapısal dönüşüm sürecinde özellikle bu
başlıkta geri kalmışlardır. Yöneticilerin artan yükümlülükleri
AB’nin bankacılık ve mali hizmetler kanununda, gizli
bilgilerin üçüncü şahıslara sızdırılması ve kasıtlı yanlış
bilgilendirme hakkındaki hükümlerde yer almaktadır.

Son genişleme sonrasında, risk yönetiminin yeni üye
ülkelerde, genel anlamda, kurumsal bir seviyeye çıkarılması
için gerekli altyapı yasal düzenlemeler ile oluşturulmuştur.
Mevcut geleneksel risk yönetimi tercihlerinden vazgeçilerek,
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yasalarda belirtilmiş yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
uygulamadaki yanlışların düzeltilmesi gerekmektedir.
Sözkonusu sorumlulukların yol açacağı mali kaynak  ve
yatırım ihtiyacı, Avrupa Birliği’nde risk yönetimine bakışı
değiştirebilecektir.

“Your Guide to better Risk Management in an enlarged EU”
“Limits of Liability 2006” – Marsh

raporlarından yararlanılmıştır.

Görkem YEŞİLOVA
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Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) 2002-2003 akademik
yılının başında Avrupa Çalışmaları Merkezi bünyesinde, Merkez çalışmalarına
katılmak isteyen gönüllü öğrenciler tarafından kuruldu Öğrenci Forumu, sadece
üniversite akademik çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp; bu çalışmaların yanı sıra,
Türkiye-AB ilişkileri konusunda paneller ve AB konusunda uzman kişilerin
konuşmacı olarak olarak katıldığı oturumlar düzenlemek ve uluslararası öğrenci
seminerleri organize etmek gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu

Bülten Sorumlusu: H. Can KURBAN

Düzenleme: Görkem YEŞİLOVA

AÇMÖF’de Neler Oluyor?
İlk bültenini yayınlamasının ardından AÇMÖF çalışmalarına
tüm hızıyla devam ediyor. Üniversitemizde Avrupa Birliği ile
ilgili yapılan aktivitilere öğrencilerin katılımını sağlamayı
amaçlayan AÇMÖF, bu doğrultuda ilk olarak 4 Kasım
Cumartesi günü Boğaziçi  Üniversitesi’nde Finlandiya’nın
AB dönem başkanlığı üzerine değerlendirmelerin yapıldığı
Finlandiya’dan UPİ ve Türkiye’den AÇM’nin ortaklaşa
düzenlediği konferansta aktif olarak görev almıştır. Bu
konferansın hemen ardından 6 Kasım Pazartesi günü Utrecht
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bart van Steenbergen Binn’s
House’ta AÇMÖF öğrencileriyle Avrupa Birliği’nin geleceği
üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

Ayrıca AÇMÖF, 24 Kasım Cuma günü ‘AB Perspektifinde
Kadın Hakları’ isimli bir konferans düzenleyecektir. Boğaziçi
Üniversitesi Güney Kampüsü’nde Natuk Birkan Binası
İbrahim Bodur salonunda 13:00 – 18:00 saatleri arasında
gerçekleşecek olan konferansa katılım herkese açık olacaktır.

3. Boğaziçi Buluşması:
Başvurular Devam Ediyor!
AÇMÖF olarak bu sene üçüncüsünü düzenleyeceğimiz
Boğaziçi Buluşması isimli sempozyum, Türkiye ile Avrupa
Birliği arasındaki müzakere sürecinde Türkiye’nin karşısına
çıkacak temel engeller olan İnsan Hakları, Demokrasi,
Hukukun Üstünlüğü, Kıbrıs ve Gümrük Birliği konularında
üniversite gençliğinin uzman görüşleri hakkında fikir sahibi
olması ve kendi görüşlerini ortaya koyması için fırsat
olacaktır. Sempozyuma başvurmak için www.acmof.org
adresinde ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Sempozyum
hakkındaki sorularınızı acmof.boun@gmail.com adresine
yollayabilirsiniz.

Volkan NALCI

Marsh Hakkında
Yaklaşık 30,000 çalışanı ve 5 milyar dolara yaklaşan yıllık
geliri ile 100’den fazla ülkede müşterilerine danışmanlık ve
brokerlik hizmetleri sunan dünyanın lider risk ve sigorta
hizmetleri şirketi Marsh risklerin belirlenmesi,
değerlemesinin yapılması, kontrol edilmesi, transfer
edilmesi ve finansmanı amacıyla geniş bir yelpazede hizmet
vermektedir.
Marsh’ın bağlı bulunduğu Marsh & McLennan Şirketler
Grubu, (MMC) yaklaşık 55,000 çalışanı ve 12 milyar dolara
yaklaşan yıllık geliri olan profesyonel hizmetler şirketidir.
Risk ve reasürans hizmetlerinde dünya lideri olan Guy
Carpenter, lider risk danışmanlığı şirketi Kroll, Amerika’nın
en büyük yatırım danışmanlığı şirketlerinden olan Putnam
Investments ve insan kaynakları ve farklı danışmanlık
branşlarında hizmet veren Mercer, MMC grubunun diğer
şirketleridir. Hisse senetleri (kısaltma:MMC) New York,
Chicago, Pasifik ve Londra borsalarında işlem gören MMC
şirketler grubu hakkında daha detaylı bilgi için
www.mmc.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Marsh internet adresi : www.marsh.com


