MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  Cilt 24  Sayı: 1  2016

69

KİTAP İNCELEMESİ:
Ekonomik Kriz ve Avrupa Birliği
Editörler: Pınar Gedikkaya Bal ve Rana
İzci Connelly
Derin Yayınları, 2016
Dili: Türkçe
ISBN: 978-605-4993-66-6

Fatmanur KAÇAR
Güncel Avrupa Birliği (AB) gündemini, kendini farklı formlarda yeniden
üretmiş ve üretmekte olan ekonomik, politik ve sosyolojik bir takım krizler
meşgul etmektedir. Pınar Gedikkaya Bal ve Rana İzci Connelly editörlüğünde
özenle hazırlanmış olan Ekonomik Kriz ve AB başlıklı bu kitap, 2008 yılından
günümüze ekonomik kriz ile mücadele etmekte olan AB ve üye ülkelerine,
Popülizm ve Göç tartışmalarından, turizm endüstrisine kadar uzanan pek çok
güncel ve önemli mevzu çerçevesinde odaklanmaktır. Ekonomik krizin
etkilerinin hem AB genelinde hem de üye ülkeler özelinde siyasi bunalımlara
da yol açmış olduğu göz önünde bulundurulursa, kitabın ele aldığı politika
alanları açısından da zamanlı olduğu söylenebilir. Kitap, AB kurumlarının,
politikalarının ve AB’nin geleceğinin bu krizden hangi ana bağlamlarda ve nasıl
etkilendiğini çeşitli bakış açılarıyla analiz etmeyi hedefleyip ekonomik krizin
bütünleşme projesine yansımalarını farklı perspektiflerle ele alıp krize dair
eklektik bir çerçeve sunmaktadır. Bu doğrultuda, alanlarında uzman
akademisyenler tarafından kaleme alınmış on üç makaleden oluşan bu kitabın,
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hem Türkçe olması sebebiyle hem de güncelliği bakımından literatüre önemli
bir katkı sağlayacağı ileri sürülebilir.
Kitapta sunulan çalışmalar, konu bakımından birbirleriyle farklılık
gösterseler de, temelde ekonomik kriz ekseninde AB’nin gündeminde geniş yer
tutan güncel meseleleri analiz etmektedirler. Bu çerçevede, Ayhan Kaya,
İslam’ın kutsalı ile sekülerizmin kutsalı arasındaki gerilimi göç literatürü
üzerinden Küresel Ekonomik Kriz Bağlamında AB, Populizm ve Göç
Tartışmaları bölümünde kaleme alırken Suna Gülfer Ihlamur-Öner ise konuya
yükselen yabancı düşmanlığı perspektifinden bakmaktadır. Özgür Ömer Ersin
AB ekonomik krizini küresel kriz bağlamında konumlandırıp parasal birlik
çatısı altında Birliğin iktisat politikalarını değerlendirmektedir. Perihan Paksoy
ise mevzuya daha önce fazla değinilmemiş bir perspektiften yaklaşıp krizin
Birlik içindeki yansımalarını turizm endüstrisi açısından irdelerken Meltem
Kayhan ise krizin tüketim tercihlerine olan etkisini analiz etmektedir.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde Etem Karakaya ve Burcu Yılmaz enerji ve
iklim değişikliği politikalarının gelişimini savunurken Özgür Ünal Eriş ise
Birliğin kriz sonrası enerji politikalarına Birliğin Rusya ile ilişkileri üzerinden
bir değerlendirme sunmaktadır. Armağan Gözkaman Avro Bölgesi’ndeki krizin
Birliğin güvenlik ve savunma politikalarına etkisini analiz ettiği çalışmasında
hala güncelliğini koruyan ve her dış politika eksenli krizde yeniden gündeme
giren AB’nin küresel güvenlik tehditlerine karşı durabilecek gerçek bir
uluslararası aktör olma arzusu ve imkânı var mıdır sorusuyla bir bakıma 1993
yılında Christopher Hill’in ortaya attığı Beklenti-Kabiliyet Çıkmazı argümanını
da sorgulamaya açmaktadır.
Alternatif üyelik modelleri, hem Türkiye ile ilişkileri hem de İngiltere’nin
Birlik’ten ayrılma tartışmaları kapsamında AB gündeminin en çok tartışılan
konularından biri olmakla birlikte, bu alternatif modelleri açıklayan, az ve öz
bir şekilde birbirlerinden farkını ortaya koyan çalışmalara çok az
rastlanmaktadır. Yonca Özer tarafından kaleme alınmış bölümün ise,
literatürdeki bu boşluğu doldurduğu ileri sürülebilir. Kitapta yer alan çalışmalar
sundukları dipnotlarla da okuyucuya yeni ufuklar açmakta; olası yeni çalışma
alanları ortaya koymaktadırlar. Pınar Gedikkaya Bal’ın kriz sonrası FransızAlman ilişkilerinin AB’nin geleceği üzerine etkilerine değindiği bölüm gerek
ordoliberalizm (s.233) gerek chartalist okula
(s.237) yaptığı atıflarla
çalışmalarını derinleştirmek isteyen araştırmacılara yön gösterir niteliktedir.
Zuhal Mert Uzuner ise belki de krizle birlikte en sık gündeme gelen
konulardan biri olan Yunanistan’ın durumuna ve Avrupalılaşma meselesine
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klasik kavramsallaştırmalardan farklı bir bakış açısı sunup Panhellinion
Sosialistiku Kinema (PASOK) ve Nea Demokratia (ND) gibi ana akım partiler
ve Syrizia’nın tutumlarına da değinerek analiz etmektedir. Rana İzci Connelly
ise üyelikten çıkış senaryosuna Birleşik Krallık bağlamında değinmektedir.
Brexit tartışmalarının güncelliğini koruduğu günümüzde bu çalışma, konunun
pek çok yönüne ışık tutmaktadır. Son olarak Marco Boschele’in kaleme aldığı
bölüm ise İtalya ve esneklik teklifi örneği üzerinden İstikrar ve Büyüme
Paktının finansal krizle olan bağlantısına 2011’den bu yana İtalya’nın siyasi
durumunu ve hükümet değişimlerini inceleyerek değinmektedir. Bu bağlamda,
kitabın bölümleri belli başlı kategoriler altında sunmaması okuyucuyu zorluyor
olsa da, genel itibariyle sunduğu tartışmalar ve zengin konu yelpazesiyle kitap
AB’nin ekonomik krizine çok boyutlu bir çerçeveden bakış açısı sunmaktadır.
Bu çok boyutlu bakış açısı ise İkinci Dünya Savaşı’nın tahribatlarını ekonomik
istikrar ve kararlılığıyla en aza indirgemeye çalışan AB ve bütünleşme sürecinin
geleceği için önem teşkil etmektedir.
Sonuç olarak, kitabın Avrupa’nın ve AB’nin yüz yüze geldiği krizlerin
büyük bir kısmına başarılı bir şekilde ışık tutup, krizlerin altında yatan
sebeplere ve AB’nin geleceği açısından krizlerin olası sonuçlarına eleştirel bir
şekilde değindiği için gerek AB çalışan öğrenciler gerek akademisyenler için
mutlaka başvurulması gereken güncel bir kaynak olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Başka bir deyişle kitap, dilinin sade ve anlaşılır olması nedeniyle
akademisyenlerin, uzmanların, öğrencilerin, dünyadaki ve özellikle
Avrupa’daki güncel gelişmeleri takip eden herkesin ilgiyle ve keyifle
okuyabileceği bir şekilde hazırlanmıştır.

