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AKP hükümeti döneminde Türkiye’nin almış
olduğu yolun istikametine kaygıyla bakan
çeşitli kesimlerin, söz konusu istikamet
hakkında farklı algıları olduğuna tanık
olmaktayız. Ancak olumsuz yargılarla
tanımlayınca neye benzediğini anlayabiliyoruz:
daha az laik, daha az devletçi (hem toplumsal
kuruluştaki hiyerarşi hem ekonomi açısından),
daha az ulusal... Karşıt yönde dile getirilen
görüşlerin pek çoğunu haklı bulmak mümkün
iken bir kısmını demokratik
değerler açısından meşru
saymak bile olanaksız. Bu
görüşleri tek tek ele alıp
incelemenin elbette faydası
vardır, ancak bu yazının
konusunu böyle bir
değerlendirme oluşturmuyor.
Onun yerine, özellikle
vurgulamak istediğim şey, bu
önemli meseleleri başbakan
Erdoğan’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı
tartışmasının içine hapsetmenin siyasal
işlevselliği.

Kendisine atfedilen önemi taşıyamayan bir
zeminin üzerinde cereyan eden tartışmanın
şiddeti gösteriyor ki, AKP tarafından
belirlenmiş bir gündemi bütün muhalif
kesimler kabullenmiş durumdalar. Özellikle
rakip siyasi partiler; başlangıcı, şiddeti ve
araçları AKP tarafından tayin edilen bu
tartışmaya tüm siyasal sermayelerini yatırarak,
bir tür tuzağa düşmüş görüntüsü veriyorlar.

AKP’nin açtığı kapılardan büyük bir hevesle
giren bu partilerin hesaba katmadığı şey nedir?
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmayı istememesi
ihtimali.

Erdoğan’ın aday olmamak için pek çok nedeni
olduğunu düşünüyorum. Öncelikle,
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasının ne
partisine ne de hükümetine bir takım somut
getirileri olacağı pek görünmüyor. AKP

Türkiye’nin siyasal rejiminde
çok zor başarılan bir şeyi
başararak tek başına hükümet
olmuştur. İkinci dönemine de
birinci parti olarak giren bir
parti olarak, dört yıldır
yaptıklarını devam ettirme
yolunda yabana atılamayacak
bir krediye sahip bulunuyor.
Bu kredinin elde edilmesinde
ise Erdoğan’ın başbakanlık

makamında sergilediği bireysel profilin etkisi
büyük. Filmin devamını isteyen pek çok kişi,
Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı gibi görece silik
ve etkisiz bir makama geçmesindense
başbakanlığa devam etmesinden yana. İşte iş
dünyasının "sizden daha hizmet bekliyoruz"
uyarıları: Erdoğan'ın köşke çıkması
durumunda kim başbakan olursa olsun AKP,
hükümet ve parti içi çekişmeleri idare etmek
noktasında zorlanacak; bakanlar resmen
başbakana bağlı olmalarına rağmen Erdoğan'ın
varlığı yüzünden çifte sorumluluk
hissedecekler, vs. Ayrıca AKP’ye başından



beri karşı olan ulusalcı-laikçi kesim ve ordu bir yana; destek
göstermiş olan TÜSİAD, TOBB gibi sivil toplum kuruluşları
ve ABD dahi Erdoğan’ın adaylığını istemedikleri yönünde
açık ve örtülü sinyaller göndermekte.

Bu etmenler bir arada düşünüldüğünde olası getirilerin azlığı
ve olası direnişin büyüklüğü karşısında aday olmak, Erdoğan
için hiç de akıllıca bir seçenek gibi görünmüyor. Peki
Erdoğan neden gizemli bir sessizlik içinde kalarak
tartışmanın yüksek bir gerilim seviyesinde süregitmesine izin
veriyor? Çünkü genel seçimlere kadar Türkiye gündemini
meşgul edebilecek tartışmalar arasında hükümeti en az
rahatsız edecek olan bu. Acil pansuman bekleyen onca sorun
varken (derin devlet, Kürt sorunu ve terör, işsizlik ve cari
açık, Kuzey Irak, AB, Kıbrıs...), ve bu sorunların her birinde
herhangi bir yöne atılacak en ufak adımla önemli çıkarları
karşısına alma riski mevcutken, hükümetin tek istediği
seçimlere kadar gündemin suni bir tartışmaya kilitlenmesi
olurdu.

Başbakan Erdoğan, kendince rasyonel nedenlerle yine de
aday olma kararı alabilir. Tartışma boyunca o yönde bir
izlenim sergilemiş olduğu düşünülürse bu kimse için şaşırtıcı
da olmaz. Ancak ben, tam da bu nedenle, aday olmayarak
önemli kazanımlar elde edebileceğini düşünüyorum. 18
Mayıs günü (AKP’nin adayının 16 Mayıs’ta değil, iki günlük
bir bekleyişten sonra duyurulacağı açıklaması yapılmıştı. Bu
tercihi de gerilimi kontrollü olarak artırma tekniği olarak
görmek mümkün) Erdoğan'ın yerine başka birisinin
(Abdüllatif Şener gibi bir AKP'li veya meclis dışından,
üzerinde uzlaşılabilecek muhafazakar bir isim) aday olması
durumunda ne olacağını bir hayal edelim: Başta CHP olmak
üzere, son aylarda tüm mesaisini bu davaya adamış muhalif
grupların biriktirdikleri tüm siyasi sermaye buharlaşacak.
Çünkü birikimlerini muhafaza etmek için kullandıkları tahvil
dolaşımdan kalkmış olacak. Toplumsal oydaşım ve istikrar
adına köşkten feragat etmiş duyarlı lider, hepimizin başbakanı
Erdoğan ne olucak?. “Ölümü” görüp sıtmaya razı olan tüm
toplum yeni cumhurbaşkanını ve başı açık eşini sahiplenirken
AKP köşkte yine kendisine yakın bir cumhurbaşkanıyla ve
büyük siyasi prim yapmış olarak, genel seçimlere girecek. Bu
arada Başbakan Erdoğan tüm bu zaman boyunca her gün ana
haber bültenlerinin ilk maddesi olarak, partisi için yüksek
profilli bir görüntü sergileyerek reklam yapmış olacak.

Elbette ki bu senaryo gerçekleşmeyebilir. Ancak gerçekleşme
ihtimalini göz önünde bulundurarak pozisyon alanlar
olduğunu da gözlemliyoruz. Dikkat edilirse ANAP ve DYP
tartışmaya tüm güçleriyle katılmayıp “kaçak güreşiyorlar”.
Böylece hem yukarıda bahsettiğim iflas senaryosundan
kaçınmaya hem de genel seçim sonrası AKP ile koalisyon
halinde hükümete girme şansını kaybetmemeye çalışıyorlar.
Peki iflas öngörüsü ne kadar isabetli olur? Erdoğan'ın köşke
çıkmaması durumunda CHP, zaten her halükarda kendisini
CHP'ye oy vermekle zorunlu hisseden bir kitleye, bu durumu
"direndik, püskürttük" anlatısıyla sunabilir. Ancak yine de,
görmek isteyenler için, bu türden savunma manevralarının
gerisinde bir pozitif CHP programının ne ölçüde bulunup
bulunmadığı herhalde aşikar hale gelecektir. CHP belki de
bunun öngörüsüyle, gündem belirleme avantajını AKP’nin
elinden alma yönünde bir kaygı gösteriyor ve tartışmayı
AKP’yi de sersemletecek bir şiddete taşımak yönünde çaba
sarf ediyor. Öyle ki; eğer Erdoğan cumhurbaşkanı olmazsa,
bir “CHP zaferi” anlatısı için daha inandırıcı malzeme
biriktirilsin, eğer olursa akabinde yürütülecek kitle
mücadelesinin koordinasyon merkezi olarak akıllara
CHP’den önce kimse gelmesin.

