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ÖNSÖZ

Neden Brexit?: Avrupa Birliği ve Britanya
23 Haziran 2016’dan önce Britanya (Birleşik Krallık)’nın siyasi eliti, “AB Referandumları”nı Brüksel
ile olan ilişkilerde uzlaşma aracı olarak, boş ve yalnızca retorik anlam ifade eden bir aygıt olarak görüyordu. AB ve Birleşik Krallık ilişkilerini yansıtan 23 Haziran tarihli referandum, bunun boş bir retorikten ibaret olmadığını gösterdi. 1975’te yapılan referandumun neticesine bağlı olarak % 67 çoğunluğun
onayı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyeliğe devam kararı alan Birleşik Krallık, 41 yıl sonra yapılan Brexit referandumu neticesinde halkın % 52 çoğunluğu ile Avrupa Birliği’ni “Terk” kararı aldı.
Peki bu karar Birleşik Krallık halkı için neyi ifade ediyordu? Halkın çoğunluğu bu kararı neden aldı?
Ve Brexit AB’nin ekonomik, siyasi ve kültürel geleceği için ne demek oluyor?
Medyada genellikle vurgulanan referandumun Britanya’da ve hatta tüm Avrupa’da egemen olan görkemli milliyetçiliği ve Avrupa’nın yeni ekonomik dengelerini yansıttığı üzerineydi.
Fakat Brexit’in tamamen ekonomik nedenlerden kaynaklandığını söylemek gerçek sebebi yansıtmıyor.
Öncelikle, Britanya’da işsizlik oranı % 5’lerde seyrederek tarihsel olarak son zamanların en düşük işsizlik oranını yansıtıyor. Ayrıca, istatistiklere göre Britanya halkının büyük çoğunluğu AB’den çıkmanın ülkenin ekonomisini zarara uğratacağını düşünüyor. Örneğin, son araştırmalara göre araştırmaya
katılanların sadece % 23’ü AB’yi terk etmenin Britanya ekonomisini iyileştireceğine inanmaktaydı.

YouGov tarafından yapılan ankete 2010 Haziran - 2015 Nisan arası verilen cevaplar.

Yine 2015’de yapılan araştırmalara göre, Britanya vatandaşlarının finansal durumlarının da bunda bir
etkisi olmadığını gösteriyor. Britanya halkının yaklaşık % 47’si AB’ye üye olmanın veya olmamanın
finansal durumları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını düşünüyor.
Brexit’in temel sebeplerinden bir tanesi, belki en önemlisi, üzerinde hiç konuşulmayan bir nedendir:

5

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni

Referanduma katılanların yaş ortalamaları ve sağlık hizmetleri. Toplumun yaşlı kesimleri giderek artan
bir şekilde yaşamlarını uzatmak ve daha fazla sağlık hizmetine ulaşmak istiyor. Mesela “exit”e ilişkin
en etkin propoganda söylemi “Save our NHS (National Health System)” idi. Referandumdaki yaş dağılımına baktığımızda da bu durum çok çarpıcı olarak gözlenebilir: Yaşları 18 ile 24 arası olanların %
75’i AB’de kalmayı isterken, 65 yaş üstünün sadece % 40’ı terk etme seçeneğini oyladı. Sağlık hizmetlerinden büyük oranda yaşlı nüfusun faydalandığı düşünüldüğünde sağlık hizmetleri kaygısı karşımıza
önemli bir faktör olarak çıkıyor.
Yaş ile ilgili veriler, aynı zamanda Britanya’nın genç nüfusunun Avrupalılığı bir kimlik olarak kabul
ederken, II. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasını iyi bilen ve yaşayan yaşlı nüfus için ise Avrupalı kimliğinin benimsenmediğini gösteriyor.
Yabancı düşmanlığı (zenofobi) Brexit’in belki de en önemli sebeplerden bir diğeri: Tarihsel olarak geniş toprakları sömürgeleştirmiş Britanya İmparatorluğu’nun izlediği vatandaşlık politikaları yüzünden
Avrupa’daki en yoğun ve çok çeşitli nüfusa sahip olan Britanya’da şu anda göçmenlere yönelik algıların hiç de pozitif olduğu söylenemez. Tersine, hümanist insanlar arasında bile içten içe Britanya hatta
İngiliz kimliğinin gün geçtikçe yok olduğu kaygısı hâkim. Bu algı kaçınılmaz olarak göçmenlere karşı
negatif duyguları da beraberinde getiriyor. Ülkenin istisnasız her bölgesinde Publarda, iş yerlerinde,
oturma odalarında, İngiliz halkı gittikçe artan bir şekilde göçmenlerin kendi vatandaşlarının işlerini
ellerinden aldıkları ve bunun neden olduğu düşük ücretler hakkında konuşur oldu.
Britanya’da yaygın olarak okunan tabloid medyanın ABD’de Donald Trump’ın “take our country back/
ülkemizi geri alalım” söyleminden etkilenmesinin de göçmen karşıtı duygulardaki rolü oldukça etkin.
Hiç şüphesiz özellikle yaygın medyada hâkim olan Brexit söyleminin Britanya’daki karşılığı, kontrolü
Avrupa Birliği’nden geri almak oldu.
Peki Brexit’in AB’ye direkt etkisi ne oldu, ne olabilir? Brexit’in haftası geçmeden dünya piyasalarında
hızlı bir düşüş yaşandı ki bu geleceğe dair önemli bir ekonomik gösterge olabilir. Brexit’in çıkışını değerlendiren birçok ekonomistin çok farklı görüşleri var. Hangisinin hakikati yansıttığını zaman gösterecek.
2007’de imzalanan Avrupa Birliği Anlaşması’nın 50. maddesine göre, her Avrupa Birliği üye ülkesinin
birlikten çıkma hakkı var. Bu kararın 43 senelik üyelik geçmişine sahip bir ülke ile birlik arasındaki
kaçınılmaz olarak ekonomik belirsizlik doğuracağı görüşündeyim. Bundan bağımsız olarak da Brexit,
şovenist duyguları ve sağın yükselişini sadece Britanya’da değil diğer birlik ülkelerinde de kaçınılmaz
olarak tetikleyecektir. Geleneksel olarak genişlemeyi destekleyen bir ülke olan Britanya’nın birlikten
çıkması, göçmen karşıtı duyguları cesaretlendirerek diğer birlik ülkelerinde yabancı düşmanlığının artmasına sebep olabilir. Artan şovenist duygular ile başa çıkmanın belki de en önemli yolu, siyasi elitlerin Alexis de Tocqueville’i yeniden okuyup referandumların demokratik bir seçim yolu ve karar alma
mekanizması olarak sunulmaması gerektiğini algılamaları çünkü “demokrasi çoğunluğun despotluğu
demek” değil. Bunun tersi tüm toplum için iyi olandan (common good) gün geçtikçe uzaklaşan bir AB
ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor ki, bu AB’nin en baştaki yeni bir dünya savaşının çıkmasını
önleyici kuruluş amacına da ters düşmektedir.

Yar. Doç. Pelin Kadercan
Brown Üniversitesi
Tarih Bölümü Misafir Öğretim Üyesi
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EDİTÖRDEN
Melike Bilgin
melikebilgin94@gmail.com

2015-2016 akademik yılının yaz döneminde,
yarı akademik olarak çıkardığımız AÇMÖF
Bülteni’nin bu sayıdaki konusunu “Brexit ve
Avrupa’nın Geleceği” olarak belirledik. 23
Temmuz’daki referandumun sonucuna göre
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden çıkma
kararı aldı. Bu kararın Birleşik Krallık ve
Avrupa Birliği’nin geleceği üzerinde çok
büyük etkileri olacağı aşikâr. Biz de bültenimizde “Brexit”i farklı yönleriyle inceleyerek
Avrupa’nın geleceğine ışık tutmaya çalıştık.

gerçekleşirse akıllarda olan diğer bir soru ise
olası Avrupa Birliği çözülmesiydi. Avrupa’da genel anlamda yükselmekte olan aşırı
sağ partilerin de bu duruma etkisini göz
önünde bulundurarak bir yanıt aradık.

İngiltere’nin verdiği bu kararı anlamak için
Avrupa Birliği’nin ekonomik, politik ve sosyal iç dinamiklerini de incelemek gerekiyordu. Ekonomik açıdan İngiliz Sterlininin tarihsel serüveni ve “Brexit” sonrası İngiliz
para biriminin olası durumu tartışıldı. Diğer
bir yazı ise Avrupa’nın Euro krizi üzerinedir.

Bültenin bu sayısının ilk yazısında, hem İngiltere’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini
tarihsel yönleriyle ele alan hem de referandumdan sonra nasıl bir seyir izleyeceğini
saptamaya çalışan tespit ve analizlere yer
verilmiştir. İkinci yazıda, aklımıza sıkça gelen “Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden
ayrılması bir sonu mu getiriyor?” sorusuna
cevap aranmaktadır. Bunu yaparken referanduma katılan farklı kesimlerin oy dağılımlarını yüzdesel olarak incelemek önemliydi.
Özellikle İskoçya’nın Avrupa Birliği’nde
kalma kararını, bu istatistiksel verilerden
okumak çok anlamlı olmuştur.

Avrupa Birliği’nin sosyal dinamikleri üzerine yapılan tartışmalarda öne çıkan
‘Avrupa’nın kimlik algısı’ konusu, ‘Avrupalı
olmak bir kimlik midir?’ sorusu altında incelenmektedir. Konuyla ilgili yazıda Zenofobi,
Avrupalının yabancı algısı üzerinden sorgulanmıştır. Bu yazı, Avrupa’daki mülteci krizini anlamamız açısından da önemlidir.
Diğer yazılarda ise, Avrupa Birliği hakkında
hala sürmekte olan çeşitli teorik ve politik
tartışmalar incelenmektedir. Bunlardan ilki,
Avrupa Birliği’nin bir imparatorluk olmaya
doğru gidip gitmediğidir. İkinci bir tartışma
ise, Avrupa Birliği içindeki ülkelerin bağımsızlık anlayışları ve bunun “Brexit” sürecine
etkisinin boyutudur.

Avrupa’nın yakın zamanda gündeminde olup
çeşitli politikalar üretmekte zorluk çektiği en
önemli konu, şüphesiz ki mülteci krizidir.
İngiltere’de, yapılan referandumda çıkma
kararı alınmadan önce de kullanılan en
önemli araçlardan biriydi mülteci krizi. Biz
de “Brexit” öncesi ve sonrası Avrupa’daki
mültecilerin Birleşik Krallık içindeki durumunu inceledik. Avrupa’daki mülteci kamplarından birini ziyaret eden arkadaşımızın
yazısı mültecilerin oradaki durumu hakkındaki daha çok aydınlanmamızı sağladı. Daha
sonra Avrupa Birliği fikrinin ilk olarak ortaya çıktığı yıllardan beri süregelen ‘federalist
birlik’ düşüncesini değerlendirdik. “Brexit”

Türkiye’nin şu an Avrupa Birliği müzakerelerinde nerede olduğuna gösteren yazı, bültenimizin son yazısı.
Görüldüğü gibi, bu bültende “Brexit” sonrası, Avrupa Birliği’nin tarihi ve geleceği açısından ele alınması gereken birçok konuyu
irdeleme imkânı bulduk. Yazarlarımızın ciddi emekler sonucu ortaya çıkardıkları bu yazıları ilgiyle okuyacağınızı ve yararlanacağınızı umut ediyorum.
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İNGİLTERE’NİN AB’YE ÜYELİK SÜRECİ VE BREXIT SONRASI
AYRILIK SÜRECİ
Hüsnü Söğüt
husnu.sogut@boun.edu.tr

Dünyanın siyaset, ekonomi ve eğitim gibi
birçok alanında ağırlık merkezliğini yapan ve
ayrıca Brexit sonrası kayıplarla birlikte Fransa’nın biraz gerisinde dünyanın en büyük 6.
ekonomisine sahip, 65 milyon nüfuslu, Magna Carta(1215) ve daha sonralardaki siyasi
ve ekonomik değişim ve dönüşümler ile dünya tarihini farklı yönlere çevirebilen İngilizler ve Birleşik Krallık, son zamanlarda bilindiği gibi Brexit’i oylayarak AB’den ayrılış
sürecini bununla birlikte gelecek 10 yılda
AB’ de olacak kaçınılmaz dönüşümleri başlatmış oldular.

çıkarlarına daha çok uysa da 1961 yılında
AB’ye üyelik başvurusu İngilizler tarafından
resmi olarak yapılmıştır. Fransa’nın efsanevi
cumhurbaşkanı Charles De Gaulle Britanya’nın birliğe katılmasına görevde kaldığı
sürece karşı çıkmış ancak Fransa’daki cumhurbaşkanı değişimi sonrası 1973 yılında AB
kapıları İngilizlere açılmıştır. İngiliz hükümetleri İngiliz Milletler Topluluğundaki üstün söz hakları ve ayrıcalıklı statülerine karşı
AB içerisinde tüm üyelerin fikrini alma ve
istişare etme, konsensüs sağlama gibi İngilizlerin alışık olmadığı öncelikli olarak kendi
çıkarlarını koruyamadıkları AB’den ayrılmak
adına hiçbir zaman referandum önermeyi
düşünmemiştir. Ancak Muhafazakâr Parti
içerisinde son yıllardaki AB’nin geleceği
hakkındaki derin kuşkular ve birlik karşıtı
tavırlar ile Euro bölgesindeki kriz referandum sürecini tetiklemiştir.

İngiltere’nin Avrupa Birliğine Üyeliği
İngiltere’nin AB’ye üyelik süreci karşılıklı
mefaatlerin optimum seviyede olduğu bir
anlaşma bulunana kadar uzun yıllar beklemiştir. İngiliz Milletler Topluluğunu oluşturan Britanya AB’nin kendi çıkarları için daha
fazlasını vermedikçe birliğe dâhil olmayı
uygun görmemiştir. İngiliz Milletler Topluluğu tarihte Britanya’nın parçası olan devletler ve sonradan topluluğa katılan devletlerle
oluşan uluslararası bir koalisyondur. Bu deyimin kullanımının 1648 İngiliz Devrimi’ne
kadar uzanmasına rağmen günümüzde Birleşik Krallık liderliğinde bir araya gelmiş bağımsız devletleri tanımlamak için 1926 yılında İmparatorluk Konferansı sırasında Balfour Deklarasyonu ile eşit devlet statüsü korunarak kurulmuştur.

Referandum Niçin Yapıldı?
Yukarıda bahsettiğim gibi Britanya’da son
yıllarda, Muhafazakâr Parti(hükümet partisi)
içinde bazı milletvekilleri ve UKIP(Britanya
Bağımsızlık
Partisi)’nin
Britanya’nın
AB’den ayrılması yönündeki çağrıları artmaya başlamıştı. Bunun üzerine İngiltere tarihinde kendi döneminde Bileşik Krallık’ı ilgilendiren en fazla referandumu yapan ve döneminde oldukça başarılı bir yönetim sergileyen David Cameron, 2015 genel seçimleri
öncesi kazanması durumunda bir referandum
yapma sözü verdi. Seçimlerin hemen ardından, David Cameron 25 Haziran 2015 de
Avrupa Konseyine referandumun gerçekleştirilebilmesi için yapılan planı anlattı. Çeşitli
görüşme ve istişare toplantılarını sürdüren
Cameron ve AB yetkilileri 7 Aralık 2015’de
Donald Tusk’ın Avrupa Konseyine gönderdiği mektupla açıkca Britanya’nın AB’den
çıkmasının yanlış bir karar olacağını ve İngi-

Başlarda, Britanya kendi milletler topluluğu
(commonwealth) ülkeleri ile arasındaki bağı
güçlendirmek adına AB görüşmelerine katılmamıştır. Britanya bu çekincesini ortadan
kaldırmak için 1957 Roma Antlaşması ile
“serbest ticari bölge” önerisini çözüm için
sunmuştur. Britanya’nın AB’ye yakınlaşmasının temel amacı olan serbest ticari bölge
ancak iki yıl sonra Stockholm Anlaşması ile
hayata geçmiştir. Önceleri bu Britanya’nın
8
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liz vatandaşlarının bu kararı derinlemesine
ve çok boyutlu olarak düşünmesini istedi.
Başbakan Cameron’ın AB’de kalma yanlısı
olmasının getirdiği avantajla müzakereler
Britanya’nın AB’den ayrılmasını istemeyen
AB yetkilileri ile yapılan uzun görüşmeler
sonucunda bir ön anlaşma ile Birleşik Krallık’a ‘özel statü’ verilmesi kararlaştırıldı.
Birleşik Krallık’ın AB içerisinde kalma koşulu ile hayata geçecek bu anlaşmada;

tanınmayan ayrıcalıklar tanındığı açıkça görülebilir; fakat ayrılma taraftarlarının öne
sürdüğü özellikle birlik içerisinde Birleşik
Krallık’ın egemenlik hakları ve 2014 verilerine göre birlik bütçesine yaptıkları 11.342
milyar avroluk desteğin ve bunun gibi Britanya’nın yaşadığı birçok ekonomik problemlerin sebebi olarak görülen AB’nin giderek Birleşik Krallık için daha zararlı olduğu
tezi sağlamlığını koruyor.
Brexit Sonrası, Şimdi Ne Olacak?