Şimdiye kadarki bölümde, AKP tabanının önemli bir getiri
olarak görebileceği bir etmeni ihmal ettik. Kendisi hakkında
bir mağduriyet ve dışlanmışlık imgesi taşıyan bu kitlenin,
Erdoğan’ın şahsında devletin zirvesine ulaşmaya önemli bir
sosyal / siyasal zafer gözüyle bakabilir. Bu zaferin değeri
yalnızca psikolojik ve sembolik de olmayacak, yürütmenin
her iki başına hakim olan bir AKP’nin siyasi iradesi önündeki
engeller azalmış gibi görünecektir. Ancak köşke çıkmış bir
Erdoğan ilk aylarda AKP için olumlu bir etki yapsa, hatta bu
etki seçimlere yansısa bile; uzun vadede AKP'nin kitlesini ve
toplumun geri kalanını karşı karşıya getiren bir restleşmeye
gidilir. AKP o zaman, şimdi kendisini destekleyen liberalleri
ve iş dünyasını da kaybeder. AKP, rejimin esasını
ilgilendiren tartışmalara girmese bile, geleneksel dar politika
gündemi dahilindeki polemikler (kadrolaşma, bazı
kararnameler) böyle bir restleşme için gerekli malzemeyi
sağlamak için yeterli olacaktır. Hatırlayalım ki ideolojik bir
meselenin yokluğunda bile Özal'ın köşke çıkışı ANAP'ı çok
yıpratabilmişti.

Bir vatandaş olarak ben Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını
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istemiyorum. Öncelikle, çok kusurlu bir temsil sisteminin
suistimal edilmesi sonucu gerçekleşecek bu durum yasal
olmakla birlikte demokratik değerlere göre meşru olmayacak.
Ayrıca siyasal sistemin işleyişini arızaya uğratacaktır. Bu
arızadan en çok faydalanan ise demokratikleşmeyi kendi
algılarındaki bir ulusal çıkar kavramının karşısında gören
milliyetçi kurum ve hareketler olacaktır. Uluslar arası
gelişmelerin dayatması olmadığı takdirde Kürt meselesi
konusunda en ufak ilerleme olanaksız hale gelecek, çünkü
AKP toplumsal restleşmenin bir cephesini kapatmak adına o
meseleden tamamen vazgeçecektir. Genel olarak bu arıza ve
restleşme durumu, AKP'nin diğer tüm sağ partilerden (yani
barajı geçme ihtimali olan tüm partiler; CHP, DYP, ANAP,
MHP) daha yakın durduğu bir sürecin aleyhine çalışacaktır:
iki-ileri-bir-geri-demokratikleşme. Erdoğan'ı fikirleri
itibariyle ülkemin cumhurbaşkanı olarak görmek
istemediğimi de son neden olarak ekleyeyim.

Bitirirken uyarmakta fayda var ki, her iki tarafın
cumhurbaşkanlığı tartışmasına atfettiği aşırı değerde Türk
toplumunun zihinsel bölünmüşlüğünün bir işaretine tekabül
eden gerçek bir yan bulunmaktadır. Ancak, cumhurbaşkanlığı
makamına kimin geleceği, toplumun dışlayıcı bir söylemle
ikiye ayrılmasını sona erdirmek adına gerçekten belirleyici
bir özellik mi taşıyor, yoksa bu ayrımın fay hatları tarafından
belirlenen bir gösterge durumunda mı? Eğer öyleyse, bu
tartışmayla yeterince vakit kaybetmedik mi?

Yorum:
Alper YAĞCI

AKP’nin Potansiyel Gücü ve
Akılcı Karar Gerekliliği
Mayıs ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi
arifesindeki Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve onun
şahsında AK Parti’nin izleyeceği politikalardan şüphesiz ki
ziyadesiyle etkilenecektir. Genel kanı, AKP’nin adayını 18
Nisan’da yapılacak parti Merkez Karar Yürütme Kurulu
toplantısında açıklayacağı yönünde. Hâlihazır siyasi
yapılanma içerisinde gerek meclisteki ezici çoğunluğu
gerekse genel seçimlerin olası sonuçları hakkında kabaca da
olsa fikir sahibi olunabilecek yegâne kaynak olan seçim
öncesi anketlerin tepesindeki pozisyonu dolayısıyla AKP
elinde muazzam bir ‘potansiyel’ siyasi güç bulunuyor.
Böylece Türk siyasetinin ve ekonomisinin önümüzdeki
dönem içerisinde çizeceği rota da, büyük ölçüde Erdoğan ve
partisinin sahip olduğu bu gücü önlerinde bulunan iki kritik

seçim sürecinde nasıl kullanacağına bağlı görünüyor.

Bu gücün özellikle ‘potansiyel’ olarak tanımlanmasından
kasıt ise şudur: Erdoğan ve AKP’nin siyasi kuvvet
bakımından önde götürdüğü iki seçim yarışında da yer alan
partiler, kamplar ve hatta kişiler aynı saflarda yer alıyor.
Özellikle AKP ve Anti-AKP olarak adlandırabileceğimiz
kutuplaşma mutlak olarak her iki seçim sürecinde de oluşmuş
bulunuyor. 9 Nisan’da DSP tarafından, yine aynı ayın
14’ünde yüzden fazla siyasi parti ve kitle örgütünün
katılımıyla düzenlenen ‘Erdoğan karşıtı’ mitingler bu
kutuplaşmanın en taze, hatta en somut örnekleri olarak
gösterilebilir. Bu bağlamda, her iki seçim için de saflar
birbirinden paralel çizgilerle böylesine ayrılmışken Mayıs
ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Kasım ayında
yapılacak olan genel seçimleri, Dışişleri Bakanı Abdullah
Gül’ün her fırsatta dile getirdiği gibi, birbirinden bağımsız
düşünmek, en hafif deyişle, fazla naif kaçmaktadır. Öyleyse
denebilir ki, Erdoğan ve AKP’nin elinde bulunan bu
potansiyelin ağırlığı seçimlerden hangisi yönünde
kullanılırsa, parti diğer seçimdeki gücünü benzer oranda
kaybetmek durumunda kalacaktır. Ve içinde bulunduğumuz
durumda siyasi güç dengeleri öylesine hassas bir durumda ki
AK Parti’nin bu gücü her iki sürece de eşit olarak
paylaştırması durumunda topyekûn bir mağlubiyetle
karşılaşması dahi ihtimaller arasında görünüyor. Zira
iktidarda bulunmanın partilerinin siyasi güçleri üzerindeki
aşındırıcı etkisi gerek teorik gerekse de pratik olarak bilinen
bir gerçektir. Bu nedenle 2002–2007 sürecinin AKP’nin
sandık başarısı üzerinde benzer bir etki yaratacağını tahmin
etmek de zor değil.