Brexit referandumu sonrası AB ülkeleri ve
Britanya’daki kalma taraftarları AB’den tamamen kopuşun hem AB hem de Britanya
için çok ciddi sonuçları olacağını duyurdular.
Nitekim referandum sonrası açıklamasında
Başbakan Cameron bundan sonraki süreçle
ilgili birkaç değerlendirmede bulundu:



İngilizlerin AB’den göçmenlere verilen
yardımlarla ilgili olarak ‘emniyet fren
sistemi’ hakkı olacak. Bu sistemle AB
üye ülkelerinden gelen göçmenler sosyal yardımlardan 4 yılın ardından yararlanmaya başlayacak ve bu uygulama
7 yıl sürecek.



Birliğin yetkilerini arttırıcı düzenlemeler İngiltere’yi kapsamayacak.(Bu İngiltere’nin hiçbir zaman ‘siyasi entegrasyona’ zorlanamayacağı anlamına
geliyor.)



İngiltere’nin bir acil koruma sistemi
devreye sokma hakkı olacak.Bu sistem,
Londra’nın korunmasını, İngiliz şirketlerinin Avrupa içine taşınmaya zorlanmasının durdurulmasını ve İngiliz işletmelerinin Euro bölgesi dışında olduğu
için ayrımcılığa uğramamasını sağlamak.

“...Yeniden şunun garantisini vermek isterim
ki, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız ve ülkemizde yaşayan AB ülkeleri
vatandaşları hiçbir şekilde hızlı ve kesin değişiklikler ile karşılaşmayacaklar. Vatandaşlarımızın AB ülkelerine seyahat, ürün ve hizmetlerimizin alışverişindeki yol ve yöntemlerde kaygı duyulacak herhangi bir değişiklik
olmayacak. Biz şuan da AB ile yeni müzakereler hazırlamalı ve İskoçya, Galler ve Kuzey
İrlanda hükümetleri ile tam anlamıyla bir
uzlaşmaya varıp Bireşik Krallık’ı korumalı
ve ilerletmeliyiz.”

gibi maddeler içeriyordu.
David Cameron bu anlaşmayı oldukça başarılı olarak değerlendirse de ayrılıkçılar bunun
yeterli olmadığını savunuyorlardı. Genel olarak ‘özel statü’ anlaşmasını değerlendirdiğimizde, Britanya’ya diğer birlik ülkelerine

Başbakanın da bahsettiği AB ile ticari ilişkiler ve vatandaşların Britanya ve AB ülkeleri
arasındaki seyahat ve eğitim gibi konulardaki
kaygıları Birleşik Krallık için oldukça önem
teşkil etmektedir. Bu kaygılar yalnızca Bri9
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tanyalılar tarafından değil AB ülkeleri tarafından da dile getiriliyor. Almanya Ekonomi
Bakanı Sigmar Gabriel Almanya’da yaşayan
Britanyalılar için çifte vatandaşlık hakkının
tanınması gerektiğini, brexit referandumunda
sesini duyuramayan daha genç kesimin isteklerini gerçekleştirebileceklerini söyledi. Bununla birlikte Britanya’nın genç, aktif ve eğitimli kesiminin AB ülkelerine özellikle Almanya’ya yapacakları katkıların AB ülkeleri
için memnuniyet ifade edeceğini ekledi.

niden şekillendirecek.

Referandumun Yasal Bağlayıcılığı ve Lizbon Antlaşması’nın 50. Maddesi

https://www.gov.uk/government/speeches/eu
-referendum-outcome-pm-statement-24-june
-2016

Not: Bu yazı 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de meydana gelen askeri darbe girişimi
sıralarında yazılıyordu. Bu elim ve karanlık
olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Daha
yaşanabilir bir ülke olması için var olan demokrasi inancına sahip çıkan milletimizi de
ayrıca kutluyorum.
Kaynakça

Brexit referandumu sonucu teorik olarak
bağlayıcı değil, yani parlamento verilen oyları ve halk iradesini gözardı edip AB’de kalma kararı alabilir. Bu yüzden parlamento tek
hâkim güç ve referandum zorunlu olmaktan
çok tavsiye verici bir karar içeriyor, fakat
politik gerçeklik ve sahip olunan parlamenter
tecrübe bize gösteriyor ki Cameron hükümeti
vatandaşlarının seçimine saygı duyup uygulamaktan başka bir seçeneğe sahip değil.

http://europa.eu/about-eu/countries/membercountries/unitedkingdom/index_en.htm
http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/germany-should-offer-young-brits-eu
-zgf-following-brexit-says-german-vicechancellor-a7116881.html
http://www.telegraph.co.uk/
news/2016/06/24/britain-votes-to-leave-theeu-what-happens-now-that-brexit-is-a/

Ayrılma sürecinin başlamasının ardından
gündeme gelen 50.Madde, Lizbon Antlaşması sonrası gelen ve üye ülkelerin AB’den ayrılma mekanizmaları ve sürecini gösteren
maddedir. 50. Madde’nin ne zaman harekete
geçirileceği ile ilgili resmi bir takvim yok,
ancak Briyanya hükümeti bir an önce ayrılma sürecini başlatıp Britiyanlıların tercihlerini hayata geçirmek adına baskı altında bulunuyor. 50. Madde görüşülmeye başlandığında iki yıllık ayrılık süreci görüşmeleri yapılacak ve sonucunda Britanya 28 ülkelik AB
bloğundan resmi olarak ayrılmış olacak.

http://www.express.co.uk/news/
politics/683178/Brexit-is-EU-referendumlegally-binding-what-Article-50-legalprocess-Britain-leave
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/
uk/2016-uk-settlement-process-timeline/
http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/06/160616_10soruda_referandum
www.kto.org.tr/d/file/ingiliz-milletlertoplulugu-ve-ingilterenin-ab-uyeligi.pdf

Sonuç olarak, Birleşik Krallık ve AB arasındaki ilişkiler mevcut koşullara göre tekrar
dizayn edilecek, kısa vadede somut bir değişikliğin olacağından bahsetmek bile oldukça
güç, ancak iki yıllık sürecin sonunda birçok
AB ülkesi yetkililerinin de vurguladığı
AB’nin dağılmasına kadar varabilecek olumsuz sonuçlar bütün bir Avrupa siyasetini ye-

Furlong, Christopher.(2015, Mayıs 8).British
Prime Minister David Cameron delivers a
speech outside10 Downing Street, Londra,
İngiltere, Getty İmages(fotoğraf)
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INEVITABLE QUESTION AS A CONSEQUENCE OF EU REFERENDUM:
BREXIT OR BREXTINCT?
İlayda Bal
ilayda.bal@boun.edu.tr

What is Brexit?

Abstract: This is a study on the emergence of
Brexit decision as an outcome of EU Referendum that was held in UK in 23rd June,
2016, to decide if UK citizens want to leave
European Union or remain being a part of it.
After brief description on Brexit in general
terms, also with regards to the statistics of
referendum results, I will be focusing on
what the components of UK think about it,
and what response they gave. The specific
question in this study is that if UK will face
with a dissolution with the likely proclamation of Scotland to leave the United Kingdom
and to bring about another referendum to
leave the UK that was also held in 2014 in
Scotland. In that sense, this inevitable question comes to mind: Brexit or Brextinct?

Brexit is an abbreviation of "British exit",
which refers to the June 23, 2016 referendum
by British voters to exit the European Union.1

In terms of the outcome of the referendum,
51% of the total population within United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland voted to leave the European Union. In
addition to the fact that it brought about
shock wave throughout whole world, mainly
EU member countries, it also led to various
discussions on different aspects such as
economy, politics, demography and sociology. The fundamental reason is that such an
outcome was unexpected, especially consid-

Graph 1.1
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Graph 1.2

ering previous surveys that were held in Britain and indicated the fact that Britain citizens
did not desire to get separate at all.

It should be noted that the reasons why such
high proportion of total voters chose to be
separate from the EU. For such a decision to
make, voters, surely, suffered from indecisiveness on which option would provide a
better future for the Britain. In the process of
decision-making, several factors resulted in
the fact that this referendum has ended as
such. Supporters of Brexit had based their
opinion on a variety of factors from the global competitiveness of British businesses to
concerns about immigration. Popular support
for Brexit had varied over time, but the June
23rd vote demonstrated that UK citizens believed that Great Britain can survive without
the economic cooperation, trade agreements
and partnerships that benefitted the country
for the past several years.

One of the things that most of all paid attention to was the fact that gap between decisions of young and old people or also people
from different parts of the Britain, proportionally.
As it is seen in the Graph 1.2, vote proportion ranges dramatically from one group of
age to one another. With the significant rate
of undecided voters, it is clear that those people who are between the ages of 18 and 34
did not seem to be inclined to ‘’Leave’’ the
EU, but, instead, ‘’Remain’’ in the EU with
the proportion even more than a half. While
the desire of voter to Remain in the UK drastically drops off, votes to Leave are highly
increasing. However, it is not the only important point to be paid attention to, but one
can count such analysis on data even further.

Distribution of Votes
Distribution of votes ranges dramatically
throughout different countries that UK is
consisted of. Although they represent a union
all together, it does not mean that their view

Breaking Down ‘’Brexit’’
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EU.2 “Although the results nationally different, for us it’s obvious. Scotland chose to
remain in the EU,” said Nicola Sturgeon,
SNP Party leader who led the autonomous
region of Scotland.3 Also she told BBC television: "The UK that Scotland voted to remain within in 2014 doesn't exist anymore.
There are going to be deeply damaging and
painful consequences of the process of trying
to extricate the UK from the EU. I want to
try and protect Scotland from that."4 Another
argument was reflected by Alyn Smith who
is a member of the Scottish National Party:
‘’A Brexit could lead Scotland to leave the
United Kingdom. An exit from the EU
should only be considered if backed by a majority in all four nations of the UK.’’5
Officials were backed up with the protests of
those Scottish people who voted to
‘’Remain’’ throughout the country after the
announcement on Brexit decision. Scottish
voters who want to Remain in the EU, together with some English and Northern Irish
voters, began to do research on how to be a
citizen of Ireland that is independent from
the UK part of Britain and still a member of
European Union. It was observed that this
question became to be one of the most asked
questions on the day on Google.

Graph 2.1

of perspective is alike. Apparently, voters
those who are Scottish and Northern Irish
citizens, chose to Remain in the EU with a
great deal that England and Wales could not
reach at all with the proportions of Leave
voters which are even more than a half. Actually, it demonstrates the fact that their decisions on Brexit are rather different from each
other which is likely to lead to uneasiness.
Reactions that came after the announcements
on referendum results, proved so.

Brexit Could Trigger a Second Independence Referandum in Scotland
David Cameron could face a second independence referendum in Scotland within the
next three and a half years if Britons vote to
leave the European Union, Alex Salmond
has said. The former First Minister of Scotland also said that Scots were more welcoming of immigrants because most people in the
country knew family members who had emigrated overseas. Scots would expect another
independence referendum before 2020, if a
Brexit is triggered by a majority vote in England but not in Scotland in the EU vote as far
as the speech of Alex Salmond made two
weeks before the referandum.6.1 Since the
referandum was resulted in as such, the idea
that Scotland is likely to make another referandum to exit United Kingdom and remain

Scotland vs. the Rest of the UK
Brexit is tied in with Scotland's membership
in the United Kingdom. Scotland had voted
to remain in the European Union, and after
the narrowly contested vote, First Minister
Nicola Sturgeon said in a statement on the
Scottish National Party’s website that she
would explore all options to remain in the

13
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Graph 2.2

UK Fears Independence of Scotland More
than Brexit

as a member of EU, came to surface. Also
Nicola Sturgeon, the current Scottish first
minister, clearly advocates Mr. Salmond who
said that “The rational thing to do under
these circumstances is to have the referendum in that period because in effect Scotland
would not leave, Scotland would remain and
the rest of the UK would leave. Under the
context that would be quite legitimate because Scotland would have voted to remain
and the UK would have voted to leave. In
such a case, second referandum for the independence of Scotland could be made before
2020 and Scotland would remain and the UK
would leave – it would be a perfect democratic mandate for both of these things.”6.2

The BMG poll for The Herald found 68 per
cent of UK voters cited Scottish independence as their “least preferred option” when
compared with Britain splitting from the EU,
which recorded 32 per cent support. The figures indicate that UK voters are overwhelmingly more anxious about Scotland remaining within the 300-year-old Union than a
Brexit. The poll also found that younger people were less likely to be concerned by Scottish independence than Brexit, than older
people. Experts said the findings suggested
young people’s values had moved more to-

14
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References

wards the continent than those of their parents or grandparents.7 Another conclusion to
be drawn is that those old people who voted
to Leave, do not want Scotland to split up
with UK since they concern more about the
indivisibility of UK rather than Brexit. In
that context, it is an interesting fact that English people might make concessions on Brexit decision in return of maintenance of United Kingdom. However, no one can say
something accurate about this since there are
also voters who are strictly supporting
‘’out’’.

1. http://www.investopedia.com/terms/b/
brexit.asp
2. Ibid.
3. http://www.currentnewsarticle.com/worldnews/uk-certainly-leaves-eu/
4. http://www.reuters.com/article/us-britaineu-sturgeon-insight-idUSKCN0ZS0TA
5. http://www.euractiv.com/section/ukeurope/interview/smith-a-brexit-wouldreopen-the-question-of-scottishindependence/

In the end, Scotland is confronted with four
main choices in the face of Brexit:


Leave the EU with the rest of the UK;



Move rapidly to a second independence referendum with the aim of staying seamlessly in the EU;





6. http://www.telegraph.co.uk/
news/2016/06/12/brexit-would-triggersecond-scottish-referendum-within-threeyea/
7. http://www.heraldscotland.com/
news/14466203.UK_voters_fear_Scottish_in
dependence_more_than_Brexit__poll_finds/

Challenge, block and stall the Brexit
process, creating a deep political and
constitutional crisis;

8. http://www.friendsofeurope.org/futureeurope/scotland-and-brexit-shockwaves-willspread-across-eu/

Leave the EU with the rest of the UK,
and argue for Scotland to have the
power to negotiate a closer, differentiated relationship with the EU than the
rest of the UK may choose. 8

Visual References
1.1 http://www.dailymail.co.uk/news/article3523836/Remain-campaign-opens-sevenpoint-gap-EU-referendum-poll.html

Conclusion
Although there is no accurancy what decision Scotland is going to make, a discrepancy on the future of UK both in itself and in
the context of EU seems inevitable. Considering the fact that Scotland does not seem to
make any concession on Brexit, it is notanswered question yet whether UK will be
out of EU in the expense of the dissolution of
UK, or UK will refuse to make the referandum valid and UK is going to remain in the
way as it is today.

1.2. http://www.dailymail.co.uk/news/article
-3521225/Apathy-young-voters-hand-EUreferendum-Brexit-polls-just-HALF-planvote-all.html
2.1. http://www.currentnewsarticle.com/
world-news/uk-certainly-leaves-eu/
2.2. https://yougov.co.uk/news/2015/06/22/
eu-referendum-looking-ahead/
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REFUGEE CRISIS AFTER BREXIT
Hüseyin Emre Ceyhun
emreeceyhun@gmail.com

Abstract

discourse for leaving side was about the immigrant xenophobia at UK fed by UK-born
citizens’ unemployment or the economic
burden created by immigration, but not refugee crisis. By citing Dublin Convention,
multilateral agreement giving chance to reject asylum seekers to enter the country and
send them to another EU country, UK was
mainly sending asylum seekers to the country wherever they come. - 20.000 Syrian refugee living as opposed to 3.3 million immigrants living in UK is insignificant statistically- Furthermore, in referendum, both sides
tried to stay away from the toxic use of refugee card but this issue stands as a proxy issue. In fact, what is perceived is more important than what is said. Even though the
political discourse was not used, it created a
sense that makes the thoughts and behaviors
against refugees more radical. As Austrian
Foreign Minister Sebastian Kurz stated
“Europe can collapse because of the refugee
crisis and uncontrolled immigration”, and
warned that this referendum can create similar results at other European countries. (It
should be also noted that Austria has strict
illiberal regulation on refugee issue such as
deploying troops to the border of the Italy or
rejecting refugees to enter into the country if
it is necessary.)

Europe is facing the biggest refugee crises
after WWII, and political and social situations are not helping to calm down the society. This paper tries to show possible outcomes caused by Brexit. Even though this
process is long and includes lots of negotiations, we started encountering with its immediate results in both political and social
sphere. It deepened the populist and nationalist movements more, and the result get other
EU citizens voice their already-created sense
of alienation and loss of identity in refugee
context. This paper takes, mostly, refugee
crises in political affairs into the consideration. However, we started seeing Brexit’s
effects on society as well. It is asserted that
EU will face painful negotiations, and because of that, refugee problem in EU will be
deepened. In this context, refugee communities will become unprotected against rise of
populist and nationalist movements.
What is Brexit? What is its relation with
refugee crisis?
Brexit is a term used for describing the referendum held on 23 July 2016 in UK, deciding
whether UK should exit European Union.
The result was shocking for those who believed that UK will stay and hold its position
at the Union because of the fact that the economic consequences of the referendum is
painful. However, it appears that the political
discourse for leaving is slightly stronger than
remaining. Its immediate effect was a harsh
fall at the value of currency and a chaotic
environment for investors having assets in
UK or planning to invest in UK. In the long
run, on the other hand, this referendum includes answers for the future of the Union.