Dolayısıyla, Erdoğan ve partisi şu anda sahip oldukları,
yürütme erkinde tek başına hüküm sürmenin kendilerine
sağladığı gerek ekonomik gerekse de siyasi kaynaklarla
ayakta tuttukları gücü bu iki hedef arasında en ‘akılcı’ şekilde
paylaştırmak durumunda. Süreç üzerine yapılan öngörülerin
ve yorumların büyük bir bölümü ise, sanki AKP kadroları
veya üst kademesi farklı (ve sıklıkla da birbiriyle çatışan)
vizyon ve hedefler sahibi bireylerden/gruplardan oluşan bir
örgüt değil de tek bir hedefe kilitlenmiş yekpare bir
yapıymışçasına yapılıyor. Oysa ki partinin ve birey olarak
milletvekillerinin hedefleri, Erdoğan’ın siyasi kariyer
düşünceleri ve tutkuları, parti tabanı ile ilişkileri koruma
gayretleri gibi bir çok değişken bu kararın akılcılığını büyük
ölçüde sekteye uğratıyor, AKP’nin parti olarak önüne
koyduğu hedeflere ulaşmasını zorlaştırıyor. Zaten gören
gözler de bu çatışmanın farkında: AKP gibi parti içi
demokrasinin parti yönetimi ve özellikle de Erdoğan’ın şahsi
kararları karşısında ziyadesiyle zayıf olduğu bir partinin
meclis grubu toplantısında bir yandan olası adaylar
çıkarılıyor, bir yandan da Erdoğan’ın adaylığı konusunda
milletvekillerinin tek tek görüşleri alınıyor (3 Nisan 2007,
Milliyet).  Ancak aynı zamanda parti üst kademelerinden
Abdullah Gül'ün tüm bu belirsizlik sürecinin tam aksine,
AKP'nin adayı zaten belliymişçesine yaptığı “bir yıl önce

Sayfa 3

Yıl: 1 Sayı: 6

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)



aldığımız aday açıklamama kararını uyguluyoruz” açıklaması
da kamuoyuna yansıyor (9 Nisan 2007, Hürriyet).

Ancak yukarıda bahsedilen tüm bu değişkenlerden görece en
etkilisi olarak Erdoğan'ın siyasi kariyer istek ve tutkuları öne
çıkıyor ki bu büyük oranda şahsi denebilecek bir tercih.
Machiavelli’nin taşlaşmış ve sayısız kereler tecrübeyle
sabitlenmiş ‘siyasi gücün daha çok gücü çekmesi’ ilkesinden
yola çıkarak ve de Türkiye özelinde Turgut Özal, Süleyman
Demirel benzer örnekleri göz önünde bulundurarak sağ
eğilimli başbakanların ellerinde böylesine bir prestiji
yakalama fırsatı varken genel olarak ‘akılcı’ tercih yapma
yetilerini kaybetmeye oldukça yatkın olduklarını
söyleyebiliriz. Partisinin bundan ötürü karşılaşacağı tüm
zararlara, tabanından kopmalara ve hatta uzun vadeli şahsi
kayıplara bakmaksızın, bu saygın makam böylesine
parmaklarının ucundayken Erdoğan’ın tamamen şahsi bir
tercih yapması da çok uzak bir ihtimal değil bu nedenle.
Partideki kişisel kuvveti ve şimdiye kadar kamuoyuna
yansıyan görüşler göz önünde bulundurulduğunda takdir
edilir ki Erdoğan bu koltuğu gerçekten istediğinde, AKP
milletvekillerinin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oylarının
kaderini istediği yönde tayin edebilecek durumdadır da.

Eğer ki yukarıda bahsedildiği gibi Erdoğan şahsi olarak bu
makamı tüm negatif sonuçlarına rağmen isterse, şüphesiz ki
AKP'nin 2007 Kasım’ındaki genel secim başarısında ciddi
düşüş yaşanacaktır. Çünkü öncelikle parti liderliğinin başka
birisinin (ki bunun üzerine basında ve Ankara’da, içerisinde
Abdullah Gül ve Melih Gökçek'in de adlarının geçtiği ciddi
spekülasyonlar dolaşmakta) eline geçmesi AKP'nin sandık
gücünü zayıflatacaktır. Partisinin kısa siyasi ömründe kurucu
başkan olarak bulunan Erdoğan’ın parti tabanına, kitlelere
seslenme ve popülizm yeteneği yadsınamaz. Ayrıca seçim
arifesinde parti başkanı değiştirmek, dereyi geçerken at
değiştirmek bilindiği üzere, Erdoğan ve AKP özelinden
bağımsız olarak, siyasette akıllıca bir tercih değildir ve
özellikle muhafazakâr seçmen kitlesini partiden soğutma
tehlikesi taşır.

AKP'nin potansiyel siyasi gücünün çoğunu Erdoğan’ın
cumhurbaşkanı olmasına yönlendirmesinin kendisine genel
seçimlerde bir diğer ve aslında daha da önemli negatif etkisi
ise Anti-AKP cephesinin elini güçlendirmesi olacaktır.
YÖK’ün ve TSK’nin açıklamaları ile 9 Nisan ve 14 Nisan
mitinglerini yaşadıktan sonra, yeni ve çok daha geniş kitlelere
yayılmış bir  ‘Tehlikenin Farkında mısınız?’ hareketinin
genel seçimlerin arifesinde tüm yurda dalga dalga
yayılacağını tahmin etmek çok zor değil. Cumhurbaşkanlığı
gibi laikliğin, Atatürkçülüğün kalesi olan bir mekânın
Erdoğan şahsında temsil edileceği bir dönemde Anti-AKP
cephesi bileşenleri, bu partinin genel secim başarısını
sıfırlamak için, 2002 seçimlerinde AKP’nin %34 ile meclisin
üçte ikisini kazanmasının yegâne sebebi olan, aralarındaki
siyasi çıkar çatışmalarını bir kenara koymak da dahil olmak
üzere ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır.

Unutulmamalıdır ki ismi sürekli irtica iddiaları ile birlikte
anılan, 28 Şubat sürecine kaynaklık eden Necmettin Erbakan
döneminde bile bu makama eşi türban takan, mazisi cemaat
ilişkileri ile anılan bir siyasinin seçilmesi hayal bile
edilebilecek bir durum değildi. Böylesi bir durumda CHP,
DSP, MHP, İP ve benzeri tüm partilerin, TSK'nin dolaylı
katılımı da dahil olmak üzere tüm yöntemleri seçim öncesi
dönemde masaya sürmeleri söz konusu olacaktır. Şeriat
tehdidi ile güdülenmiş seçmen kitlelerinin siyasi kararlarına
bir de askeri müdahale gölgesi düştüğünde, AKP'nin Kasım
2007 seçimlerinden ilk parti olarak çıkması ihtimali giderek
zayıflayacaktır.