Nationalist discourse- to save the countryused in UK create similar efforts in both
USA (Donald Trump) and European
Countries such as France (Marine Le Pen) or
Italy (Matteo Salvini- whose ambition is to
reach popularity of Pen) even though this is
an ironic fact that cooperation among countries creates win-win solutions rather than
while one party losing other party winning, a
consequence of globalization. That’s, why, it
is almost certain that all parties should promise such referendums even though they are
for remaining at the Union and defending

According to research conducted in LSE
Centre of Economic Performance, Brexit is
not related with refugee crises. The political
16
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liberal economic values, because of the fact
that right-wing branches may get the totality
of nationalistic discourse if they fail to promise such referendums, and the result of these
referendums may be catastrophic and painful
for not only the continent but also the globe.

lamofobia, especially after terrorist attacks in
Brussels, made public opinion turn into taking measures against refugees. At the end,
the European sense of mercy started with
three-year-old boy’s drowned body washing
up Turkish sea coast seems to come to an
end after the consequences of Brexit.

How was EU trying to deal with refugee
crisis? Were there any attempts to change
EU citizens’ attitude toward the crisis?

How did Brexit affect this attempt?
Immediate Brexit reactions were nationalist,
anti-European parties- especially France,
Germany, Scandinavian countries, Italycongratulating UKIP and promising that they
will provide citizens with such referendums
if they get elected. It should be noted that
they played crucial role in terms of polarizing society more and imposing that citizens
can save their countries from refugees as UK
did for immigrants. Furthermore, after Brexit, reported hate crimes in UK increased fivefold according to National Police Chiefs
Council. I assert that the political discourse
explaining complex issues by simplifying
creates a sense that immigrants leave immediately after the referendum. From that point,
those who, in future, vote to leave from the
Union may experience increasing hate
crimes against refugees.

Until 2015, EU political bodies such as Frontex or DG Home Affairs did not create strategies even though they are aware of the fact
that there is a huge refugee influx from Turkey. In fact, strategies from 1990’s were not
able to deal with this situation. However, 3year-old boy washing up Turkish coast,
Aylan Kurdi, altered everything. EU start
strategizing how to deal with this influx. Also, the public opinion created after this photo
was so strong that people started taking people to their homes or welcoming them to
their country. However, while the number of
the refugees is increasing, the solidarity begins to be interrogated. Since the transit
countries used by refugee to reach rich countries such as Germany or Scandinavian countries are economically poor and administratively lack of staffs, influx of people could
not be handled efficiently, and, more importantly, mutual understanding based on
reciprocity between communities could not
be established. At some point, violence
against refugees in borders became something, as Amnesty International put it,
“constant” and “routine”. EU’s decreased
controls for human rights have caused to a
political will in which it became necessary,
despite being illiberal, to take every needed
measures to prevent refugees influx. Even
though there are reports showing cases of
crime against humanity, given by INGO’s
such as Human Rights Watch or Amnesty
International, lack of controlling body creates a gap in the state’s action towards refugees. On the other hand, integration and inclusion projects couldn’t be created because
of states’ economical backwardness, and refugees were perceived as a burden for citizens’ shoulders. Strong Xenophobia and Is-

The alienation and sense of losing identity,
main incentives for people supporting Leave
campaign, played a role in terms of against
refugee campaigns. According to UN Convention and Protocol Relating to the Status
of Refugees, people, asylum seekers or refugees, have certain rights such as right to
work or non-refoulement principle. So, those
countries who apply the principles stated in
the convention create jobs, education etc. for
refugees. Local people encountering with
those practices may develop racist and populist attitudes toward refugees. For example,
recently a Nigerian refugee was killed in
front of his wife by Italian hooligans after
verbal abuses.
Also, Brexit has effects on diplomatic or political perspective inspite of the fact that it
doesn’t change the current legislations. For
example, even though Touquet Treaty in
2003 which makes possible passport immi-
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gration checks in certain routes between
France and UK is outside of the European
Union, according to Harlem Desir, French
Secretary of State for European Affairs, as
quoted "Touquet Treaty is a bilateral agreement. So, there will be no blackmail, nor
threat, but it’s true that we cooperate more
easily in both being members of the EU.”
From that point of view, countries are more
comfortable with UK being a member of EU.
Also, since UK will exit the union at most in
2 years, it is almost certain that this Treaty
will be modified, which will create inconveniences for refugees because the leaving
side of the election is for “saving the country.”

ties. Also, Brexit has effects on diplomatic
affairs. Negotiations, creating also instability
in EU politics, damage the effectiveness of
the Union, and polarized the countries itself.
Those parliamentarians who are against the
EU begun to make statements against the
Union and have active role in campaigns. In
this context, refugees are the most damaged
communities in the countries since they need
protection from the Union. However, EU
may take lesson from UK experience and
decrease its autonomy in the countries to
save the Union. Also, we may face with illiberal action in EU, which is the worst thing
refugees experience. Even though it is hard
to predict, EU is, now, standing on the middle of scales. Its further actions are crucial to
determine its future.

However, the effects of Brexit in hostingrefugee countries such as France, Germany
or Italy won’t be the same with transit countries such as Bulgaria, Poland or Austria because those transit countries are economically and administratively the weakest ones as
opposed to those countries who are economically developed and making most of the aid
to Europe Union. While transit countries
having illiberal implementations for refugees
will be pro-EU and try to unite EU, hostingcountries will have voice against EU.
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Avrupa’da 14.yüzyıldan başlayıp yüzyıllar
boyunca süren savaşlar insanlarda barış ortamına karşı büyük bir özlem oluşturmuştur.
Kalıcı bir barış ortamının ancak bir “birlik”
ile mümkün olabileceği düşünülmüş, ortak
sorunlara birlikte çözüm aramak kalıcı barışın sağlanmasında önemli bir adım olarak
görülmüştür. Bu çerçevede temelleri 14. yüzyıla kadar uzanan federal bir Avrupa fikri
asırlar boyunca tartışmalara konu olmuş, günümüzde de güncelliğini sürdürmektedir.

savunma politikaları geliştirilmiş, Avrupa
vatandaşlığı kavramı oluşturulmuş, Avrupa
Parlamentosu’nun yetkileri genişletilmiştir.
2005 yılında ise Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Anayasasını oy çokluğuyla kabul
etmiştir. Bütün bu gelişmeler federal Avrupa
fikrinin sürekli gündeme gelmesini sağlamıştır. Avrupa Birleşik Devletleri kavramının
zihinlerde yer etmesinde düşünürlerin, yazarların ve siyasetçilerin ortak çabaları olmuştur. Avrupa’da federal bir düzen oluşturabilmek için çeşitli projeler geliştirmişlerdir.
Bunda Federal Avrupa fikrinin, birçok düşünür tarafından barışa giden yol olarak görülmesi etkili olmuştur.
Ebedi Barış Arzusu
Kant 1795 yılında yazdığı ‘Ebedi Barış’ adlı
eserinde, Avrupa’da daimi bir barış sağlamanın tek yolunun federasyon olduğunu dile
getirmiştir. Barış antlaşmalarının, geçici ola-

Federal Avrupa’ya Doğru
1951 yılında Paris Antlaşmasıyla Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu kurulmuş ve Avrupa
Birliği olma yolunda önemli bir adım atılmıştır. 1957 yılında imzalanan Roma antlaşmasıyla da Avrupa Ekonomik Topluluğu ve
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu kurulmuş
ekonomik anlamda birleşme kuvvetlendirilmiştir. AB’nin temeli daha çok ekonomik
amaçlı olarak atılsa da bu birliğin düşünsel
temellerini atan düşünürler siyasi bir birlik
de hayal etmişlerdir. Nitekim ekonomik iş
birlikleriyle başlayan süreç siyasi boyut da
kazanmıştır. 1992 yılında imzalanan Avrupa
Birliği antlaşması (Maastricht antlaşması) ile
siyasi birliğe giden süreçte önemli bir aşamadan geçilmiştir. Bu antlaşma ile ekonomik ve
parasal birlik, ortak dışişleri ve güvenlik politikası, adalet ve içişlerinde işbirliği konularında kararlar alınmıştır. Bu çerçevede ortak

rak savaşı sonlandırdığının federasyonun ise
savaşı tamamen sonlandırabileceğinin üzerinde durmuştur. (Yalçın, 2012)
19

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni

Kant’ın yanı sıra II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa Birliği’nin temellerinin atılmasında etkili olan düşünürlerin de çoğunda federalist bir Avrupa hayalinin olduğunu görürüz. Avrupa’nın bütünleşmesinde önemli girişimlerde bulunan federalistlerden, Eski
Milletler Cemiyeti genel sekreteri Jean Monnet Avrupa’nın birleşmesinin bir anda olmaması gerektiğini, aşamalı ve işlevselci bir
birleşme olması gerektiğini vurgulamıştır.
Daha önceki başarısız birlik oluşturma girişimlerini de buna bağlamıştır. Onun bu fikri,
önce ekonomik topluluklar olarak bir araya
gelinmesinde oldukça etkili olmuştur. Bunun
yanında zamanla ekonomik kurumların dışında diğer alanlarda da bütünleşme adım
adım devam etmiştir. Monnet’nin bu tasarısı
dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Robert
Schuman tarafından da kabul görmüş ve hemen uygulamaya sokulmuştur. Monnet’nin
tasarısına dayanan bu proje Schuman planı
olarak da bilinir. Bahsi geçen 1951 yılında
oluşturulan Kömür Çelik topluluğunun altında yatan fikir de Schuman Planı’ndan gelir.
Spinelli gibi bazı federalistler Monnet’yi bu
işlevselci düşüncesinden dolayı eleştirmişlerdir. Siyasi manada federalleşmeye gidilmemesine ve birleşmenin sadece ekonomik boyutlarda kalmasına karşı çıkmışlardır. Monnet’yi bu noktada başarısız görmüşlerdir.
Spinelli, Avrupa Birliği’ndeki ekonomik bütünleşmeyle başlayan sonra siyasi bütünleşmeye doğru evrilen sürecin Monnet’nin aşamalı ve fonksiyonalist tasarısından kaynaklanmadığını tam tersine onun bu fikrinin siyasi bütünleşmeye giden yolu tıkadığını ifade eder. Siyasi yapının güçsüz bırakılmasının
yeni problemlere kapı açacağını düşünür. Bu
yüzden Spinelli gibi düşünürler siyasi yapılaşmayı göz ardı eden Monnet’nin aksine
siyasi yapıda birleşmeye gidilmesi yolunda
çaba göstermişlerdir.

özerkliği koruyarak iki veya daha fazla devletin aynı merkezi iktidara tâbi olmak suretiyle oluşturduğu bir devlet topluluğudur.” (2004) Devletler topluluğundan oluşan
bu sistemler bir anayasayla kurulur. AB anayasasının hükümlerine baktığımızda da federal izler taşıdığını söyleyebiliriz. Federasyonlara baktığımızda iki farklı oluşumun söz
konusu olduğunu görürüz: Ayrılma yoluyla
ve birleşme yoluyla. Şüphesiz Avrupa’da
ayrılma değil, üye devletlerin birleşmesiyle
ve bazı yetkilerini ulus-üstü bir kuruma devretmeleriyle oluşan bir düzen olacaktır.
AB’nin mevcut durumuna baktığımızda bazı
yetkilerin ulus-üstü yapıya devredildiğini
görürüz. Hâlihazırda AB’ye üye devletlerin
AB’nin organlarına bıraktığı birçok yetki
vardır. Federasyonda iki türde devlet vardır:
Federe devlet ve federal devlet. Federe devletler federasyona üye devletlerden oluşur ve
federal devlet gibi kendi yasama, yürütme ve
yargı organları vardır. AB’nin organlarına
baktığımızda mevcut olarak yasama çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve parlamento
ile birlikte faaliyet gösteren Bakanlar Konseyi, yargı alanında federal yapıdan izler taşıyan bir AB anayasası, yürütme alanında da
Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonun
olduğunu görürüz. Federal düzenlerde olan
bütün bu ortak özelliklere baktığımızda Avrupa bütünleşmesinin zamanla federasyona
benzer bir yapıya dönüştüğünü gözlemleyebiliriz. Ama bütünüyle federasyon kalıbının
içine sokmak mümkün değildir.

Federal bir Avrupa nasıl olurdu?
Federal bir Avrupa’nın nasıl bir düzen içinde
belireceği önemli bir mesele olarak karşımıza çıkar. Bu noktada federasyon kavramını
açmakta fayda var. Gözler, Cadaox’tan esinlenerek federasyon için söyle bir tanım yapar: “Federasyon kendi içlerinde belli bir

Sonuç olarak Avrupa’nın federal bir sisteme
yönelmesi uzun çağlardan beri istenen, dile
getirilen ve üzerine projeler yürütülen bir
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hayal olmuştur. Bu hayale de adım adım
yaklaşılmıştır. Barışı kalıcı hale getireceği
düşünülen bu hayal gerçekleşecek mi merakla bekliyoruz!

Korkmaz, K. (2005) “Avrupa Topluluklarından Avrupa Birliğine Geçiş Sürecinde AB
Anayasası ve Federalizm” YL, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
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AVRUPA GENELİNDE AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİ
Selen Duruşkan
selen.duruskan@boun.edu.tr

Giriş

korkusu ve Avrupa Kıtası’nın hızlı bir şekilde yeniden inşasına duyulan ihtiyaç, aşırı
milliyetçi düşünceyi tümüyle bir kenara iten,
ekonomik pragmatizmi ve Avrupa ülkelerinin birçok alanda(özellikle ekonomik) ortak
çalışmasının gerekliliğini savunan politik
anlayışları öne çıkardı. Bu doğrultuda birçok
ülkede, genel olarak sosyal demokrasi ya da
liberalizm eğilimindeki partiler halktan büyük destek aldılar. Birçok ülkede, Nasyonal
Sosyalizm’ in yeniden canlanmasını amaçlayan Neo-Nazi grupları yasaklandı ve böylece
Avrupa’nın yeniden inşa süreci daha hızlı ve
etkin hale geldi. Neo-Nazi grupları, siyasi
parti olarak faaliyet gösteremeseler de illegal
gruplar halinde varlıklarını sürdürdüler. Öte
yandan -sempatisi olsa dahi- açıkça Neo Nazi propagandası yapmayan ancak kendini
“aşırı sağcı” ve “milliyetçi” olarak tanımlayan partiler, siyasi arenada belirgin bir görünürlükte olmasalar da, savaşın bitiminden
beri mevcuttu ve geniş olmayan belli bir kitleye sahipti. Ancak Avrupa’da 1970’lerden
beri süregelen yapısal değişiklikler, kamuoyunun bu partiler hakkındaki fikirlerinin değişmesine neden oldu.

Son birkaç yıldır, Avrupa’nın gündemini
oluşturan göç, terör, güvenlik, Euro’nun geleceği ve AB kurumlarının işleyişi gibi konuların kamuoyu tarafından ciddi bir şekilde
tartışıldığı ve sorgulandığı gözlemleniyor.
Bu durum aynı zamanda, kamuoyunun siyasi
tercihlerini de büyük ölçüde etkiliyor. Öyle
ki, Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana
ülke siyasetinde somut bir şekilde etkin olamayan ya da elle tutulur kazanımlar sağlayamayan aşırı sağ çizgideki partiler son yıllarda hızlı bir yükseliş kaydetti. Son olarak,
Avusturya’da bu yılın Nisan ayında yapılan
cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda
göç karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi’nin
adayı olan Norbert Hofer’in öne çıkması ve
Britanya’daki Avrupa Birliği referandumunda UKIP(Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi)’nin AB aleyhindeki propagandasının kamuoyu üzerindeki etkisi, Avrupa’da “aşırı
sağ” partilere eğilimin arttığını gözler önüne
serdi. Bu partiler, gündemdeki konuları kendi siyasi görüşlerine uygun hale getirerek
seçmenin önemli bir bölümünde etki uyandırmış olsa da sonuç olarak onların Avrupa
siyasetinde kendilerine uzun vadeli bir yer
edindikleri söylenebilir mi?

1972 yılından beri siyasi varlığını sürdüren
ancak 80’li yıllara kadar seçmenin çok da
ilgisini çekmeyen Fransa’daki aşırı sağcı
Ulusal Cephe, parti lideri Jean- Marie Le
Pen’ in 1984 yılında popüler bir televizyon
programına katılmasıyla büyük bir çıkış yakaladı. O yıl yapılan Avrupa Parlementosu
seçimlerinde Ulusal Cephe iki milyondan
fazla oy aldı. Bu hızlı çıkışının ardından,
2012 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partinin yeni lideri Marine Le Pen %17,90
oy oranıyla 3.oldu. 2000 yılında ise aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi(FPÖ) ilk kez
hükümete dâhil olmuştu. Hitler’i öven, göçmen ve AB karşıtı olan Jörg Haider liderliğindeki FPÖ’nün hükümete katılması halk
tarafından tepkiyle karşılandı. Halkın yanı

Bu soruyu cevaplayabilmek için öncelikle
“aşırı sağ” çizgideki partilerin dünü, genel
seçimlerdeki oy oranları, AB kurumlarındaki
varlıkları; seçmenlerin sağ partilere yönelme
nedenleri, liderlerin ve medyanın bu partilere
bakışı iyice bilinmeli ve tartışılmalıdır.
Aşırı Sağın Dünü ve Bugünü
II. Dünya Savaşı Avrupa Kıtası’nda psikolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik açıdan
onulmaz yaralar açtı. Hitler Almanya’sının
başta kendi ülkesi olmak üzere bütün Avrupa’da yaptığı tahribatın boyutu savaşın sona
ermesinin ardından net bir şekilde görüldü.
Kıta sakinlerinin zihninde oluşan Nazizm
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sıra Avrupa hükümetleri de bu partinin koalisyona dâhil olmasına tepki gösterdi ve AB
tarihinde ilk defa bir üyeye yaptırım uygulandı. AB üyelerinin tepkisi, Viyana ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine kadar vardı.
Ayrıca FPÖ 2013’teki genel seçimlerde de
oyların %20’sini kazanmıştı. İsveç’te de
2013 yılında yapılan seçimlerde daha önce
Neo-Nazi partisi olan İsveç Demokratları
(SD) ilk kez meclise girdi. Tarihsel olarak
bünyesinde radikal sağ parti bulundurmayan
Birleşik Krallık’ ta bile “eurosceptic” ve göç
karşıtı olan UKIP, 2015’te %12.6 oy oranıyla Avam Kamarası’nda bir sandalye kazandı.

ayrışsalar da genel tavırlarının ve hedeflerinin benzerlik gösterdiği hatta ortak olduğu
söylenebilir. Partilerin; AB karşıtlığı ve şüpheciliği(euroscepticism), Euro karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, İslamofobi, asimilasyon ve
milliyetçilik gibi konularda birleştiği görülüyor. Ancak her partinin bu konulara bakışı ve
karşıtlık düzeyi farklılık gösteriyor. Örneğin,
İngiltere’deki UKIP Yunanistan’daki NeoNazi Altın Şafak’tan daha ılımlı bir şekilde
bu konulara yaklaşmaktadır.
AB’nin kendi ülkeleri için faydalı olmadığını, AB kurumlarının kendi ülkelerini umursamadığını, Euro’dan vazgeçilerek ulusal
para birimine geçilmesi gerektiğini ve hatta
AB’den çıkışı savunan partiler, kemikleşmiş
bir kitleye sahip olsalar da uzun yıllar boyunca seçmenin büyük bir bölümüne hitap edemedi. Ancak Avrupa’da yaşanan bazı gelişmeler sağ partilerin oldukça işine yaradı.
2008 yılındaki ekonomik kriz sonrasında yaşanan Euro krizi, AB genelinde işsizliğin
artmasına ve sosyal krize neden oldu. Ekonomik kriz, kısıtlı kaynakların tahsisi konusunda hassas olan serbest meslek sahibi ve son
otuz yıldaki ekonomik değişikliklerde göz
ardı edildiğini hisseden işçilerin tedirginliğini daha da artırdı. Radikal sağa kaymaya meyilli olan bu kişiler, yaşanan kriz nedeniyle
sağ partilerin Euro karşıtlığının haklı olabileceğini düşünmeye başladılar. Siyaset bilimci
Pascal Dewit bu durumu şöyle yorumluyor: “
Tedirginlik, aşırı sağ partilere oy verme sebeplerinden biri. 2008 yılında sosyal ve ekonomik kriz korku ve endişenin yayılmasına
sebep oldu. Krizlere yaklaşım tarzı yeniden
düşünülmeli ve ele alınmalı.”. Elbette sağ
partilerin yükselişinin tek nedeni ekonomik
kriz değil. Vatandaşların politik elitlere olan
güveninin sarsılması ve AB kurumları tarafından göz ardı edildikleri düşüncesi, aşırı
sağ partilerin “eurosceptic” söylemlerine
olan ilgiyi artırdı. “… Üye ülkelerde Avrupa
Birliği’ne güvendiğini söyleyen vatandaşların yüzdesinin, 2007’den bugüne, yüzde
60’tan yaklaşık yüzde 30’a düşmesi gösterilebilir. Euro bölgesinin yavaşça büyüyen bir
işsizlikle mücadele ettiği günümüzde ise sadece 4 vatandaşın birisi ülke liderine güven-

Halkın artan ilgisi sayesinde son genel seçimlerde beklenmedik bir şekilde oy oranlarını yükselten aşırı sağcı partiler için 2014’te
yapılan Avrupa Parlementosu seçimleri de
parlak geçmişti. Avrupa halkının pek de ilgi
göstermediği ve “ikinci sınıf seçim” olarak
nitelendirdiği AP seçimlerinde, AB karşıtı
olan bu partilerin kazandığı zafer kıtada şok
etkisi yarattı. Hatta bu seçim sonuçları ile
beraber “yükselen” aşırı sağın AB’nin bütünlüğünü tehlikeye atabileceği kaygısı ortaya
çıktı. Fransa Başbakanı Manuel Valls
(Sosyalist Parti), Ulusal Cephe’nin %25.4
oyla AP’ye 24 vekil göndermesinin AB’deki
kurumların Fransız seçmenin kaygılarını daha fazla dikkate alması gerektiğini ortaya
koyduğunu söyledi. Aşırı sağın AP’deki zaferi yalnızca Fransa’dan ibaret değildi. İngiltere’de UKIP oyların %28’ini alarak birinci
oldu ve 23 koltuk kazandı. Almanya’da, Almanya Ulusal Demokratik Partisi(NPD) ilk
kez parlementer çıkarırken bir başka aşırı sağ
çizgideki parti, Almanya için Alternatif
(AfD) 7 vekil çıkardı. AP seçimleri sırasında
muhalefette, şu anda ise azınlık hükümetinin
kurucusu olan AB karşıtı ve sağ popülist Danimarka Halk Partisi(DF) %26.6 oy ile birinci oldu. Yunanistan’da ise Neo-Nazi Altın
Şafak Partisi’nin %9.3 ile 3. olması dikkatlerden kaçmadı.
Seçmen Neden Sağ Partilere Yöneliyor?
Avrupa’nın birçok ülkesinde seçimlerde kazandıkları zaferlerle yükselişe geçen aşırı
sağcı partiler faaliyetleri ve politik söylemlerinin içeriği gibi konularda birbirlerinden
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diğini ifade etmektedir.” diyen Matthew Goodwin seçmenin neden radikal sağa kaydığını ve AP seçimlerinde bu partileri desteklediklerini kanıtlıyor. Örneğin; ekonomik krizden etkilenen ve AB’ye şüpheyle yaklaşmaya başlayan Polonya halkı, 2015’te sağcı Hukuk ve Adalet Partisi’ni iktidara taşıdı. Parti,
AB üyesi olduğu halde Batı’nın ülkesinin
çıkarlarına düşman olduğunu savunuyor, ülkesindeki muhalifleri “dış düşmanlar ile işbirliği yapan iç düşmanlar” olarak tanımlıyor
ve “uklad” olarak adlandırıyor.

Norbert Hofer’i seçti. Hofer’in bu başarısıyla
Avusturya’nın göçmen krizi konusunda
AB’deki kilit rolü arasında bağlantı vardı.
Yıllardır Avrupa’nın en esnek ve hoşgörülü
göçmen politikasına sahip olan İsveç ise
2015 yılının ilk altı ayında 75 bin sığınmacıyı kabul etti. Vatandaşların, devletin oldukça
esnek tuttuğu göç politikalarına tepkisi, beş
yıl öncesine kadar parlemento seçimlerinde
%5.7 oranında oy alabilen Neo-Nazi geçmişli İsveç Demokratlarını 2014 yılında %12.9
oranıyla 3. sıraya taşımak oldu. Macaristan
Başbakanı sağcı Viktor Orban ise ülkesine
sığınan göçmenler konusunda dilini sivriltmiş ve hatta ülkesinin sınırlarına tel örgüler
çektirmişti.

Kıta dışından Avrupa’ya yapılan göçlere karşı olan aşırı sağcı partiler, bu durumu da siyasi propaganda aracı olarak kullanıyorlar.
Göçmenlerin ülkede işsizlik oranını artırdığını, güvenlik sorununa neden olduğunu, terörün artmasına neden olacaklarını ve asimile
olmadıkları sürece Avrupa’nın toplumsal
yapısı için tehdit oluşturacağını savunarak
xenophobic(yabancı karşıtı) yanlarını açıkça
ortaya koyuyorlar. Ortadoğu’da hâlâ süren
savaşlar sonucunda çok sayıda insan kaçak
yollarla Avrupa’ya geldi ve halen de gelmeye devam ediyor. Avrupa vatandaşları göç
oranının artmasına oldukça tepkili ve birçoğu
da bu konu nedeniyle liderlerini ve AB yetkililerini suçlamakta. Sık sık gündeme gelen
göç konusu, radikal sağ partilerin karşıtlıklarını daha sert şekilde dile getirmesine ve seçmenin bu partilere olan ilgisinin artmasına
neden oldu/oluyor. Siyaset bilimci Dave Sinardet “Birçok Avrupa ülkesinde, halkın bir
kısmı özellikle güvenlik ve göçmen konusunda radikal aşırı sağ partilerin söylemlerine oldukça sıcak bakıyor. Geçmişte de böyleydi ancak artık bu konular sık sık gündeme
geliyor. Göçmen meselesi ve terör tehdidi
farklı konular olsa da partiler konuları birleştiriyor. Şimdi gündemde bu konular var. Seçmenler de bu partilere yöneliyor.” sözleriyle
aşırı sağın halkın hassasiyetini nasıl kendi
lehine çevirdiğini anlatıyor. 2015 yılında
yaklaşık 90 bin kişinin iltica başvurusunda
bulunduğu Avusturya’da, bu yıl yapılan
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en önemli
gündem maddesi göçmen kriziydi. Halk, artan göç sebebiyle seçimin ilk turunda göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan aşırı sağcı

Avrupa’da aşırı sağın yükselişi, şu anda yaşanan göçmen krizi ve 2008 ekonomik krizinin neden olduğu Euro krizinin birleşmesinin
kamuoyunda yarattığı şokla başlayan bir süreç. Bu sürecin başlangıcı belki daha ötesine,
1970’lerde başlayan yapısal değişikliklere,
dayansa da asıl büyük “yükseliş” bu şokla
beraber başladı. Seçmenin, göçmen krizine
ve Euro krizine hızlı ve etkili çözümler getiremeyen AB kurumlarına olan güveni sarsıldı. AB’nin aldığı kararlarda göz ardı edildiğini ve taleplerinin değerlendirilmediğini
düşünen seçmen, karmaşık bir arayış içerisine girdi. Üstelik yalnızca AB’yi değil, kendi
ülkesindeki iktidarı da sorgulamaya başladı.
Özellikle Batı Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir şekilde iktidarda olan
geleneksel siyasi partilere karşı seçmenlerin
zihninde birtakım şüpheler oluştu. Ülkelerindeki ekonomik değişimler sonucunda kendini yok sayılmış hisseden, ulusal kimliklerine
karşı tehlikelere hassasiyeti olan ve siyasi
görüşmelerde talepleri göz ardı edilen seçmenlerin çaresizliği, onları başka seçenekler
aramaya yöneltti. Aslında radikal sağ partilerin yükselişine neden olan da o partilerin fikirlerinin cazibesinden ziyade bu çaresizlikti.
Aşırı Sağın Yükselişi ve AB’nin Geleceği
16 yıl önce Avusturya Özgürlük Partisi(FPÖ)
ilk kez hükümete katıldığında Troçkist gazeteci Peter Schwartz “ Avrupa hükümetleri,
Avusturya’da kendi geleceklerinin suretini
görüyor.” demişti. Nitekim aşırı sağcı
24

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni

partilere olan tavrın önceki yıllara göre normalleşmesine bir örnek de Almanya’daki Neo-Nazi
NPD’nin kapatılması konusu.
2007’de AB Komisyonu Başkan
Yardımcısı Frattini NPD’nin
yasaklanmasını istemişti; ancak
Alman İçişleri Bakanı Schäuble
2009 yılında yaptığı açıklamada
bunun mümkün olmadığını söylemişti.
Radikal sağ partilerin ciddi bir
seçmen kitlesine sahip olması ve
önceki yıllarda olduğu kadar
tehlikeli görülmemesi yine de bu
partilerin yükselişiyle ilgili kaygıların veya AB’nin bütünlüğü
için tehdit unsuru olmadığı anlamına gelmiyor. 2016 Birleşik
Krallık AB Referandumu’nda
aşırı sağcı UKIP, ülkesinin
AB’den çıkması gerektiğini hararetle savunuyordu ve başarılı
da oldu; yapılan referandumda
sandıktan “exit” kararı çıktı. Ian Bremmer
2015 yılında TIME dergisinde “UKIP won
just a single seat in parliament but its influence set the Brexit vote in motion.” yazmıştı.
UKIP son genel seçimde bir sandalye kazanmış olsa da AB aleyhindeki kampanyası ülke
çapında fazlasıyla etkili oldu. UKIP’nin
kampanyasının başarıya ulaşmış olması diğer
AB üyesi ülkeler için endişe vericidir çünkü
Birleşik Krallık’ın kararı kendi ülkelerinde
de AB’den ayrılma fikrinin güçlenmesine
neden olacak. Liderler, Britanya’nın AB’den
çıkması halinde kendi ülkelerindeki ultramilliyetçilerin de “exit” kampanyalarına başlayacağını iyi biliyorlardı. Örneğin, Ulusal
Cephe lideri Marine Le Pen ülkesinin Britanya ve Yunanistan’ı takip ederek AB’den ayrılması gerektiğini savundu ve kendisine
“Madame Frexit” denmesini istediğini söyledi.

FPÖ’nün koalisyon ortağı olması Avrupa
hükümetlerini oldukça endişelendirdi. O dönemde tepkisini sert bir şekilde dile getiren
ve bu tutumunu Avusturya’ya uyguladığı
yaptırımla da gösteren AB, bugün aynı partinin cumhurbaşkanı adayının ilk turdaki zaferini aynı tepkiyle karşılamadı. AB’nin geçmişteki gibi sert tepki göstermediği bu zaferi
The Guardin “Sarsıntılı Günler”, Frankfurter
Allgemeine ise “Alarm Zilleri Çalıyor, Kulak Vermek Lazım” başlığıyla haber yaptı.
AP Başkanı Martin Schulz ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude, Hofer’in sandıkta gösterdiği başarının, yalnızca endişe
verici olduğunu ifade etmişti. Neden AB,
kendi bütünlüğü için tehlike arz eden radikal
sağ partilerden birinin azımsanmayacak nitelikte olan zaferine eskisi kadar tepki göstermedi? Bu sorunun cevabı, son yıllarda AB
ülkelerinin birçoğunda göçmen karşıtlığını
yüksek sesle dile getiren ve ciddi bir seçmen
kitlesine sahip olan sağcı grupların mevcudiyetiydi. Aşırı sağcı gruplar, eskisi kadar tehlikeli görülmüyor; üstelik günümüzde Fransa, Hollanda, Danimarka, Almanya, İsveç ve
İtalya’da ciddi bir kitleye sahip. Aşırı sağ

Aşırı sağın yükselişinin AB’nin geleceğini
ilgilendiren en ciddi yanı ise bu partilerin AB
kurumları içindeki varlığı. Son AP seçimlerinde birçok ülkede en fazla oyu bu çizgideki
partiler almış ve en fazla vekili onlar çıkar-
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mıştı. Her ülkenin göndereceği vekil sayısının ülkenin nüfusuna göre belirlendiği
AP’ye, en çok vekili gönderen ülkelerden
olan Fransa ve Birleşik Krallık’ta birinci
olan partilerin aşırı sağ eğilimde olması dikkatlerden kaçmadı. Hâlihazırda AP’de en
çok sağcı vekillerin olduğu düşünülünce, bu
partilerin büyük güç kazandığı ve AB politikalarında/yönetiminde büyük rol oynadığı
yadsınamaz bir gerçek. Öte yandan, bu duruma bakarak bu partilerin tüm kıtayı hâkimiyet altına aldığı/alacağı veyahut AP’de kendi
aralarında güçlü bir birlik sağlayarak kıtada
aşırı sağ dalgasını yaydıkları/yayacakları savunulamaz. Yapı ve ideoloji itibariyle, Avrupa genelinde sağ partiler bölünmeye ve iç
çatışma yaşamaya oldukça meyillidir. Örneğin; UKIP’nin Hollanda Özgürlük Partisi
(PVV) ile ittifak kurma olasılığı çok düşük
veya Fransız Ulusal Cephe’nin Yunanistan’daki Altın Şafak ile birlik olması mümkün değildir. Görüşlerini temellendirdikleri
unsurlardan biri AB karşıtlığı olan bu partilerin, zaten AB için birlik kurması düşüncesinin çok da gerçekçi olduğu söylenemez.
AB’nin geleceğinin riske girmemesi ve bütünlüğünün korunması için radikal sağın örgütsel birliği Avrupa çapında kurup devam
ettirmesi gerekir. Bunu başarmaları imkânsız
olmasa dahi radikal sağın uzun vadede birlik
ve beraberliği sağlayabileceği pek de mümkün görünmüyor.

partilerin bazıları 2000’lerin başında da popülerdi; şu anda farklı olan sağcıların gündeminin Avrupa kıtasının gündemi haline gelmiş olmasıdır. Avrupa vatandaşları bu politik
çaresizlikten kurtulup boşluktan çıkınca radikal sağ partilerin popülerliğinin -yavaş ya da
hızlı- azalmaya başladığı görülecektir.