Beğenilse de beğenilmese de mevcut tablo içerisinde Türkiye
Cumhuriyeti'nin siyasi hayatında artık en kılcal damarlara
kadar işlemiş olan Atatürk ilkeleri daha da önem kazanmaya
başlıyor. Bu bağlamda siyaset, organik asker-devlet ilişkisi ve
benzeri geleneksel kavramları yeterince çalışmamış, siyasi
ödevini yapmamış, uzun süre tek başına hükümet yönetimini
sürdürebilecek yeterliliğe sahip olmayan kadrolarıyla AKP,
ciddi bir siyasi darboğaza sürükleniyor. Ancak Erdoğan ve
AKP'nin en büyük engeli ise bunları bilmemesinden ziyade,
bilmediğini kabul etmemesi. Sahip olunan potansiyel siyasi
gücün altında devlet yönetmekteki tecrübesizliği ile ezilen bir
siyasi kadro var ortada. Fakat ayni zamanda da bu gücün
büyüklüğünden gözleri kararmış, akılcı kararlar verme
yetisini de kaybetmeye yatkın bir kadro bu sözünü ettiğimiz.
Hatırlanacağı gibi bu hatayı en son 27 Mayıs’a giden süreçte
halktan aldığı destekle adeta kör olmuş, İnönü'nün ve
CHP'nin tüm tecrübeye dayalı, aklıselim uyarılarına (burada
İnönü'nün Menderes'e yaptığı "Hareketlerinize dikkat
etmezseniz bu sefer sizi ben bile kurtaramam" uyarısı
hatırlanmalıdır) kulak tıkayan Adnan Menderes ve Demokrat
Parti iktidarı yapmıştı. DP'nin ve Menderes'in bu tavrının acı
sonuçlarını sadece kendileri yaşamadı. Ardından gecen elli
yılda tüm Türkiye hala bunun ceremesini düzenli askeri
darbeler altında bodur kalmış bir demokraside debelenerek
çekiyor.

Tabii ki de darbelere rağmen Türkiye’nin demokratikleşme
sürecinde 1960’dan bu yana kaydettiği hatırı sayılır
ilerlemenin günümüz siyasi arenasında yer alan aktörleri
demokrasi çerçevesinde hareket etmeye zorladığı da
yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle seçimler öncesindeki
avantajlı pozisyonunun ürünlerini en etkili şekilde toplamak
için AKP’nin yapması gereken, siyasi oyun tahtasının yapısı
ve oyunun kurallarına göre politikalar üreterek arzulanan
derin yapısal değişiklikleri elindeki kaygan güce kapılmadan,
orta ve uzun vadeli planlar çerçevesinde hayata geçirmektir.
Aksi takdirde Erdoğan’ın ve partisinin düşüşü de yükselişi
kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde, fakat DP’nin aksine
demokratik yollardan, gerçekleşebilir.

Yorum:
Halil GÜRHANLI
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Erdoğan’ın İkilemi
Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri hiçbir zaman
pürüssüz bir mesele olmadı. İşgüzar generallerin her zaman
diyecek bir şeyleri oldu. 1961 yılında saygın bir akademisyen,
silahlı iki general tarafından görevinden alındı. Ancak bu
günlerde askerler silahlarını ortalara çıkarmıyorlar, Avrupa
Birliği’ne katılma arzusuyla, Türkiye daha demokratik bir
ülke olma yolunda kararlılıkla ilerliyor (cumhurbaşkanlığı
seçimlerinin dolaylı yolla, parlamento oylamasına dayalı
olarak yapılıyor olmasına rağmen).

Şimdiki cumhurbaşkanı, ateşli bir laiklik savunucusu olan
eski yargıç Ahmet Necdet Sezer’in Mayıs ayının başlarında
görevinden ayrılacağı şu günlerde dahi; askeriyenin gölgesi,
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri üzerinde bütün kudretiyle
hissediliyor. Bu kez generaller ve onların laiklik yanlısı
yandaşları Atatürk Cumhuriyeti’nin tehlikede olduğunu
savunuyorlar.

Bu görüşlerin ardında elbette, parlamentoda büyük bir
çoğunluğa sahip olan iktidar partisine mensup olan ılımlı
İslamcı başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bu göreve
geleceği düşüncesi yatıyor. Ordunun (NATO’nun ikinci
büyük ordusu) başındaki kişiyi, Türkiye’deki tüm yargıçları
ve üniversite rektörlerini atama gibi yetkilerle donatılmış bir
göreve böylesine bir güçle başa gelebilecek olan Erdoğan,
örtülü bir biçimde yürüttüğü İslamcı acendasını bu vesileyle
engelsiz bir biçimde yürütebilir, söylemleriyle eleştiriliyor.
Türbanlı eşi Emine Erdoğan’ın da ‘first lady’ olmasına da
laik Türkiye Cumhuriyet’in çöküşünün tamamlanması olarak
bakılıyor.

Durum sahiden de bu kadar vahim mi? Başbakanlık yaptığı
dört yıl içinde, Erdoğan, bir kaç İslamcı hamlede bulundu;
zinayı yasa dışı ilan etti, İmam Hatip Liseleri mezunlarının
imkanlarını arttırdı, İslamcı eski bir bankeri Merkez
Bankası’nın başına getirdi. Fakat, Türkiye’nin laik ve batıya
dönük duruşuna hiç dokunmadı. Partisinde, son seçimlerde
türbanlı kadın temsilcilere yer verilmedi, ve Kasım ayındaki
parlamento seçimlerinde de verilmeyecek.

Bunların yanında, 2005 Ekim’inde Türkiye’nin Avrupa
Birliği Üyelik Müzakereleri için dört gözle beklenen
başlangıç hamlesini ülke içinde ve yargısal alanda yaptıkları
cesur reformlarla Erdoğan Hükümeti verdi. Ekonomi de yılda
5% lik bir büyüme oranıyla iyiye gitmekte. Son yapılan
kamuoyu yoklamaları da gösterdi ki AK Parti, rakipleri
üzerindeki üstünlüğünü sürdürmekte.

Bazı görüşlere göre askeriyenin Erdoğan’a karşı oluşunun
ardında yatan esas neden, Sezer görevini tamamladıktan sonra
askerin gücünün sarsılacağı korkusu. Asker Erdoğan’ı
durdurmak için ne yapabilir? Askeri bir darbeden başka
yapabilecekleri çok az. Seçkin kadın sanayicilerden biri olan
Ümit Boyner’in söylediği gibi “Darbe günleri geride kaldı.”

Bu demek değildir ki eğer Erdoğan cumhurbaşkanı olursa,
generaller Erdoğan’a hayatı zehir etmek için ellerinden geleni
yapmayacaklar. Hükümete karşı söylemlerini sürdürmelerinin
yanında, cumhurbaşkanının yetkilerini veya Milli Güvenlik
Konseyi toplantılarını dikkate almayabilirler. Buna bağlı
olarak da Türkiye gerilimli günler yaşayabilir. Bu nedenledir
ki Ak Parti’nin tüm bu popülerliğine rağmen, Türklerin çoğu
Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesini istemiyor. Ayrıca bu
durum Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylıklarının
açıklanmasına iki hafta kala neden hala adaylığını
koymadığını da açıklıyor. “Aday olacak mı olmayacak mı?”
sorusu Ankara’nın gündemindeki en sıcak mevzu olarak
yerini alıyor.

Erdoğan’ı destekleyenler bile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Erdoğan’ın adaylığını koymaması için bir çok neden
gösteriyorlar. Erdoğan sahip olduğu bu rakipsiz karizması ile
Kasım seçimlerinde Ak Parti’nin başında kalarak bir zafere
daha imza atabilir. Bir çok iş adamı, Ak Parti’nin Erdoğan
olmadan Milliyetçiler, İslamcılar ve Liberallerden oluşacak
gevşek bir koalisyon sonucu dağılacağı ve bu durumda
Türkiye’yi istikrarsızlığa sürükleyeceği görüşünde.
Cumhurbaşkanı olmasıyla beraber Erdoğan’ın otokratik,
istidadi kudreti; Erdoğan’ın süs köpeği olmaktan çok halefi
durumundaki Dış İşleri Bakanı Abdullah Gül ile ilişkilerine
de zarar verecek gibi görünüyor.

Esasında, giderek yayılan bir görüşse, devletadamlığına çok
yakışan Abdullah Gül’ün daha iyi bir cumhurbaşkanı
olacağına işaret ediyor. İstikrarlı bir Avrupa yanlısı ve
kanunsuzlukların arasından lekesiz bir şekilde çıkan, hatta Ak
Parti’nin kurulması için daha önceki İslamcı başbakan
Necmettin Erbakan’a karşı isyan bayrağını açabilen Abdullah
Gül, aynı zamanda manevi bir otoriteye de sahip. Erdoğan’ın
tersine akıcı bir İngilizce’ye de sahip ve yurtdışında fazlaca
zaman geçirmiş biri. Önündeki tek engel ise onun da eşinin
türbanlı olması, Türkiye’deki kadınların yarısından fazlasının
olduğu gibi.

Kaynak: The Economist 29 Mart 2007
Çeviri: Ceren ÖNER

Dört Koldan Rekabet
Fransa’da başkanlık seçimlerin birinci turuna geri sayım ba-
şladı. Fransız seçmenler önceden yazılmış seçim
senaryolarına pek itibar göstermediklerini geçmiş yıllarda
gösterdiler. Zira 2002 yılında aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen’i
Sosyalist adayın önüne koyarken, 2005 yılında da Avrupa
Birliği Anayasası’nı reddettiler. Bu yıl da kamuoyu yoklama-
larında üçüncü bir adayı, François Bayrou’yu, başkan olarak
görmek istemediklerini belirttiler. Acaba Fransız seçmeninin
bir sonraki şaşırtıcı hareketi ne olacak?

Kamuoyu yoklamalarına bakıldığında ortayolcu “Fransız De-
mokrasisi İçin Birlik” partisi lideri Bayrou’nun oylarının
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düştüğü görülüyor. “Sağ-sol ayrımının ötesinde yönetebil-
mek” söylemi ile 25 yıldır pek bir değişiklik göstermeyen
iktidardan sıkılanlara hitap eden Bayrou, en son kamuoyu
yoklamasına göre oyların % 18-22’sini alarak Nicolas
Sarkozy ve Ségolène Royal’den sonra üçüncü sıraya yerleş-
miş görünüyor.

Sene başından beri yapılan bütün kamuoyu yoklamaları
Sarkozy’inin adaylar arasında birinci sırada olduğunu göster-
mesine karşın Sarkozy’nin oylarında bir düşüş seziliyor.
Royal’in oylarında ise bir canlanma görülüyor. Yine de So-
syalist adayın seçim kampanyası yeterince inandırıcı bulun-
muyor, zira Royal halka birtakım sözler verirken bu sözleri
nasıl yerine getireceği konusunda açıklama yapmıyor. Royal
ile Paris’in solcu bankasının hemen yanında bulunan parti
merkezi arasında da bir gerilim seziliyor. Royal, eski maliye
bakanı Dominique Strauss-Kahn gibi merkezin ağır toplarının
deneyimlerinden pek faydalanmıyor. Royal’in kaybedeceğin-
den emin olan parti merkezi de seçimler için Royal’e daha
fazla destek olmuyor.

Seçim kampanyasında bireysel hareket eden Royal eski kam-
panya tekniğine de geri dönmüşe benziyor: parti tabanını alış-
ılmışın dışında fikirlerle şaşırtmak. İki hafta önce “kâr elde
etmeyi cezalandırma ideolojisini bir kenara bırakmalıyız”
diyerek anti-kapitalist parti tabanını şaşkınlığa uğratmıştı. Bir
kaç gün öncesinde Royal, “Vatanseverlik” kavramının değer-
ine de dikkat çekerek Sosyalistlerin parti toplantılarında milli
marşlarını söylemeleri ve vatandaşların evlerinde Fransız
bayrağı bulundurmaları gerektiği görüşünü de dile geçirmişti.
Royal bu görüşlerini, “Milli kimlik aşırı sağcı kanadın tek
elinde olamaz,” sözüyle de desteklemişti.

Tüm bunlar sol yönelimli Paris çevrelerini rahatsız ediyor.
Uluslararası bir hareketin ürünü olan Sosyalizm ve sol-kanat
vatanseverlik fikrinden rahatsız görünüyor. Öte yandan
Royal, 2002’de işçi kesiminin oylarını kendi tarafına çeken
Le Pen’den geri alma fikriyle hareket ediyor. Üst kesimin
görüşleri ile halkın duygularını karşı karşıya getirmeyi ama-
çlayan Royal, fabrika işçilerinin küreselleşme ve düşük mali-
yetli üretim yapan ülkelere işlerini kaptırmaktan dolayı kızgın
olduklarına ve güçlü bir ulus-devlet istediklerine dikkat çeki-
yor. Bir siyaset bilimci olan Pierre Martin, Royal’in seçim
poltikasını “Bu aşırı milliyetçilik değil, vatanseverliktir.
Royal başkan olmak istiyorsa tüm milleti kucaklamalıdır,”
sözleriyle yorumluyor.

Royal’in işçi kesiminin oylarını kazanma politikası Sarkozy’i
de fabrika tabanına yoğunlaştırıyor. Sarkozy, Le Pen’in
seçmenlerini kazanmak adına göç, milli kimlik ve suç oranı
gibi konulara dikkat çekiyor. Sarkozy’nin kampanya ekibi ilk
turda Bayrou’dan ziyade Le Pen’in kendileri için tehdit oluş-
turduğu düşüncesinde. İki hafta önce Paris banliyölerine hiz-
met götüren Kuzey Garı’nda rutin bilet kontrolü sırasında
çıkan şiddetli kavga tekrar ederse Le pen bu işten kârlı çı-
kacağa benziyor.

Le Pen kamuoyu yoklamalarında oyların ancak %14’ünü alı-
yor olsa da 2002 yılında ilk turda oyların % 17’sini aldığı da
gözden kaçırılmamalı. Seçim analizcileri Le Pen’in ilk tur
oylarının en az % 18 oranında seyredeceğini kaydediyorlar,
zira bazı Le Pen destekçileri kamuoyu yoklamalarında kendil-
erini Sarkozy’i destekliyor gibi gösterebiliyorlar.