Kaynakça
Avrupa’nın Aşırı Sağ Haritası http://
www.dw.com/tr/avrupan%C4%B1n-a%C5%
9F%C4%B1r%C4%B1-sa%C4%9Fharitas%C4%B1/a-19215638
Avrupa’da Aşırı Sağ Gerçekten Yükseliyor
mu?
http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/04/160428_avrupa_asiri_sag
Avrupa’da Aşırı Sağ ‘Depremi’ http://
www.aljazeera.com.tr/haber/avrupada-asirisag-depremi
Avrupa’da Aşırı Sağ Neden Yükseliyor?
http://tr.euronews.com/2016/05/23/avrupa-da
-asiri-sag-neden-yukseliyor
Avrupa’da Radikal Sağın Yükseliş Nedenleri
http://www.perspektif.eu/avrupada-radikalsagin-yukselis-nedenleri/
These Five Facts Explain the Worrying Rise
of
Europe’s
FarRight
http://
time.com/4075396/far-right-politics-riseeurope/

Sonuç
Bütün bu gelişmelere bakılarak radikal sağın
son yıllarda Avrupa genelinde hızlı bir yükseliş yakaladığı aşikâr. Genel seçimlerde kazandıkları sandalye sayısı, AP seçimlerindeki
başarıları ve bazı ülkelerde iktidar olmaları
bu kanıyı destekliyor. Yükselişten bahsetmek
belirli ölçüde doğru olsa bile bu partilerin
Avrupa’da kalıcı bir başarı ya da yükseliş
elde ettiğini söylemek acelecilik olur. Son
yıllarda ardı ardına yaşanan gelişmelerin AB
vatandaşlarına yaşattığı büyük şok ve vatandaşların AB’ye ve liderlerine güveninin sarsılması böyle bir tabloyu önümüze koydu.
Sağ partilerin yükselişine sebep olan halkın
bu partilerin fikirlerinin peşinden gitmesi
değil, yaşadığı politik çaresizlikti. Bu siyasi

'Call me Madame Frexit,' Front National leader
Marine
le
Pen
says
http://
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/
europe/france/11696466/Call-me-MadameFrexit-Front-National-leader-Marine-le-Pensays.html
Avusturya Cumhurbaşkanlığı seçimi: Aşırı
sağ ve Yeşiller başa baş http://
www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/05/160522_avusturya_secimler
Nuray Mert- Zulmün Dini, Dili, Milleti Yoktur!
http://www.cumhuriyet.com.tr/
koseyazisi/508072/
Zulmun_dini__dili__milleti_yoktur_.html
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AB PARÇALANIYOR MU?
Sena Saylam
sena.saylam@boun.edu.tr

İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle Almanya ve Fransa arasındaki gerginliğe son
vermek ve Avrupa'da kalıcı barış ortamını
sağlamak amacının bir ürünü olan Avrupa
Birliği son zamanlarda ciddi bir krizle karşı
karşıya. Bu krizin sebepleri, olası sonuçları
ve detaylarına girmeden önce kısaca Avrupa
Birliği'nin oluşumundan bahsetmekte fayda
var.

üye olmuştur. Fakat 2008 yılında patlak veren ekonomik kriz Birleşik Krallık’ı doğrudan önemli ölçüde etkilememiş olsa da euroskeptisizm olarak adlandırılan ve bugünkü
ayrılık kararının oluşmasında önemli rol oynayan düşünce yapısının ivme kazanmasına
sebebiyet vermiştir. Ortak para birimi olarak
kullanılan Euro’yu kullanmıyor olsa da Yunanistan gibi ülkelerin uygulanan para politikasından zarar görmeleri ve diğer AB ülkelerinden finansal yardım istenmesi, ekonomisi
zaten güçlü olan ve böyle ülkelerin yükünü
taşımak istemeyen Birleşik Krallık’ ta mevcut olan Avrupa Birliğine güvensizliği arttırmış, Birlik ‘in tehlikeli olduğu fikri bazı kesimlerce savunulmuştur. Gerek tarihsel gerek
coğrafi gerek kültürel açıdan AB’den farklı
bir tutuma sahip olan Britanya kendini
AB'den soyutlayıcı yönde bir politika izlemiştir. Bu soyutlama politikasının önemli bir
sonucu olan Muhafazakâr Parti lideri Cameron'a yapılan baskı sonucu 23 Haziran'da
gerçekleştirilen referandumda iki farklı tutumdan söz edilebilir. Bağımsız Parti lideri
Nigel Farage ve Boris Johnson gibi siyasetçiler AB karşıtı bir tutum sergilerken Cameron
Birlikte kalmanın gerekliliğini özellikle ekonomik açıdan savunmuştur. Özellikle büyük
şirketlerin ana merkezlerinin Londra'da olması ve İngilizcenin dünya genelinde yaygın
bir dil olması İngiltere'yi yatırımların merkezi konumuna getirmişken AB'den ayrılmak
ticaretin merkezinin farklı bir noktaya kaydırılmasına sebebiyet vererek İngiltere'yi
olumsuz etkileyebilir. Cameron argümanını
finansal gerekçelere dayandırırken sağ parti
liderleri ve taraftarları özellikle göçle gelen
tehlikeyi vurgulayarak İngiltere'de ve Avrupa genelinde hüküm süren zenofobik yaklaşımın Birliğin varlığını tehlikeye sokacak noktaya kadar gelebileceğini gözler önüne sermiştir. İngiltere Schengen bölgesinde yer
almamasına karşın AB'nin göçmen anlaşma-

Avrupa Birliğinin temelleri 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun kurulması ve 1957 Roma Antlaşmasına dayanmaktadır. Daha sonrasında oluşturulan çeşitli
toplulukların da, Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, birleştirilip Avrupa Toplulukları ismini alması
ve 1992 yılında Maastricht Antlaşmasının
yürürlüğe girmesiyle Birlik kurulumunu tamamlamıştır. Avrupa Birliği bugün Brüksel
merkezli ekonomik ve siyasi bürokrasisiyle
Avrupa siyasi ve ekonomik yaşamının birçok
unsurunu kontrol edip aynı zamanda şekillendirmektedir. Birlik uyguladığı üye ülkeleri bağlayıcı yasalarla ortak pazar kurma amacını, her üye ülke için geçerli olmasa da, ortak para birimini kullanarak; eşya, mal, hizmet ve insan dolaşımını kolaylaştırarak,
Schengen Antlaşmasıyla, gerçekleştirmeye
çalışmaktadır.
AB ve Birleşik Krallık
Kurulduğu günden bugüne çeşitli sorunlarla
karşı karşıya kalmış olan Birlikte 2008 yılında yaşanan ekonomik kriz sonucu ortaya çıkan "Grexit" kavramı, 2016 yılında ise Birleşik Krallık’ ta yapılan referandumla "Brexit"
kavramı gündeme gelmiştir. Birleşik Krallık
Avrupa Ekonomik Topluluğuna 1961 ve
1967 yılında iki kez başvurmuş fakat dönemin Fransa Cumhurbaşkanı De Gaulle tarafından başvurusu çeşitli gerekçelerle reddedilmiştir.1973 yılında Avrupa Ekonomik
Topluluğuna dolayısıyla 1990'larda AB'ye
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ları gereğince diğer üyelerden gelen göçmenleri kabul etme zorunluluğuna sahip fakat
AB'nin göçmen kurallarına karşı olan aşırı
sağ parti lideri Nigel Farage geniş çaplı göçlerin İngilizlerin maaşlarına zarar verdiğini
ve hatta İngiliz kadınların cinsel şiddete maruz kalma riskini arttırdığını savundu. Böyle
ekstremist düşünceler milliyetçi duyguların
yükselişte olduğunu örneklemekle kalmayıp
ayrılma kararını perçinleyici bir işlev görmüştür.

Birleşik Krallığın AB'den hemen çıkacağı
anlamına gelmeyip uzun ve zorlu bir süreç
gerçekleşecektir. Aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi ilk etapta üye ülkelerin birlikten
çıkmasına olanak sağlayan Lizbon antlaşmasının 50.maddesi devreye sokularak Avrupa
Konseyi'nde iki yıllık süre zarfı içerisinde
görüşülecek. Çıkış anlaşması Avrupa Parlamentosunca onaylandığı takdirde Krallık’ın
çıkışı gerçekleşecek, onaylanmaz ise otomatik çıkış olacak ya da müzakere süresinin
uzatılması yöntemi izlenecek. Ayrıca Birleşik Krallık'ın ayrılması durumunda anlaşmalarının birçoğunu yenilemesi gerekecek. Bu
bağlamda İngiltere'nin ayrılırken izleyeceği
yollar farklılık gösterirken sunulan modeller
şu şekildedir:

Brexit sadece AB'nin geleceği tehlikede mi
sorunsalını ortaya çıkarmayıp aynı zamanda
Krallık içinde de bir bölünme mi meydana
gelecek sorusunu da beraberinde getirmiştir.
Referandumun sonucunda %52 ayrılma %48
kalma kararının çıkması Birleşik Krallık’ı
oluşturan İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey
İrlanda'nın aynı sonuçta karar kıldığı anlamına gelmemektedir. İskoçya ve Kuzey İrlanda'da kalm sonucu ortaya çıkarken diğer iki
ülkede aksi bir sonuç elde edilmiştir. Bu da
kalma taraftarı ülkelerde Birlikten ayrılıp
AB'nin içinde kalmak için referandum taleplerine yol açmıştır.

Türkiye modeli: AB ile Gümrük Birliği içinde olmak,
Norveç modeli: Avrupa Ekonomik Bölgesi
içinde yer almak,
İsviçre modeli: Avrupa Ekonomik Bölgesi
içinde yer almadan ikili anlaşmalarla düzenlemeye gitmek,
DTÖ modeli: Avrupa marketine ulaşmak için
Dünya Ticaret Örgütü kurallarına güvenmek,

Şimdi Ne Olacak?
Referandumdan ayrılma kararının çıkması
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İngiltere'ye özel model: AB ile İngiltere arasında, İngiltere’ye özel kuralları ortaya koyan bir anlaşma yapmak.

başlarına yönetmek istemelerini söylemesi
Birliğin geleceğiyle ilgili iddiaları ve tahminleri doğrular niteliktedir. Bunun yanı sıra
Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin
Schulz, AB Konseyi Başkanı Mark Rutte ve
komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker yaptıkları ortak açıklamada İngiltere'nin çıkış
sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi gerektiğini
ve Birleşik Krallık’a ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunarak birlik karşıtlarını caydırıcı bir politika izlenmesi tutumunu
sergilemekteler. Genel anlamda yaşanılan
kriz AB'nin prestijini zedelemiş olsa da bir
reform sürecinin de içine girilmesini gerekli
kılmıştır. Kurumsal ve yapısal sorunlar başta
olmak üzere tüm politikaların gözden geçirilmesi süreci beklenilenin ve tartışılanın tam
aksi bir sonuç doğurup krizi olumlu bir duruma çevirebilir. Aksi takdirde ne AB ne de
Birleşik Krallık için olumlu bir tablo öngörülebilir.

AB Özelinde Brexit
Son zamanlarda Avrupa Birliğinin merkezi
olan Brüksel'deki yürütme organındaki sorunlar ve bürokrasisindeki yozlaşma üye ülkeleri Birliğin varlığını, sürdürülebilirliğini
ve fonksiyonunu sorgulamaya itmiştir. Londra eski Belediye Başkanı Boris Johnson'ın bir
konuşmasından anlaşılacağı üzere Brüksel’deki AB bürokratlarının seçimle işbaşına
gelmemesinin artışı Birliğin her şeye karışan,
demokratik olmayan ve halka karşı sorumlu
olmayan bir yapı olarak algılanmasına yol
açarak AB'ye olan güveni sarmış ve itibarsızlaştırmıştır. Ayrıca Birliğin tüm üyeleri bağlayıcı siyasi ve ekonomik enstitülerden yoksun olması kriz zamanlarında tıkanmaya yol
açarak çözülme tehlikesini de beraberinde
getirmiştir. Burada değinilmesi gereken diğer
önemli bir nokta ise Avrupalı kimliğinin yaratıl(a)mamış olması. Entegrasyon bireylerin
kendilerini Alman, İtalyan, İngiliz kimliklerinden sıyırıp ortak bir şemsiye altında birleşmelerini gerekli kılarken önemli siyasi ve
ekonomik krizlerde üyelerin milliyetçi kimliklerini ve çıkarlarını önde tutmaları entegrasyonu baltalayıcı bir tutum olarak yorumlanabilir.

Kaynakça
http://www.bbc.com/turkce/haberler/
2016/06/160624_avrupa_brexit_basin
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/
06/160624_brexit_toplama
http://www.medyagundem.com/ingiltere-parcalaniyor
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Öte yandan Brexit kararının ardından Avrupa
Birliğinin diğer üyelerinde de ayrılma kararının halk tarafından belirlenebilmesi adına
referandum çağrıları yapılmaya başlanmış bu
da domino etkisinin meydana gelip gelmeyeceği sorunsalını beraberinde getirmiştir. Nitekim Fransa, Hollanda, İtalya ve Slovakya
gibi ülkelerdeki sağ partiler ve birlik karşıtı
oluşumlar Brexit'i dayanak noktası alarak
kendi propagandalarına başlamışlardır. Fransa'nın aşırı sağcı lideri Le Pen'in Twitter hesabı
üzerinden
yaptığı
açıklamanın
“Özgürlüğün zaferi. Yıllardır söylediğim gibi
şimdi aynı referandumu Fransa ve diğer AB
ülkelerinde de yapmalıyız” şeklinde olması;
Hollanda’daki Özgürlük Partisi’nin lideri
Geert Wilders'ın yaptığı yazılı açıklamada
kendi ülkelerini kendi paralarını, kendi sınırlarını ve kendi göçmen politikalarını kendi

http://www.turktime.com/haber/abparcalaniyor/409068
https://www.euractiv.com/section/uk-europe/
interview/farage-on-ukips-future-after-brexitwhocares/
http://www.reuters.com/article/us-britain-eu-wrapupidUSKCN0ZB090
http://www.vox.com/2016/6/23/12021222/brexit-what
-happens-next
http://www.vox.com/2016/6/17/11963668/brexit-ukeu-explained
http://www.vox.com/2016/2/25/11110592/brexitbritain-vote-explained
http://www.aljazeera.com.tr/haber/simdi-ne-olacak-0
http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/06/160624_ab_sag_tepkiler
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IS EUROPEANNESS AN IDENTITY?
-Rethinking the Exit OptionRabia Kutlu & Nurefşan Kutlu
rabia.kutlu@boun.edu.tr
nurefsan.kutlu@boun.edu.tr

Since the beginning of the European integration process, the question of whether there is
a European identity has always been an important issue for scholars and politicians.
Some countries have put their nation above
the Europe while others emphasized the importance of “Europeanness”. With the recent
developments within the European Union
such as BREXIT, the topic of European
identity has come to the light once again.

been traditionally regarded as the unifying
characteristics of Europe. Furthermore, European people consider Europe as the home
of liberty, the true form of democratic government and peace. According to Anthony
Pagden, prior to 19th century nobody would
have the idea to say that they are Asians or
Africans (Pagden, 2002). However, Europeans have always described themselves not to
be only British, German or French but at the
same time also as Europeans (Pagden, 2002).

Europe is constructed as all other collective
identities. Our imagination plays the most
important role in defining what is Europe. In
reality, it remains uncertain where Europe is.
There is no clear-cut answer to the question
of where does Europe end and Asia start.
That is to say, the territory, the geography,
and the boundary create crucial problems in
European case and make it harder to define
who is European. On the other hand, several
unifying characteristics have been pointed
throughout the years. The rule of law, Christianity, important intellectual capacities and
formerly common language of Latin has

The 20th century is a turning point in designation and determination of European identity. As Bo Strath mentions in his essay, with
the Copenhagen EC Summit in 1973 the European identity was specified and especially
after the fall of Berlin Wall it becomes a political phenomenon (Strath, 2002). Moreover,
the introduction of European symbols such
as the flag and the common currency have
strengthened the idea of “Europeanness” and
European citizenship. Besides, it is obvious
that the EU is composed of nation states
whose national interests cannot be the same
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at all times. The notion of Europe encompasses both the nation and the region. Europe
is both We and the Other (Strath, 390). Some
countries have been using this distinction
more than others. For example, although
they feel attached to the Europe and the EU,
they may tend to care their national interests
more than the interests of the union. They
may draw a line between themselves and the
other European countries by categorizing
them as others. The United Kingdom is one
of the most prominent examples of these
countries. The BREXIT case urges us to deliberate on the perception of European identity in the United Kingdom furthermore.
Cinnirella founds out that British people tend
to feel their national identity “under threat
from European integration, and its associated
European identity” (Cinnirella, 1997, p. 27).
The European identity was, in this work,
proved to be inferior to the British identity
and the two were found out to be negatively
correlated.