Görünüşe göre Sarkozy’nin ilk tur liderliği tahmin edildiğin-
den daha hassas. Seçmenlerin % 40’ı da hala fikirlerini değ-
iştirebileceklerini belirtiyorlar. Bayrou oyları kendisine çek-
mek için yeni bir girişimde bulunmadığı takdirde esas
çekişme Royal ve Sarkozy arasında devam edecek. Ancak
seçmenin şaşırtıcı hareketleri tüm tahminleri tersine çevire-
bilir.

Kaynak: The Economist
Çeviri: Ezgi UZUN

Avrupa Birliği’ni Kuranlar
Kurulduğu ilk günden itibaren bir elit projesi olmakla ve
Avrupa toplumlarıyla gereken düzeyde iletişim kuramaması
sebebiyle eleştirilen Avrupa Birliği’nin tepeden inmeci bir
yaklaşımla mı yoksa tabandan gelen talepler doğrultusunda
mı kurulduğu bugün hala tartışılmaktadır. Bu makale, Avrupa
Birliği’nin temellerini oluşturan ve ‘Kurucu Babalar’ olarak
adlandırılan kişiler üzerinden, bu tartışmaya ışık tutmayı
amaçlamaktadır.

Tarihsel açıdan bakıldığında Avrupa’nın birleştirilmesi ideali,
ilk kez 20. Yüzyılda ortaya çıkmış bir fikir değildir. Özellikle
Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasının ardından, feodal
Ortaçağ düzeninde Avrupa’da ‘Tek Kral, Tek Devlet’
anlayışını gerçekleştirmeye yönelik savaşlar ve iktidar
mücadeleleri yapıldığı ve bu mücadeleler arasında Kutsal
Roma Germen İmparatoru Şarlman’ın bu ideali
gerçekleştirmeye en yakın lider olduğunu görmekteyiz.
Ortaçağ’ın ardından 15. ve 16. yüzyıllarda bu Avrupa’yı
b i r leş t irme idea l inin  bayraktar l ığ ını  Fransız
İmparatorluğu’nun aldığını ve bu idealin 19.yüzyıl başlarında
Napolyon tarafından askeri güç sayesinde bir kez
gerçekleşmeye çok yakın olduğunu görmekteyiz. 20. Yüzyıl
öncesindeki bütün örnekler görüldüğü üzere, Avrupa’nın
birleştirilmesi olgusu hep liderler, imparatorlar veya ordu
generalleri tarafından bir amaç olarak ortaya konmuş, Avrupa
halkları bu otokratik çabaların hiçbir zaman öznesi olamamış,
bundan ziyade Avrupa Entegrasyonu’nun süjesi olarak
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kalmaya mahkum bırakılmıştır.

20. Yüzyıla geldiğimizde ise bu sefer akademik ve
entelektüel çevreleri de etkileyen bir globalleşme, Avrupa’nın
büyük bir yıkıma maruz kaldığı 1. Dünya Savaşı ve savaş
neticesinde imparatorlukların yok olması sebebiyle,
Avrupa’nın birleşmesi ideali imparatorların değil, devlet
bürokratlarının ve siyasi parti liderlerinin uğraş alanı olmaya
başlamıştır. Özellikle Emmanuel Kant’ın 18. yüzyılda öne
sürdüğü savaşların engellenmesi için devletlerarası yönetişim
temeline dayanan, uluslararası kurumlar, Milletler Cemiyeti
adı altından ilk örneklerini göstermeye başladığı bu dönemde,
savaşın ortaya çıktığı ve en çok zarar verdiği kıta olan
Avrupa’da öncelikli olarak bu savaşların önünü kesecek
fikirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu fikirler arasında en
çok yankı uyandıran hiç kuşkusuz 1923 yılında bir Kutsal
Roma Germen kontu olan Richard Coudenhove-Kalergi’nin
kaleme aldığı Pan-Europa isimli kitaptır. Kalergi bu kitabında
Fransa ve Almanya’nın ekseninde oluşturulacak bir federal
Avrupa devletinin, bundan sonra Avrupa’da savaşların
çıkmasını engelleyeceği ve kıta genelinde ekonomik
gelişmeyi hızlandıracağı üzerinde durmaktadır. Kalergi’nin
başlattığı bu Pan-Avrupa hareketinin destekçileri beklenildiği
üzere Avrupa toplumları değil bu toplumları yöneten siyasi
liderler olmuştur. Özellikle Almanya’nın bir daha Avrupa
içinde savaş çıkarmamasını ve kendilerini saldırmamasını
arzu eden Fransa bu fikre sıkı sıkıya sarılmıştır. Zamanın
Fransız Başbakanı Aristide Briand ve Dışişleri Bakanı
E d o u a r d  H e r r i o t ,  A l m a n y a ’ y l a  ‘ y e n i d e n
yakınlaşma’ (rapproachment) politikaları doğrultusunda,
Alman Şansölyesi Gustav Stresseman’la birlikte, Fransız
Alman ilişkilerini düzeltme amacıyla bu Pan-Avrupa fikrinin
büyük destekçileri olmuşlardır. Savaşın bitmesinin ve
Almanya’nın çok ağır şartlar altında imzaladığı Versaille
Antlaşması’nın beş yıl ardından gelen bu Avrupa içi
işbirliğine yönelik olumlu havayla birlikte Fransa ile
Almanya’nın yanında İngiltere’nin de zamanın başbakanı
Austen Chemberlain’in çabaları neticesinde bu işbirliğinin bir
parçası olmaya başlaması, iki Dünya Savaşı arasında
beklenmedik bir şekilde 1925 yılında Locarno Anlaşmasının
imzalanmasına yol açmıştır.

Avrupa Entegrasyonu üzerindeki bu olumlu hava Gustav
Stresemann’ın Pan-Avrupa ideali üzerine vurgu yaptığı ve
hatta Avrupa’da kullanılacak ortak bir para biriminden bile
söz ettiği 1929 yılındaki Milletler Cemiyeti konuşmasıyla
birlikte en parlak günlerini yaşamıştır. Ancak Stresemann’ın
konuşmayı yaptığı yıl ölmesi ve Almanya’da Nazi partisinin
güç kazanması ve 1929 Dünya Ekonomik Krizi neticesinde,
Almanya 1930’larda, 1920’lerde olduğu gibi federal Avrupa
idealini savunmayacaktır. 1920’lerdeki olumlu havanın
yaratılmasında büyük rol oynayan Aristide Briand ise,
Almanya’nın eksikliğinde tek başına federal Avrupa idealinin
gerçekleşmesini sağlayamamıştır.

Bu noktada o yıllara genel bir retrospektif bakış atmak

gerekirse, gördüğümüz, yine, liderler düzeyinde bir
oydaşmanın halklara yansıtılamaması ve hükümetlerin
toplumların bu federal Avrupa fikrine bağlılıklarını
sağlayacak herhangi bir politikalarının olmamasıdır.
Neticede, işbirliği üzerine kurulu federal bir Avrupa yerine
ulusal çıkarlar üzerinden düşünmeyi tercih eden Avrupa
halkları Almanya, İtalya ve İspanya’da faşist rejimlerin devlet
yönetimine hakim olmasını engelleyememişlerdir.

Özellikle savaşın yaklaşmakta olduğunun hissedildiği 1935
sonrasında, Avrupa’nın görece daha demokratik ülkelerinde,
faşizme karşı birlikte hareket edilmesi amacıyla, federal
Avrupa fikri tekrar ortaya çıkmıştır. Özellikle İngiltere’de
Lionel Curtis ve Philip Kerr gibi entelektüellerin başını
çektiği ‘Federal Union’ grubu, savaş yıllarında büyük bir
kitleden destek görmüş ve savaş devam ederken birleşmiş,
işbirliğine dayalı, demokratik bir Avrupa’nın nasıl
yaratılacağı üzerine kitapçıklar, broşürler ve makaleler
yayınlamıştır. Yalnız Avrupa’da faşizm karşıtı
organizasyonlar sadece demokratik ülkelerde değil, faşist
ülkelerde de bulunmaktaydı. Bu organizasyonların federal
Avrupa idealine destek veren en önemlilerinden biri İtalya’da
Alteiro Spinelli ve Ernosto Rossi’nin önderliğinde
kurulmuştu. Haziran 1941’de, sürgünde bulundukları
Ventotene adasından yayınladıkları Özgür ve Birleşmiş
Avrupa Manifestosu, savaş sonrasında içinde Almanya’nın da
bulunduğu federal bir Avrupa devletinin zorunluluğundan
bahsetmekteydi. Daha sonra Ventotene Manifestosu olarak
adlandırılan bu metin Nazi Almanya’sı ve Mussolini
İtalya’sında büyük kitlelere ulaşmıştı. Savaş yılları, İngiltere
ve İtalya’da federal Avrupa fikirlerinin ortaya konulmasının
yöntemleri açısından daha halka yakın ve toplumu
bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye yönelik olduğunu
görmekteyiz.

Savaş sonrası, Avrupa’nın ekonomik ve sosyal açılardan
neredeyse yok olmuş olması ülkeler arası işbirliğini zorunlu
kılıyordu. Bu zorunluluk öncelikle yine devlet adamlarının
söylemlerine yansıdı. 1946 yılında Avrupa’nın geleceği
üzerine bir konuşma yapan Winston Churchill, Amerika’nın
modeline benzer bir Avrupa Birleşik Devletlerinin, Avrupa
Kıtası’nda bir daha savaş olmaması ve hızlı ekonomik
kalkınma için mecburi olduğunu söylüyordu. Bu konuşmayla
eş zamanlı olarak hareketlenen entelektüel ve bürokratik
çevreler, ulusal egemenliğin paylaşıldığı bir Avrupa’nın
yaratılması için çalışmalara başladılar. Bu çalışmalar içinde
özellikle Fransa’nın çabaları tıpkı iki savaş arasında olduğu
gibi ön plana çıkmaktadır. Dönemin Fransa Başkanı Robert
Schumann ve savaş sırasında Avrupa Devletlerinin ulusal
egemenliklerini paylaşılmasının Avrupa barışı için
vazgeçilmez bir unsur olduğunu savunan Fransa Kalkınma
Komisyonu başkanı Jean Monnet, 1949’da kurulan Avrupa
Konseyi’nin ardından Avrupa Kömür Çelik Topluluğu’nun
kurulması (AKÇT) için yoğun çaba sarf etmişlerdir. 1950
yılında, bugün Avrupa Günü olarak kutlanan 9 Mayıs’ta,
Schuman Deklarasyonu ile, Fransa, Almanya, İtalya ve
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Benelux ülkelerinin de katılımıyla AKÇT kurulmuş oluyordu.
Deklarasyonun ve AKÇT’nin, Avrupa’nın neredeyse
tamamen yerle bir olmasına sebep olan 2. Dünya Savaşından
sonra, savaşın düşman taraflarını aynı organizasyon içinde
birbirlerini denetlemeye varacak kadar bir işbirliğine sokması
sırrı ise, öncelikle Jean Monnet gibi ‘uluslararası
faydacı’ (pragmatic internationalist) bir devlet adamının, hem
o dönemde Avrupa’ya finansal ve altyapı yardımı yapan
Amerika, hem savaşın yenilen tarafı Almanya, hem de
savaşın kazanan tarafı olan Müttefik kuvvetlerin hepsinin
üzerine uzlaşabileceği ve memnun olabileceği bir metni
oluşturması hem de dönemin devlet başkanlarının birleşmiş
Avrupa idealine sıkı sıkıya bağlı olsalar da, bir ütopya
peşinde koşmamalarıdır. Gerçekten de Alman Şansölyesi
Konrad Adenauer, Fransa Başkanı Robert Schuman ve İtalya
Başbakanı Alcide de Gasperi’nin üçünün de aynı dönemde
görevde olmaları, üçünün de ekonomik işbirliği üzerine
hemfikir olmaları ve ‘federal Avrupa’ fikrine aynı uzaklıkta
olmaları, birleşmiş Avrupa idealinin gerçekleşmesi yolunda
hızlı ve sağlam adımların atılmasını büyük oranda
kolaylaştırmıştır.

AKÇT’nin kurulmasından sonraki yıllarda Avrupa’da savaşın
etkilerinin büyük oranda silinmesi, toplumsal ve
devletlerarası barışın sağlanması, Avrupa ekonomisinin çok
hızlı adeta mucizevi bir şekilde toparlanması ve gelişmeye
başlaması, Avrupa entegrasyonunun daha da ‘derinleşmesi’
konusunda, entegrasyonun siyasi başarı getirdiğini gören
politikacıların ve doğrudan doğruya gelirleri ve yaşam
standartları yükselen Avrupa toplumlarının da ciddi bir destek
ve inisiyatif oluşmuştur. Bunun neticesinde 1955 yılında
AKÇT üye devletlerinin toplandığı Messina Konferansı’nda
AKÇT’nin ardından, ekonomik entegrasyonun bir adım ileri
götürülmesi ve Avrupa Ortak Pazarı’nın kurulması için Paul
Henri Spaak’ın başkanlığında bir komisyon kurulur.
AKÇT’yi oluşturan devletlerin ulusal çıkarları, Fransa’nın
tarımın desteklenmesi konusundaki ısrarcılığı, Almanya’nınsa
Avrupa pazarı içerisinde daha fazla pay alma isteği, Spaak’ı,
tıpkı AKÇT’yi kuran anlaşmada olduğu gibi  çok dengeli ve
ütopik olmayan bir plan yaratma zorunluluğuna itti. Sonuçta
ortaya çıkan Spaak Planı kurulacak olan Avrupa Ekonomik
Topluluğu’nun (AET) politik fedaralizmden oldukça uzak
olan ve yalnızca ekonomik bir entegrasyon amaçlayan bir
organizasyon olmasına yol açtı. Böylece ülkelerin ulusal
devlet politikaları, devlet başkanlarının ve devlet elitlerinin de
baskısıyla, Avrupa’nın federal bir birlik yoluna girmesini
engellemiş oldu. Spaak Planı’nın açıklanması ardından da 25
Mart 1957’de AKÇT’ye üye altı devletin imzaladığı Roma
Antlaşması sonucu AET kurulmuş oldu. Böylelikle Avrupa
uzun bir süre ekonomik entegrasyon üzerine yoğunlaşacağı,
politik entegrasyonu biraz gözardı edeceği, bir döneme, üye
ülke elitlerinin de baskılarıyla girmiş oldu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Avrupa birleşmesi konusunda
toplumu bilgilendirme ve toplumsal tepki yaratma amacıyla
başlayan hareketler, savaşın sona ermesiyle yerini yine daha

önceki dönemlerde olduğu gibi liderlere, politikacılara ve
entelektüellere bırakmıştır. Bunun neticesinde hem
AKÇT’nin kurulmasında hem AET’nin kurulmasında,
toplumların doğrudan taleplerinden ziyade, özellikle Alman
ve Fransız devlet adamlarının, kendi hükümet veya devlet
dairelerinde yarattıkları politikaların etkin rol oynadığını
söyleyebiliriz.