On taking a glance at the existing literature,
one may conclude that European identity is
still an abstract concept for most of the Europeans and there are many imperfections
within the institutions, such as the European
Union, that have been designed to foster this
identity. Petithomme says many of the Europeans do not feel being involved to the European Union system of governance on a daily
basis even though there is a constant increase
in the areas of interventions and political
competences of the Union (Petithomme,
2008, p.33). He says, for people to feel European and to being able to achieve a common
European identity the institutions of the European Union have to be more meaningful
and inclusive for ordinary EU citizens
(Petithomme, 2008, p.33). Otherwise, considering the blur definition of European identity and the existing imperfections of the institutions, it is reasonable that many other
Europeans may prefer to “exit” just like the
British have done (Petithomme, 2008).

The distinction between member states in
their perception of Europe has made difficult
to reach a common European identity. While
some countries perceive “Europeanness” as
superior, the others regard it as inferior to
their national identity. However, although
the level of emphasis differs across the Europe, some studies show that the most of the
Europeans are feeling belonged to either
their country or town more than the Europe.
For instance, Duchesne and Frognier on asking people the question “to which one of the
following geographical units would you say
you belong to first of all: the locality or town
where you live; the region or country where
you live; Europe; the World as a whole” has
taken highly similar answers throughout the
Europe in a way that the choices “Europe”
and “the World” were consistently marginal,
whereas three-quarters of respondents have
opted for “country” and “town” as either
their first or second preferences (Duchesne
& Frognier, 1998, p.195). Only between 1
and 9 percent of the samples in all the countries have selected Europe as their first
choice (Duchesne & Frognier, 1998).
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İNGİLİZ STERLİNİNİN HİKAYESİ VE BREXIT SONRASI İNGİLTERE
İÇİN YAPILAN EKONOMİK TAHMİNLER
Batuhan Kaya
batuhan.kaya@boun.edu.tr

Bank of England tarafından basılan 10 sterlin üzeride yer alan “I promise to pay the bearer on demand
the sum of Ten Pounds” ifadesi.

Sterlin dünyanın en eski para birimi olarak
kabul edilmektedir ve icadından bu yana da
hâlâ kullanımdadır. "I promise to pay the bearer on demand the sum of five
fifty] pounds" ifadesi kağıt paranın hükümdar tarafından belli bir miktar altınla eşleştirilmesinden beri bu banknotların üstünde yer
almaktadır. Bu ifade eski zamanlarda bu kağıt paranın parayı bastıran kişiye getirildiği
takdirde o miktarda altının ona teslim edileceği anlamına gelmektedir. Ancak uzun süredir paraların değeri bir altın miktarıyla eşleştirilmemektedir. Yani, bir kişi İngiliz Merkez
Bankası’na (Bank of England) gidip "Bu
miktarda altınımı talep ediyorum." diyemez.
Bu durumda halkın güvencesi ise devlet tarafından stabiliteyi korumak üzerine yapılan
para politikaları aracılığıyla yürütülmektedir.

değildir. Önemli olan, paranın nakde çevirilebilirliği, yaygınlığı ve stabilitesidir. Paranın nakde çevirilebilirliği gittiğiniz her ülkede vereceğiniz paranın ulaşılabilirliği demektir. Bir insan elindeki dolar ile gittiği her ülkede rahatça alışverişini yapabilir veya o ülkenin parasına dönüştürebilir. Ancak Türk
Lirasının pek çok ülkede kullanılmaması bu
paranın konvertibilite açısından zayıflığını
göstermektedir. Yaygınlık ise dünya üzerinde dolaşımda en çok hangi paranın olduğudur. Dolar bu sıralamada birinci gelmektedir.
Sterlin ise bu sıralamada 4. sırada gelmektedir. Ve son olarak stabilite de paranın zaman
içinde çok değer kabetmesi veya çok değerlenmesidir. Güçlü kurların belli bir döviz
kuru üzerinde yol izlediği görülmektedir.
Japon Yeninin değeri düşük olmasına rağmen sürekli aynı çizgiyi izlemesi nedeniyle
güçlü bir kur olarak değerlendirilmektedir.

Para biriminin değerinin yüksek olması genelde paranın güçlülüğüyle karıştırılmaktadır. Bu düşünceden dolayı, birim değer olarak dünyanın en pahalı 5. Dövizi olan poundun gücünün buradan kaynaklandığı düşünülmektedir. Ancak bir kur için asıl önemli
olan kurun çok yüksek veya düşük olması

Pound İkinci Dünya Savaşı’na kadar en yaygın döviz kuru olarak işlem görmüştür. Ancak, bu savaşla beraber hem ekonomik hem
de siyasi egemenliği üstlenen Amerika, dolar
kuruyla üstünlüğünü de ele almıştır.
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BBC tarafından yayınlanan tartışma programı sırasında Twitter üzerinden yapılan oylamada çıkan
sonuçlar Londra’nın simgelerinden biri olan London Eye ile görselleştirildi. Mavi renk %42 ile Avrupa
Birliği’nde kalmayı isteyenleri gösterirken, kırmızı renk %58 ile ayrılmak isteyenleri simgeliyor.

Peki Bir Kurun Değerinin Yüksek Veya
Düşük Olmasının Ne Gibi Etkileri
Vardır?

munda beklenen
sonuçlardır. Ancak
piyasalarda bütün dinamikler birbirinden
etkilendiği için sonuçlar çok farklı
olabilmektedir. İngiltere’de Brexit sonrası
kur düşüşünün yaratmış olduğu panik de
bundan kaynaklanmaktadır.

Yüksek bir kur dışarıdan mal alan tüketici ve
ithalatçı için olumludur. Ancak bir ihracatçı
için durum tam tersidir. Kendi kuru pahalandıkça dışarıya mal satmak zorlaşacaktır.
Bu da iç piyasada tüketim-üretim dengesini
etkiler. Ayrıca enflasyonun da düşmesi
beklenir.

Bu kur düşüşünü ve panik ortamını engellemek için "Bank of England" piyasaya para
sürmüş ve ileride gerekirse faizleri de düşüreceğini söylemişti. Ancak yine de bunun
piyasalara pek çok etkisi olabileceği
düşünülüyor.

Düşük bir kurda ise üretici için durumlar daha olumludur. Dışarıya ihracat yapmak kolaylaşırken, mal almak pahalanacaktır. Bu da
tüketimin azalması ve tasarrufların artmasına
neden olacaktır. Piyasadaki para miktarı artarken mal miktarı azaldıkça enflasyon
oluşması beklenir.

Brexit ile birlikte gelen kur düşüşünün ülkeyi
bu kadar çok etkilemesinin sebebi ‘siyasal
belirsizlik’tir. İskoçya’nın da 2018’de
yapılacak yeni bir referandum ile
bağımsızlığı tekrardan gündemine alması bu
belirsizliği tetikleyen diğer önemli faktörlerden. Riski sevmeyen yatırımcıların para-

Yukarıda genel olarak anlatılan durumların
hepsi bütün değerlerin sabit olması duru-
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larını daha güvenli limanlara taşımaları ön
görülüyor.

Brexit’in
ülke
ekonomisine
yararlı
olabileceği noktalar da var. İngiltere 2015’de
AB bütçesine 13 milyar pound destek
verirken sadece 4,5 milyar pound destek
almıştır. Bu da net olarak 8,5 milyar poundluk bir bütçe yükünden kurtulmak demektir.
Bu miktar, hükümet harcamalarının %7’sine
denk gelmektedir. Rakamları kişiye oranlarsak her İngiltere vatandaşının cebine 180
euronun hemen girmesi demektir ve vergilerin de azalması anlamına gelir.

Bunun dışında Avrupa Birliği ortak bir market olarak paranın ve insanların ortak sınırlar
içinde rahatça dolanımını vadediyordu. Brexit ise İngiltere’nin tekrar ‘’Tek Pazar (singlemarket)’’a dönmesinin önünü açacak. Bu
nedenle
ulaşımı
kısıtlanan
yabancı
yatırımcıların ülkeye yapmış olduğu doğrudan yatırımların, fabrika ve genel merkez
açma, ve bunların sağladığı istihdamın azalması bekleniyor.

Bunun dışında Brexit’i savunan gruplar,
bağımsız bir İngiltere’nin Avrupa Birliği ile
daha güçlü ve daha lehte bir ortak ticaret anlaşması imzalayabileceğini savunmuşlardı.
Yeni gelen hükümetin de bu noktada adımlar
atmaya çalışması muhtemel.

İkinci bir tür yatırım olan portföy
yatırımcılarının da AB’den uzak bir
Londra’da iş yapmayı tercih etmeyeceği
düşünülüyor. Ülkeye akan kapitalin ve tasarrufun azalması, poundun değerini daha da
düşürebilir. Aynı zamanda ülkenin cari açığı,
ülkeye büyük oranda gelen bu yatırımlarla
finanse ediliyor. Bu kapitalin azalması cari
açık baskısının daha da artmasına neden
olacaktır.

Bunların hepsi araştırmacılar tarafından tahmin olarak görülse de, İngiltere’yi zor
günlerin beklediğini görmek zor değil.
Poundun değerinin de ülke ekonomisinin
gücüne göre stabilitesini koruyacağını veya
koruyamayacağını düşünürsek dolar karşısındaki eski gücüne kavuşması ve konvertibilite
-likidite ilişkilerini de eskisi gibi sürdürmesi
zor görünüyor.

İngiltere’yi beklediği söylenen bir diğer riskli durum da stagflasyon. Yani piyasaların
aynı anda hem durgunluğu hem de
enflasyonu aynı anda yaşama ihtimali.
Piyasalarda daha çok para olacağı ve insanların harcama yapmaktan kaçınacağı bir döneme giriliyor. Bu nedenle enflasyon
yaşanması muhtemel. Ancak, bu kriz ortamında iç piyasada üretim yapacak insanların da belirsizlikten dolayı İngiltere’den
çekilmesi durumunda iç piyasadaki üretim de
azalacağından durgunluk da yaşanabilir.
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MÜLTECİ KAMPLARINDAN DA ÇIKIŞ VAR MI?
Cansu Yardımcı
cansu.yardimci@boun.edu.tr

Suriye’de 2011 yılından beri devam eden iç
savaş, 250.000 Suriyelinin ölümüne neden
olurken 11 milyondan fazla insanı da evsiz
bıraktı. Bugünse Suriyedeki savaş mülteci
akımının en önemli nedenlerinden biri olmasına rağmen, mülteci krizi bütün dünyayı
ilgilendiren küresel bir mesele halini aldı.
Öyle ki, Uluslararası Af Örgütü'nün verilerine göre bugün bütün dünyada 19,5 milyon
mülteci varken bunların %86’sı gelişmekte
olan ülkeler tarafından misafir ediliyor. BM
Mülteciler Yüksek Komiserliği bunun İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük mülteci
krizi olduğunu ortaya koyuyor. Göç rotaları
ve göç alıp veren ülkeler hakkında daha detaylı verilere sahip olan Uluslararası Göç Örgütü’ne göre ise, Yunanistan’a gelen mülteciler çoğunlukla Suriye olmak üzere Afganistan, Irak, Pakistan ve Irak uyrukluyken;
İtalya ise Eritre, Nijerya, Gambia, Somali ve
Sudan gibi Afrika ülkelerinden mülteci akınına uğruyor. Diğer yandan, mülteci krizi
Avrupa Birliği ülkelerinin uzun yıllardan
beri çözmek zorunda kaldığı en büyük kriz
olarak nitelendirilirken, 23 Haziran 2016’da
gerçekleşen referandumla Birleşik Krallık’ın
birlikten ayrılma kararı vermesi Avrupa Birliği’nin ne kadar yetersiz kaldığının en büyük göstergelerinden biri.

şu ülkelerdeki eğitim, sağlık ve istihdam olanaklarından yeterince faydalanamayan göçmenlerin Avrupa ülkelerine göç etmeye başlamasıyla 2015 yazında ikinci göç dalgası
başladı. İşte bu zamanlarda, özellikle de üç
yaşındaki Aylan Kurdi’nin Bodrum sahilindeki cansız bedeninin fotoğrafının tüm dünyaya yayılmasıyla mülteci krizi tartışması da
neredeyse bütün dünyaya yayıldı ve bu zamana kadar olumsuz olan kamuoyu Aylan ve
ailesinin hikâyesiyle krizin insani boyutuyla
tanışmış oldu. Fakat bu insani boyut, Macaristan’ın Sırbistan sınırına dikenli tel çekmesine, İngiltere’ye geçmek isteyen mültecilerin Fransız sınırındaki kamplarda sıkışıp kalmasına, yalnızca 2016’da üç bin sekiz yüz
kırk üç mültecinin ölümüne engel olmaya
yetmedi. Çünkü mülteci hukuku İkinci Dünya Savaşı sonunda çoğunluğu Polonyalı yani
Avrupalı olan mültecilere göre oluşturulmuştu ve Avrupa ülkeleri Orta Doğu ve Afrika’dan gelen ve çoğunluğu Müslüman olan
bu göçmenlere karşı ne yapacağını bilemedi.
Öyle ki, krizin büyük sorumluluğunu Merkel
öncülüğünde üstlenen Almanya ve diğer 27
Avrupa ülkesi, Erdoğan’la Türkiye üzerinden
gelen mülteci sayısını sınırlamak karşılığında
Türkiye’ye maddi yardım ve tam üyelik müzakerelerinin hızlandırılmasını öngören ‘Geri
Kabul’ anlaşmasını imzaladı. Anlaşmaya
göre Yunanistan’a ulaşan sığınma başvurusu
reddedilen mülteciler Türkiye’ye geri gönderilirken, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’den
mülteci kabul edecek. Financial Times yazarı Wolfgang Münchau'nun ifadeleriyle
"Avrupa Birliği'nden ayrılma argümanlarından bir tanesinin özünde doğru bir tespit var:
O da, Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yle müzakerelerinde ahlaki üstünlüğü kaybetmiş olması." Ortak değerlere sahip olduğunu iddia
eden ve bu değerler doğrultusunda “kural
koyucu” olarak davranan Avrupa Birliği’nin
mültecileri, başka bir deyişle milyonlarca

Suriye’den gerçekleşen göçlerin iki dalga
halinde meydana geldiği savunuluyor. Bunlardan ilki mültecilerin Lübnan ve Türkiye
gibi komşu ülkelere göçüp buralarda misafir
edilmesiyle gerçekleşti. Mart 2016 itibariyle
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacı sayısı 2 milyon 700 bini geçerken, geçici barınma merkezlerinde kalanların sayısı da iki yüz bini
aştı. Türkiyedeki Suriyeliler geçici koruma
rejimi altındadır ve buna göre Türkiye’ye
kabul edilip istekleri dışında Suriye’ye geri
gönderilemezler. Bunun yanında temel eğitim ve tıbbi yardımlar da BMMYK öncülüğünde sağlanmaktadır. Bunlara rağmen kom-
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insanın hayatını pazarlık konusu yapması bu
ifadelerin haklılığını ortaya koyuyor.

Fakat 23 Haziran referandumunda %52’ye %
48 oyla ayrılık taraftarları galip geldi.
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden resmi olarak ayrılması uzun bir hukuki ve idari
süreç gerektirse de Britanya halkından çıkan
bu karar Avrupa Birliği başta olmak üzere
bütün dünyanın küresel bir kimlik krizi içine
girdiğini gösteriyor. Sınırların giderek önemini yitirdiği “global bir köy” haline gelen
dünyamızda çoğu Avrupalı veya Batılı ülke
vatandaşından farklı bir kimliğe, farklı dini
inanışlara, kültüre ve yaşayış biçimlerine sahip mültecilerin savaştan ve ölümden kaçarken bu ülkelerin sınırları, polis kontrolleri ve
dikenli telleriyle karşılaşması gerçekten
üzüntü ve endişe verici.

Türkiye’de bulunan Kilis Mülteci Kampı

Bir Batı Avrupa ülkesi olan ve Avrupa Birliği’nin ekonomik ve politik anlamda en güçlülerinden biri olan İngiltere için de durum
farklı değildi. İngiltere’de bulunduğum süre
zarfında hem kiliselerin, çeşitli yardım ve
sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerdeki
öğrenci kulüplerinin özveriyle Fransa’daki
mülteci kamplarına yardım götürüşüne hem
de Manş Denizi’ne en yakın kıyı kenti olan
Dover’da faşist ve anti-faşist grupların çatışmalarına tanık oldum. Mülteci krizi maalesef
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasını isteyen “Brexit” destekçilerinin kullandığı bir argüman oldu. Hatta bazı reklam
panolarında Türkiye’nin yakında Avrupa
Birliği’ne üye olacağı, bu yüzden Birleşik
Krallık’ın ayrılması gerektiği savunuldu. Ayrılık kampanyasının ana savunucusu Birleşik
Krallık Bağımsızlık Partisi bu referandumda
Londra eski valisi Boris Johnson da dâhil
olmak üzere Muhafazakâr Parti milletvekillerinin neredeyse yarısı tarafından destekleniyordu. Bunlar Birleşik Krallık’ın Avrupa
Birliği üyeliği yüzünden ekonomi ve iş alanlarında geri kaldığını ve ülkenin sınırlarının
tam kontrolünü elinde bulundurup ülkeye
çalışmak ve yaşamak için girenlerin sayılarının sınırlanması gerektiğini savunuyorlardı.
Dönemin başbakanı David Cameron ve kabinesi ile İşçi Partisi İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalarak daha güçlü olacağını iddia
ediyor, genç ve dinamik göçmen nüfusun
ekonomiyi canlandıracağını ve İngiltere’nin
birliğe üyelik durumunun gözden geçirilip
“özel” statü verilebileceğini düşünüyorlardı.
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EUROPEAN UNION, BREXIT AND XENOPHOBIA
Merve Keskin
merve.keskin2@boun.edu.tr

After facing the destruction and devastation
of two world wars, European thinkers and
politicians started to think about a confederation to bring an end to the impact of wars
and provide a peaceful system. The EU first
started in a different form than today: focusing on economy, which eventually turned
into a broader system of political and economic union with institutions functioning
with strong commitments on competitive
market economy, democracy, human rights,
and the rule of law.1 The environment that
the EU was born into was very different
from that of today. The EU was established
on the principle of the integration of European nations aiming to reach a high prosperity
level together. This integration happened
gradually with the European integration and
expansion projects. They established an institutional legal identity encompassing all the
member states and its citizens. In the meantime, the world has changed and very many
numbers of newcomers from non-European
world – primarily as workers – arrived in
Europe and start to build their lives since
Second World War, and migration to Europe
has continued since, for different reasons.
Migrants who came following the Second
World War were considered to be temporary
visitors and expected to return back to their
countries in the short-term. However, things
did not go as such and Europe has been a
diverse society with unexpected results. Immigration to EU countries broke collective
identity, which means society has changed
and new economic, cultural, and political
tensions emerged. Many states in Europe
dealt with these tensions according to European Union norms and legislation. However,
after the start of the war in Syria, refugee
issue turned to be a global crisis, with Europe being one of the most affected partners
of the process. With the increase of refugees

or asylum seekers on the shores of the states,
many states adopted discriminatory and xenophobic policies towards the migrants; even
if international public law and international
human rights assert the reverse. This is a serious threat for humanity. Dealing with identity politics mostly according to European
states’ individual public law brings all the
issues of human rights, hospitality, right to
life, right to migration and all others under
the threat of singling out into a single dichotomy: being a citizen or not. This attitude of
states creates inequalities against fundamental human rights, and it may continue. There
are many immigrants and refugees in Europe
who have been parts of the society from birth
or for a long time. Nevertheless, states remain quiet on the issues regarding politics of
identity. Why is that so? I think that is because, as Wallerstein described, identity politics is a “loose cannon”2 and even in the
presence of many human rights associations,
declarations, and laws, it is not a safe zone to
swim.
To talk about the recent implications of identity politics within the context of immigration and refugee crisis, we can look at Brexit.
It has a ground to be evaluated under identity
politics with reference to xenophobia. Immanuel Wallerstein underlies four essential
reasons for the Brexit vote: popular anger at
the so-called Establishment and its parties,
the geopolitical decline of the United States,
the politics of austerity, and identity politics.
Although it is seen as the least important
among the four factors, post-Brexit comments shows that populus have made its decision with the most emphasis on the identity
politics.3 We see living in the same borders
under equal legal treatments does not ensure
equality in the society. Borders and identities
clash or do not coincide in the world today
and this creates ‘others’.4 This othering in
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society, in economy, in education, especially
in jurisdiction creates discrimination while
disregarding human dignity. People and
states treat refugees, migrants, and foreigners
unequally with a rapidly increasing phase.
Xenophobia is not seen only in the UK, but
in other countries. Most of the time in these
cases people use xenophobic reasoning with
the emphasis on the danger against their cultural, ethnic and national identity. But, I
think that xenophobia is not necessarily racist. When we look at it on a deeper level, we
see it is very much related to economic turmoil. For the UK case and Brexit, research
done by LSE shows this is not a current economic turmoil, but a projected one.5 People
decided to vote “leave” due to economic
problems they face, and they accuse refugees
because of coming to their lands and sharing
their wealth. Bauman says that most of the
time refugees meet with precariat in their
host countries. Precariat is a class lives by
anxiety and fear of losing their wealth, current life and positions. Since precariat has a
risk of losing their jobs, they put barriers to
others not to lose what they have.. According
to Bauman, this view derives from the lack
of a cosmopolitan consciousness.6 This anxiety has some truth, however, it must be tackled with policies that give equal opportunity
for all and ensures human security in any
sense and under any circumstances. To further examine the fears of Europeans, it is
necessary also to look at statistics. The LSE
report seeks to answer whether the economic
impact of immigration is negative and positive for the UK-born. The report shows that
the areas of the UK with large increases in
EU immigration did not suffer greater falls in
the jobs and pay of UK-born workers. The
big falls in wages after 2008 are due to the
global financial crisis and a weak economic
recovery, not immigration. In contrast, report
mention that higher immigration has increased overall national income and benefited both British and immigrants.7 Hence, being an EU member and accepting immigrants
brought more benefits than losses to the UK,
and it is statistically verified. It can be seen
that economic claims to leave the EU are not

derived from the current economy, but it was
used to activate a fear, and it is succeeded.
This shows that a projected fear rather an
actual problems directed people, and by voting leave they ensured their future. However,
it is more fearful for the future of humanity
that people are afraid of a future crisis and
made such a radical decision to prevent that
through a nationalist discourse, this is a pure
xenophobia. This problem must be overcome
with the collaboration of all the actors, states
and international organizations.
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EUROPEAN UNION: ONCE AN EMPIRE?
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The Brexit referendum that surprisingly resulted in favor of to leave opened the status
of European Union up for discussion. One of
the predominant views regards the situation
as a dissolving of an empire. Before taking
as granted this shortcut explanation, we need
to look closely into the structure and the history of political entities.

from center to periphery. Moreover, in contrast to state boundaries, they are not equally
permeable in both directions: those who wish
to enter an imperial space must satisfy different conditions from those who leave it
(Münkler, 2007). This approach brings the
procedure of Schengen Visa to the mind easily. The long waiting queues for nonEuropean citizens for entering to the territory
of a modern empire is now more understandable while looking from this perspective. The
United Kingdom has constituted an example
standing apart from other member countries.
The UK, which was one of the three pillars
of the EU along with France and Germany,
has been shadowing the status of the EU as
an empire by not being a part of the
Schengen Area. Since the Brexit referendum
in June 2016 ended up with the exit of the
UK, the status of the European Union is now
more open to debate. We will see in time that
how other states deal with the exit process.
There are some crucial questions to be asked.
Do the member states show the will to keep
the Union together? Will Germany and
France be able to find another partner in
Continental Europe to share the burden of
the EU?

In the course of history, the dominant political entities have changed drastically from
city states to empires, and then to nationstates. The 20th century was the most vivid
and at the same time the bloodiest period of
these transitions. The First World War
marked the end of the classical empires. After 20 years, the Second World War created
two giants competing for world domination.
The race that lasted more than four decades
between the US and the Soviet Russia ended
up with the creation of a would-be empire in
Europe. While super powers were too busy
with the competition, European states started
to cooperate both economically and socially
in order to lessen the burden of two world
wars and to avoid any possible war in the
future. The process started with the establishment of European Coal and Steel Community in 1951 and resulted in the creation of the
European Union in 1992. The European Union as a supranational organization marked a
distinct era in the history of political entities.
While the nation states still exist, the creation of an entity which is similar to the empires in certain ways was something new at
that time.

The only defining feature of an empire is not
only the borders. The asymmetrical character
of the relation between an empire and other
political entities, in this case nation-states, is
also a key element. The superiority of European Court of Justice over the national jurisdiction of the member states is a perfect illustration of this asymmetrical relation. Also,
the legislative process of the European Union with all its complexity shows to what
extent the European Parliament exerts power
over the national legislative mechanisms of
the member states. On the other hand, this
asymmetrical character is not only limited

The governance of borders is one of the key
political stand that distinguishes an institutional territorial state from an empire. Both
the classical empires and today’s empires
share the characteristic that the boundaries
are fluid and the power disperses unevenly
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with the relation between the Union and its
members. The EU also enjoys a privileged
status while negotiating with the nonmember states and other actors in the political arena as a supranational organization. As
it represents the will of now 27 member
states, it is bigger than the sum of all. In this
sense, the European Union completely differs from a hegemonic structure. Hegemony
means the domination of one player among
many other equal players. As the EU does
not have the same structure with the nation
states and hence they are not equal, being an
empire does not make it a hegemon.

with other states. Once these conditions are
met, we can call the European Union as an
empire. However, the question would be the
impact of the Brexit as we asked in the beginning. The answer of this question will be
mostly dependent on the reactions of the
member states. If they all show the willingness to keep the empire as it is, even against
other rising powers, the EU has enough economic and social strength to preserve its status of being an empire. On the other hand, if
the soaring xenophobia and the migration
waves make the states to follow more precautious policies, the Brexit can be considered as the first step of the dissolving of an
empire.

In conclusion, after the collapse of the Soviet
Union in 1991, the European Union emerged
as a modern empire thanks to the power vacuum in the region. In order to call the EU a
modern empire, there are some conditions to
be met. The EU, being a supranational organization, differs from nation states. It has a
different understanding of borders, the
boundaries are less clear and the power does
not disperse homogenously. In addition to
that, the EU has an asymmetrical relationship
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EURO KRİZİ ve AVRUPA POLİTİK EKONOMİSİ ÜZERİNE
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Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği'nin
Temelleri

APS’nin geçirdiği başarılı 10 yıl Maastricht’te parasal birliğin daha somut şekilde
tartışılmasını mümkün kıldı.

Avrupa ‘Birliği’ fikrinin en önemli yapı taşı
hiç şüphesi ekonomik birliktir. Avrupa’da
ekonomik birlik fikri ve uygulaması ise
AB’nin kuruluşundan çok daha öncelere dayanır. Bu eski örneklerden en önemlisi
olarak 1834 Alman Gümrük Birliği gösterilebilir, bu birlik tüm Alman Prenslikleri arasında bir gümrük birliği oluşturmuş, 1875 yılında da Reichmark adlı ortak para birimi
kullanılmaya başlanmıştır.

1989’da dönemin Avrupa Komisyonu
Başkanı’nın adını taşıyan Delors Raporu
sunuldu ve bu rapor ortak para birimine üç
hamlede geçişi öngörüyordu, bu hamleler
şöyle sıralanabilir:
• İç pazarın tanımlanması ve finansal entegrasyon kısıtlamalarının kaldırılması
• Merkez Bankası işbirliği için Avrupa Para
Birimi Enstitüsü’nün kurulması ve Avrupa
Merkez Bankaları Sistemi için hazırlanılması, Euro'ya geçişin hazırlanması

Avrupa’da Roma Antlaşması'ndan beri istihdamı artırma ve mali istikrar sağlama
amacıyla ekonomik birlik kurma niyeti çok
kuvvetliydi, ancak savaş sonrası Avrupa,
Amerikan ve Japon ekonomileri dolar
merkezli Bretton Woods sistemi üzerine kuruluydu. Bretton Woods sistemi erkenden
zorlanmaya başlayıp 60’ların sonlarına doğru
istikrarsızlık ortamı oluşunca Avrupa’da

• Nihai döviz kurlarının sabitlenmesi ve Euro’ya geçişin gerçekleşmesi, üye ülkelerde
zorunlu bütçe kurallarının uygulanması1
1992 yılında Maastricht Antlaşması’nda ortak para birimi için belirlenen uyum kriterleri
görseldeki gibidir:2

Uyum sürecini tamamlayan 11 üye ülke
1998’de Euro kullanma kararı aldı, Birleşik
Krallık ve Danimarka Euro’ya geçiş evresini
tamamlamadı, İsveç ve Yunanistan da kriterleri sağlayamadı. 1999 da Euro tanıtıldı ve 1
Ocak 2002 tarihine kadar Euro’ya geçiş
büyük ölçüde tamamlandı.

1970’lerde ortak para birimine yönelik çeşitli
girişimler oldu ki bunlardan en önemlisi üç
adımda ortak para biriminin kurulmasını öngören Werner Raporu’dur. 70’lerin istikrarsız iktisadi şartlarına rağmen sürdürülen
çalışmaların sonucunda Avrupa Komisyonu
Başkanı Roy Jenkins’in teklifi üzerine Avrupa Para Sistemi (APS) 1979’da başlatıldı.

Eurozone ve Euro Krizine Giden Yol
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Hiç şüphesiz ki Euroya geçişin tamamlanması 1951 Paris Antlaşması’ndan beri süregelen
Avrupa’da birlik fikrine katalizör etkisi yaptı
ve bu birliği tamamlayıcı etkiyi oluşturdu.
Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’nin oluşumunun sağlam bir mali istikrar oluşturan
pozitif yönleri aşikârdır. Lakin bu sistemdeki
bazı ‘açıklar’ da 2008’de ABD’de Lehmann
Brothers’ın batışı ile patlak veren ekonomik
krizden Avrupa’nın etkilenmesi ve Avrupadaki bu ithal krizin bir Euro Krizi’ne dönüşmesine yol açtı. Bu nedenler üzerinde durmak, Eurozone Krizi’ni ve kriz sonrası Avrupa’sının ekonomik, sosyal ve siyasi ortamını
anlamaya yardımcı olacaktır.

nansal krize karşı kırılgan bir hale getirmiştir. Ortak politikadan ziyade ülkelerin kendi
inisiyatiflerine kalan Kamu Borcu/GSYİH ve
Bütçe Açığı/GSYİH oranları birçok kez ihlal
edilmiş, ülkeler Avrupa Merkez Bankası'na
yanlış beyanlarda bulunmuşlardır. Başta Almanya olmak üzere diğer ülkeler politik ağırlıklarını kullanarak ihlaller yapmışlar ve herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmamıştır. Bu durum da şartları ihlal etmeye daha
fazla ihtiyacı olan Güney Avrupa ülkelerine
yeşil ışık yakmıştır.4

Euronun tedavüle girmesiyle birlikte faiz
oranları belli bir seviyeye kadar inmiştir. Bu
ise 1999’dan hemen önce faiz oranları çok
yüksek olan ülkelerin ucuza borçlanmasına
sebep olmuştur.

Eurozone’a katılım için gerekli kriterleri başlıca ikiye ayırabiliriz. Birinci grupta döviz
kuru ve faiz oranı gibi parasal kriterler bulunurken, ikinci grupta ise bütçe açığı ve kamu
borcu gibi krize körükle giden maliye kriterleri bulunuyor. Bu kriterlerden parasal kriterler ortak politika olarak Avrupa Merkez Bankası tarafından belirlenebilirken, mali kriterlerin uygulama ve denetimi üye ülkelerin
kendilerine bırakılmıştır. Bu durum ayrıca
Prof. Ziya Öniş’in bahsetmiş olduğu
‘Ekonomik Bütünleşme-Siyasal Parçalanmışlık’ paradoksu3 açısından da bir örnek teşkil
eder. Çünkü parasal politika, birlik fikrine
uygun olarak, ulusüstü bir yapıya devredile-

Grafikte5 de görüleceği üzere 2008 Lehmann
Brothers iflasıyla başlayan krizin Avrupa’da
patlak verdiği zaman, faiz oranları 1999’dan
önce de çok fazla olmayan ve mali disiplinini
sağlamış olan Almanya ve Fransa gibi ekonomiler büyük bir patlama yaşamamasına
rağmen mali disiplini sağlamak yerine düşük
faiz oranlı ekonomilerin itibarını kullanarak
yüksek borçlanmaya giden Güney Avrupa
ülkeleri, krizin ağır etkilerinden kaçamamış
ve faiz oranları 1999 öncesi, pre-euro dönemlere doğru yükselmiştir.
2009’da ABD’de açığa çıkan kriz Amerikan
dolarından sonra dünyada en fazla işlem gören para birimi euroyu da etkiledi, bu dönemde Eurozone ekonomik olarak %4.1 küçülürken Almanya ise %4.7 küçüldü.
2010’da Yunanistan’ın Kamu Borcu/GSYİH
oranının Maastricht Kriterleri’ne göre belirlenen azami %60 sınırını geçerek %113’e
ulaştığını açıklamasıyla tüm Avrupa’da tehlike çanları çalmaya başladı. Yunanistan’ın
ardından İtalya, İrlanda, Portekiz ve İspanya’da bankaların çok fazla kredi riski alarak
krize karşı kırılgan hale gelmeleri ve tüm
Avrupa’da Yunanistan borç senetlerini elinde tutan bankaların riskle karşı karşıya kalmaları sonucunda küresel finansal kriz, Avrupa özelinde Eurozone borç krizine dönüştü. Euronun 10 yıllık hikayesinde, yapısal
yanlışlıklar ve disiplinsiz ekonomilerin varlı-

bilmişken, Avrupa’nın ulus devlet yapısı ve
ülkelerin mali profilleri arasındaki farklar
mali politikaların da ulusüstü bir yapı tarafından denetimini zorlaştırmıştır.

Maastricht Kriterleri’nin getirdiği azami şartların esnekleştirilmesi de euronun ilk 10 yıllık hikayesinde Eurozone ekonomilerini fi-
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ğından dolayı patlak veren krizden ötürü Avrupa’da bu konuda bir denetim mekanizmasının eksikliği hissedildi ve bunun üzerine
2012’de İstikrar, Koordinasyon ve Yönetişim
Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma Maastricht Kriterleri’nin ihlali konusunda belli
yaptırımlar ve ülkelerin belli bir dereceye
kadar denetlenmesini öngörmektedir.