Yorum:
Özgür BOZÇAĞA

Küresel bir Güç: Rusya
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla, yeniden şekillenmeye
başlayan küresel güçler dengesinde Rusya’nın rolü, özellikle
Putin iktidarının ikinci dönemiyle birlikte yeniden
yapılanıyor. Bu süreç aynı zamanda da Rusya’nın kendini
algılamasında yeni açılımlar doğururken, Rusların Avrupa’ya
karşı olan bakışlarının ve de Avrupa ile olan ilişkilerinin bir
kere daha tanımlanmasını zorunlu kılıyor.

Bu yazıda geçtiğimiz haftalarda Jean Monnet Speaker Series
çerçevesinde, merkezimizin konuğu olan, İngiltere Kraliyet
Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Rusya Bölümü Başkanı Bobo
Lo’nun Rusya konusunda oldukça aydınlatıcı konferansını ve
daha sonra Binn’s House’da bizlerle paylaştıklarını
aktaracağız.

Öncelikli olarak Rusya’nın Avrupa’ya bakışına değinelim:
Tarihsel süreç içinde belirli bir coğrafi alan sınırlarında
oluşmuş, hukuku baz alan, normatif değerler bütünlüğü
Avrupa, Lo’nun tanımladığı sınırlar çerçevesinde Rusya
topraklarının da yüzde seksenini kapsıyor. Rus kamuoyuna
göre Avrupa, farklı politik değerlerin yansıması olarak
medeniyet kavramıyla eş tutulduğundan, kurumsal yapıların
modern bir şekilde tahavvülü olarak nitelendiriliyor.
Rusya’nın Avrupa’ya bakışında belirleyici olan diğer bir
faktör ise Rusya’nın Avrupa Birliği’nin “gerçek” Avrupa’yı,
yani birbirinden tamamıyla bağımsız ulus devletleri
yansıtmadığı görüşünde olması.

Rusya’nın Avrupa’ya olan bakışındaki karmaşa Rusya’nın
kendini nasıl gördüğü konusunda da devam ediyor.
Rusya’daki kimlik algılaması farklı farklı kimliklerin
oluşturduğu bir çoklukimlik çeşnisinden ibaret. Çok geniş bir
coğrafi alana yayılmış olmanın getirdiği yükümlülükler bir
Rus’un kendisini hem bir Rus, hem bir Avrupalı, hem bir
Asya-Avrupalı, hem de bir dünya vatandaşı olarak ifade
etmesine olanak sağlıyor. Ruslar, Slav kökenlerini hiç bir
zaman kenara atmadan, diğer tüm ırklardan farklı bir
kimliklerinin, son zamanlarda güçlenen milliyetçi dürtülerle
birleşmesiyle “biz hala bir imparatorluğuz ve çok büyük bir
kudrete sahibiz” inancıyla tanımlıyorlar kendilerini.
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Avrupalılı kimliklerinin özünde ise Avrupa eğer medeniyetin
sembolü ise (ki Ruslara göre öyle), Ruslar da bu medeniyetin
en önemli yapı taşlarından oldukları için elbette ki
Avrupalılardır. Öte yandan sınrları Asya’nın derinliklerini
aşan bir Rusya, aynı zamanda Asya’nın tarihsel deviminin de
bir parçasıdır. Bu noktada, Rusya’nın değişik kimlikler
üzerinde hak iddia etme anlayışı, belki de son zamanlarda en
fazla öne çıkarılmaya çalışılan kimliğinin temellerini
oluşturuyor: Çoklu kutuplu yeni dünyanın en kritik
kutuplarından birinin temsilcisi küresel bir güç olarak Rus
kimliği. Bu kimliğin, Rusya’nın kimlik karmaşasına kattığı
boyut, Rusya’nın kendini konumlandırmasını bir hayli
zorlaştırararak, zaman zaman Rusya’nın hiçbir tarafa tam
olarak ait olamaması, zaman zaman kendisini dışlanmış
hissetmesi, zaman zaman  da tüm bu kimliklerin taraflarını bir
araya getirebilecek bir köprü görevi görmesi gerekliliği gibi
sonuçları da doğuruyor.

Rusya’nın Avrupa’ya ve kendisine karşı olan bakışını
yansıttıktan sonra, Rusya - Avrupa ilişkilerini ele almakta
fayda var. Bu ilişkilerin yapısını iki tarafın birbirlerini eşit
terazilerde değerlendirmelerinden ziyade, Rusya’nın bu
ilişkide kendini bir şekilde üstün taraf olarak ele alıyor olması
başrolü oynuyor. “Biz de Avrupalıyız, ama biz Avrupa’dan
da farklıyız anlayışı, ilişkilerin seyrini belirliyor. Rusya
Avrupa’yı ve özellikle Avrupa Birliği’ni “ciddi bir siyasi
aktör” olarak görmediğinden ve de kendisini çok güçlü bir
küresel aktör olarak gördüğünden, ilişkilerin ekonomik olarak
gelişmesine açık kapı bırakmakla beraber, olası bir siyasal
bütünlük senaryosu olanaksızlaşıyor. Rusya, Batı’nın kutsal
bir koruyucusu olarak, Batı üstünlüğünü Doğu’da
güçlendirebilecek, medeniyeti yayabilecek bir görevi,
kendisinin Avrupa için vazgeçilmez bir konumda olduğu
anlayışı ile birleşince, Rusya’nın Avrupa’daki muhatabı AB
yerine, yalnızca Avrupa’nın güçlü devletleri olabiliyor.
Ayrıca bu ilişkide iki tarafın da gösterdiği yetersizlikler
(Rusya’nın demokratik, insan haklarına saygılı bir devlet
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olabilme yolundaki sınırlı çabaları veya Avrupa’nın birlik
olmasına rağmen, birlik olamadığı konuların çokluğu – örnek
olarak Rusya’yla olan ilişkiler konusu) ilişkinin ileriki
safhalara taşınmasını kısıtlıyor.

Yeni bir Rusya’yla karşı karşıyayız: Askeri güç olarak
oldukça “yeterli”, siyasi olarak yön belirleyici, teknolojik
anlamda yenilikçi, kültürel anlamda çeşitli ve belki de artık
yalnızca sıkı bir yumruk gibi bir tehdit değil ama “yumuşak”
bir eldiven gibi kapsayıcı...Peki dünya bu duruma hazır mı?

Yorum:
Görkem YEŞİLOVA
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