‘yeniden yapılanma’ fikridir. Bu fikirde de
krizi oluşturan yapısal bozuklukların giderilmesi, mali politikaların daha merkezi hale
getirilmesi öngörülüyor ancak ulus devletlerden kurulu olan Avrupa Birliği içerisinde bu
mekanizmanın da sağlıklı somut bir karşılık
bulamaması mümkündür. Üçüncü bir fikir
ise ‘yeniden şekillenme’dir. Bu fikir, Eurozone’un zayıf üyelerinin elenip kalan sağlam
ekonomilerle Eurozone’un ve euronun yoluna devam etmesidir ki bu ihtimal de en az
diğer ikisi kadar çarpıcıdır.10

Avrupa’nın Geleceği ve/veya Sonuç
‘Avrupa’nın Geleceği’ sorusunun kesinlikle
tek disiplin içerisinde akıl yürütmelerle tatmin edilemeyecek kadar girift bir soru olduğu aşikârdır. Ancak ‘politik ekonomi’ alanından ziyade politika ve ekonomi alanlarında
iki ayrı yorumu/veriyi sonuç niyetine paylaşmakta yarar var:
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Avrupa’nın ekonomik merkezi Atlantik’ten
Pasifik’e kaymakta olan dünyada yeni bir
kana ihtiyacı vardır.8 Bu ihtiyacı Maastricht
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Eurozone’un geleceği ile ilgili ise üç kuvvetli görüş bulunuyor, bunlardan ilki ‘dağılma’
görüşü ki gerçekleşmesi Avrupa adına pahalıya mal olacağından ötürü en düşük ihtimal
olarak görülmektedir. İkinci bir görüş ise
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The European Union which was initially
founded with the aims of providing peace
and hindering the extreme nationalism in Europe has been the subject of many debates.
The dispute over how much sovereignty do
the EU member states have an intriguing
one. Sovereignty which describes a country’s independent authority and right to govern itself has become an another type of sovereignty which is ‘pooled sovereignty’. In
the case of the EU, it means the sharing of
decision-making power between states which
implies a departure from unanimous decision
-making.1 The most important reason why
the member states choose to pool sovereignty is to be better off. That is why the member states decide to give a certain amount of
their sovereignty to the union for the participation in the decision–making process in a
supranational structure.

with the concept of ‘European integration’ is
vital. The sovereignty question is in a way to
what degree and in which policy arenas
member states should give up on their sovereignty to the EU institutions. The supporters
of the idea of European supranational structure argue that increasing concentration of
authority and power in the central decision–
making bodies is part of successful integration.3 The integration movement shows its
importance notably in the security concerns
of the member states. Ole Waever asserts
that unification is a realist option regional
unification has the external purpose achieving a size necessary for Europe to remain in
the first league of world politics, and the internal purpose of pre-empting the reemergence of regional security rivalries.4
However, establishing the union out of those
concerns might create a threat to identity. In
addition to that, even though some member
states would want to take decisions against
the common one, it might not be certain that
it will be effective. This might be particularly true for the smaller states as argued above.
Another debate on the behalf of those smaller or weaker states is continuing in the economic field. Even though the European Union has a single money currency, not every
country has adapted it. A current and important debate is made for the future of the
union, or particularly the Eurozone which is
a crucial component of the union, about the
absence of fiscal policy. Coughlan mentions
the euro- currency scheme by adopting an
exchange or interest rate deprives the less
developed EU states and the weaker economies of right to maintain competitiveness
and it does not compensate them for the loss
of their productivity by the automatic transfer of resources entailed by membership of a
fiscal union.5 If one looks at from the positive perspective, the European Union should

Being a Small State in the Union
One could question that if this brings any
limitations in the influence of the smaller or
weaker states in the EU since one country
cannot itself make or fully change the European law. This case is particularly seems valid since the bigger states can opt out from the
decisions that they consider against their national interest. Anthony Coughlan argues
that the EU continually reduces the influence
of smaller states in decision-making by limiting or abolishing national veto powers.2 To
understand these concerns, being familiar
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start planning a structure of fiscal union as
many scholars emphasize on if it wants to
preserve the Eurozone. For Guido Tabellini,
this possible fiscal policy system should
abandon unanimity of decisions. He claims
that this is especially important because if
national vetoes can block the implementation
of a common policy, then the Fiscal Institute
would not be very different from the Eurogroup, and we have already seen the difficulties of this body in reacting to the Global
Crisis.6

ted to taking back powers from Europe. Labour, on the other hand, has tried to justify
UK’s continued membership by putting forward what UK has brought to the union and
by emphasizing the Anglicising of Europe.9
Brexit
Why there has not been British exit before is
an important question. British public opinion has strongly criticized the membership of
the EU in the time of recessions. The single
market which Britain initiated has been very
beneficial to UK. After the exit, there might
be huge disadvantages because Britain will
not have a say on the negotiations unless it
seeks for special arrangements with the EU.
Of course, the leave campaign asserts that
there are more important things that Britain
would lose by continuing being a member,
such as future prosperity. Another economical concern is to movement of financial institutions from London to Paris or Berlin. The
proponents of the ‘remain ‘campaign’ assert
that remaining will bring the citizens' jobs,
growth and investment, protect British workers and consumers and help keep Europe
safe. Leaving would put that at risk and diminish Britain’s influence in the world.10 In
the legal context, according to Professor
Chalmers, citing a 2010 House of Commons
Library study, 14 to 17 per cent of UK law is
derived from our EU membership. In the defense and public service issue UK has the

British Case
The sovereignty concern of the Britain has
been similar to those small states, but of
course in other different contexts. It cannot
be suggested that Britain was weak in the
decision–making process or is affected by
common monetary policy of Eurozone since
it has its own currency. To give an example,
the free trade system/open market in the European Union is initiated by Britain and is a
very prominent instance of the success of the
pooled sovereignty. It is unquestionable that
any country can remain fully sovereign in a
world which is becoming more and more
interdependent each day. Britain also felt the
need to adapt the new realities of the world
by becoming influential in the global institutions such as the United Nations and NATO.
However, this interdependence is distinct in
the European Union in terms of its supranational legal and political order which nationstate still has power, but it is constrained
within set of institutional arrangements.7
Baker, has argued that the tension between
multi-level governance and traditional British political authority is particularly acute in
the UK because parliamentary sovereignty
has been the ‘only fully legitimate source of
sovereignty.8 In fact, Britain has always had
Eurosceptic perspective towards the EU.
The Euroscepticism has been a prominent
idea of the Conservative Party. Gifford argues that for many Conservatives, the
‘otherness ‘of the European Union has defined their politics of nationhood. He also
points out that the Party has positioned itself
against further integration and it is commit-

power of veto or qualified majority voting.
In the case of the conflicting law issues with
the traditional British law system, it might be
possible to see ‘leaving’ as a better option
for the benefit of independent judiciary. An-
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AB YOLUNDA TÜRKİYE
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Avrupa Birliği, yirmi sekiz üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi sonucu, var olan
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev
ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur.

1- Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız
olarak uygulanması, siyasi reformların derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi,
2- AB Müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması,

3- Sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesi
ve bu çerçevede hem AB ülkelerinin kamuoylarına, hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin yürütülmesi.

Türkiye-AB Müzakere Süreci
25 Mart 1957 – Roma Anlaşması ile Avrupa
Birliği, Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak
doğdu.

Avrupa Birliği Bakanlığı, bu 3 temel unsur
çerçevesindeki tüm çalışmaları farklı mekanizmalar kurarak koordine etmektedir.

31 Temmuz 1959 – Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortaklık başvurusunda bulundu.

Türkiye ile müzakerelerin açılması, Kopenhag Siyasi Kriterlerinin yeterli ölçüde karşılanması ile mümkün olmuştur.

12 Eylül 1963 – AET Bakanlar Kurulu’nun
başvuruyu kabul etmesi üzerine Ankara Anlaşması imzalandı.

Bahsedilen Kopenhag Kriterleri; istikrarlı ve
kurumsallaşmış bir demokrasinin var olması,
hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü, insan
haklarına saygı, azınlıkların korunması olmak üzere dört ana kriterde ele alınır.

1970 – Karma Protokol imzalandı. Ankara
Anlaşması ve Karma Protokol ile birlikte,
ilişkiler başlamıştır.

Türkiye ile AB ilişkilerinin 2020 yılına kadar
sürmesi öngörülmektedir.

12 Eylül 1980 – Türkiye’de yaşanan askeri
darbe nedeniyle ilişkiler donduruldu.

Türkiye Bu Süreçte Neler Yaptı?

1983 – Çok partili seçim yapılmasının ardından ilişkilere yeniden başlandı.

2001 yılından bu yana devam eden çalışmalar sonucunda Kopenhag Siyasi Kriterlerine
uyum amacıyla son Anayasa Değişikliği de
dahil olmak üzere bugüne kadar toplam 3
Anayasa Değişiklik Paketi, 8 Uyum Yasa
Paketi, 1 Reform Paketi kabul edildi.

14 Nisan 1987 – Türkiye resmi olarak tam
üyelik başvurusunda bulundu.
17 Aralık 2004 – Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesi ile müzakerelerin 3 Ekim 2005’te
başlamasına karar verildi.

Örneğin; ölüm cezası her koşulda kalktı,
Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıldı, kadın-erkek eşitliği Anayasal güvenceye kavuştu, TCK’nın 301. Maddesi’nde yapılan
değişiklikle beraber açılan dava sayısında
önemli bir azalma kaydedildi, farklı dil ve
lehçelerde yayın ve bunların öğrenimi mümkün kılındı, TRT farklı dil ve lehçelerde yayın yapmaya başladı, işkenceyle mücadele
amacıyla işkence ve kötü muamele suçların-

3 Ekim 2005 – Hükümetler arası konferansta
müzakerelerin hangi usül ve esaslar çerçevesinde yürütüleceğini düzenleyen Müzakere
Çerçeve Belgesi kabul edildi.
Söz konusu Müzakere Çerçeve Belgesi incelendiğinde, müzakerelerin 3 temel unsur üzerinden yürütüleceği görülmektedir.

47

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu Bülteni

dan alınan cezaların para cezasına çevrilmesinin önüne geçildi.

öne sürmüşlerdir. Avrupa Birliği’nin şu anki
üyelerinin hepsi nüfuslarının çoğunluğu Hıristiyan olan ülkelerdir. Avrupa Birliği’ne
katılması halinde Türkiye, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ilk Avrupa Birliği üyesi
olacaktır. AB’de buna karşı olarak sürülen
görüş ise AB’nin bir Hristiyan kulübü olarak
ortaya çıkmasının yanlış olduğu görüşüdür.
28 Nisan 2009’da nüfusunun çoğunluğu
Müslüman olan Arnavutluk da Avrupa Birliği’ne başvurmuştur.

Süreç Türkiye’ye Ne Kattı?
AB süreci Türkiye’nin demokratikleşmesini
destekleyici ve bu yöndeki reformları hızlandırıcı bir rol oynamaktadır. Siyasi reformlarla vatandaşların sahip olduğu bireysel hak ve
özgürlüklerin kapsamı genişletilmiş, çağdaş
demokrasilerin temel ilkeleri olan şeffaflık,
hesap verebilirlik, katılımcılık gibi değerler
gündelik hayatın bir parçası olmuştur.

Türkiye’nin coğrafi konum olarak Avrupa’da
bulunmadığı görüşü de zaman zaman ortaya
atılmıştır. Gerçekten de Türkiye büyük ölçüde Asya kıtasında yer almaktadır. Bazı AB
üyeleri Türkiye’nin AB’ye katılması halinde
Fas gibi Avrupa’nın uç köşelerinde yer alan
bazı ülkelerin de AB’ye katılmak isteyebileceğini ileri sürmüşlerdir. Zaten Fas 20 Temmuz 1987’de AB’nin öncülü Avrupa Topluluğu’na başvurmuş; ancak başvurusu Avrupalı olmadığı için reddedilmiştir. Türkiye’nin
tartışmasız bir biçimde Avrupa’da yer alan
bölümünün dahi birçok AB üyelerinin toplam yüzölçümlerinden daha büyük olması,
Türkiye’nin Avrupa’yla yüzyıllardır süregelen tarihsel ilişkilerinin bulunması bu görüşlere karşı olarak ileri sürülmektedir. Ayrıca
tamamen Asya’da bulunan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2004’te AB’ye katılmasıyla bu görüş
tamamen güncelliğini yitirmiştir.

AB sürecinde gerçekleştirilen reformların da
katkısıyla Türkiye bir sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu değişim ve
dönüşümün yanı sıra AB süreci, Türkiye’de
istikrarlı bir büyüme ortamının devamı açısından önemli bir rol oynamaktadır
İlişkilerde Ortaya Çıkan Sorunlar
Ekonomik Sorunlar:
Türkiye’nin 2000’li yıllarda başardığı büyüme hızı Avrupa Birliği ortalamasının çok
üstünde olmasına rağmen, bütçe açığı, dış
borç ve işsizlik oranları açısından Türkiye
hala AB ortalamasının çok üstünde kalmaktadır. Bazı AB üyeleri bu yüzden Türkiye’nin henüz AB’ye katılmaya hazır olmadığı görüşündedirler. Ayrıca Türkiye’deki yüksek nüfus artış oranı da bazı AB ülkeleri tarafından sorun olarak görülmektedir. Bu büyüme hızıyla AB’ye katıldığı takdirde Türkiye 2020 yılında Almanya’yı geçerek Avrupa
Birliği’nin en büyük üyesi olacak ve Avrupa
Parlamentosu’nda en fazla üyeye sahip olacaktır. Bu tahminler bazı AB üyelerinde endişe yaratmaktadır.

Son Durum
Türkiye AB ilişkilerinde son dönemde gündeme gelen konuların bazıları vize serbestisi,
Suriyeli mülteciler meselesi ve 15 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimidir.

Türkiye’nin dış ilişkileri:

Vize serbestisi: Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vizesiz girebilmesi için başlatılan süreç olumlu yönde ilerlerken Türkiye’de yaşanan son olaylar nedeniyle durduruldu. AB komiseri Oettinger bu duruma gerekçe olarak, Türkiye de darbe girişiminde
bulunan Paralel Yapı taraftarları için idamın
yeniden konuşulmasını gösterdi. “İdamı yeniden kabul eden hiçbir ülke AB üyesi olamaz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin bazı komşu ülkelerle arasındaki
ilişkiler sık sık Avrupa Birliği’yle olan ilişkilerinde gündeme gelmektedir. Bu ilişkilerin
başında Kıbrıs Sorunu, Türkiye-Yunanistan
ilişkileri ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri
gelmektedir.
Türkiye’nin kültürel ve tarihsel kimliği:

Bazı Avrupa Birliği üyeleri Türkiye’nin coğrafi konumunun, kültürel ve tarihsel kimliğinin Avrupa Birliği’ne uygun düşmediğini

Suriyeli mülteciler: Türkiye ile 28 AB üyesi
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arasında oybirliğiyle uzlaşmaya varıldı. Anlaşmaya göre, belirlenen tarihten sonra Yunanistan'a ulaşan mültecilerden sığınma başvuruları reddedilenler Türkiye'ye geri gönderilecek. Bunun karşılığında da Avrupa Birliği
ülkeleri, Türkiye'den mültecileri kendi ülkelerine alacaklar. Anlaşmayla Türkiye'yle mali destek sağlanacak ve AB'yle tam üyelik
müzakereleri hızlandırılacak.

dığını belirterek, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerinin derhal durdurulmasını istedi.
Başbakan Merkel'in partisi CDU Grup Başkanı Volker Kauder ise AB'nin Türkiye'yle
zaman olarak şimdi müzakereleri durdurmasının akıllı bir iş olmayacağını söyledi. Kauder, Hıristiyan Birlik olarak Türkiye'yle tam
üyelik değil de imtiyazlı ortaklıktan yana
olduklarını belirterek “Bugün baktığımızda
belki de bu ortaklık, eninde sonunda en iyi
çözüm. Eğer tabi Türkiye AB'den uzaklaşmaya devam etmezse. AB 10 yılı aşkın bir
süredir Türkiye ile müzakereleri yürütüyor.
Ama müzakerelerde ana konularda uzun zamandır bir ilerleme kaydetmiyor. Fakat şimdiki durumda Avrupa'nın müzakereleri durdurması akıllıca olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı muhalefet zaten yoğun baskı
altında. Bu, o zaman muhalefete yeni bir darbe vurur” şeklinde açıklama yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi:
Hollanda'da ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Parti (CDA), olağanüstü hal (OHAL)
uygulaması ve Avrupa insan Hakları Sözleşmesi'nin askıya alınması kararının ardından,
Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin derhal durdurulmasını istedi. Hristiyan Demokrat Parti, Türkiye'de 15 Temmuz'dan bu yana
yaşanan gelişmelerin kaygı verici olduğu
vurgulandı. Açıklamada, Türkiye'nin hızla
"başkanlık diktatörlüğüne" doğru ilerlediği
savunuldu. CDA'ya göre, OHAL kararı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin askıya
alınması ve ölüm cezası önerisi ve basın özgürlüğünün ünündeki engeller bu endişeleri
daha da artırıyor. Hristiyan Demokratlar, bu
gelişmelerin Avrupa değerleri ile bağdaşma-

Kaynakça
www.yereldeab.org.tr
www.ab.gov.tr
tr.wikipedia.org
www.bbc.com
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