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AVRUPA BiRLiGi'NiN GENiSLEME SURECiNDE
TURK-ALMAN iLiSKiLERi*

Muzaffer DARTAN**
Ozet***
AB'ye uye olmak ir;in Turkiye'nin siyasi iradesinin tam olmasz yetmiyor.
Bu surecin tamamlanmasz AB' de de aym iradenin olmasmz gerektiriyor.
Dolayzszyla Ulusal Program dogrultusunda ongorulen reform/arm
gerr;ekle§mesi ir;in gereken "siyasi istikrarm" saglanmasz konusu,
"madalyonun sadece bir yuzu."
"Madalyonun diger yuzu ise", bu makalenin konusu olan, Avrupa' da
"Avrupa nereye?" sorusu r;err;evesinde yogunla§an tartz§malarm Turkiye
kamuoyuna r;ok az yanszmasz. Oysa, onumuzdeki surer;te Turkiye' nin AB
uyesi olup olmayacagz, diger bir ifadeyle, boyle bir ''firsatm ya da tehlikenin"
olup olmadzgz, daha r;ok AB' nin kendi gelecegi ile ilgili kararma bagb.
Ancak bu konuda da her§ey net degil. Ornegin, bu makalede de incelendigi
uzere, AB ulkelerinde ozellikle de Almanya' da muhafazaklirlardan sonra
ba§a ger;en sosyal demokrat kesimler de Turkiye' nin AB uyeligine kar§z
olduklanm daha yuksek sesle dile getirmeye ba§ladzlar.
* 29-30 Eyliil 2000 tarihleri arasmda Bremen Tiirk-Alman i§birligi Enstitiisii'nde
diizenlenen "Tiirkei-Deutschland-EU" konulu konferansa sunulan "Der
ErweiterungsprozeB und die Tiirkisch-Deutschen Beziehungen" ba§hkh bu teblig
Tiirk~eye ~evrildikten sonra yeni ekleme(brle birlikte bu saytda basilmi§tlr.
** Do~., Dr., Marmara Universitesi Avrupa Toplulugu Enstitiisii Miidiirii
***For the summary in English, see the end page of the article.
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Giri§
Avrupa Birligi (AB) Konseyi 'nin 10-11 Arahk 1999 tarihli Helsinki Zirve
toplantlSlnda Tiirkiye'nin "aday Ulke statiisiiniin" as_;1klanmas1, AB 'ye tam
iiye alma yolundaki umutlann yeniden ye§ermesine neden olmu§tU. Gers_;i,
AB 'ye tam iiyelik aday iilkelerin Kopenhag kriterleri olarak tammlanan
siyasi, ekonomik ve kurumsal alanlarda yeniden yapllanmay1 ongoren
ko§ullan yerine getirebilmesine baghyd1. 1996'dan beri devam eden Giimriik
Birligi, Tiirkiye as_;lSlndan, AB 'ye en kolay uyumun ekonomik alanda
gers_;ekle§ecegi g6rii§iine destek olarak s1k s1k dile getiriliyordu. K1bns gibi
hassas bir konuda Tiirkiye bir dayatma ile kar§l kar§Iya ise de, bu sorunun
ileride Tiirkiye'nin de kabul edecegi bir formiille s_;oziilecegi dii§iiniiliiyordu.
T1pk1 azmhklar konusunda oldugu gibi. Buna kar§Ihk, demokrasi, hukukun
iistiinliigii, insan haklar1 gibi konularda ongoriilen reformlar1, "AB istiyor
diye degil, biz kendimiz istedigimiz it;in yapacagzmzz" ozellikle ifade
ediliyordu. Ne var ki, bu iyimser hava ancak 11 ay kadar siirdii.
AB Komisyonu tarafmdan 8 Kas1m 'da as_;1klanan Katlhm Ortakhg1
Belgesi 'nin (KOB) siyasi kriterler bOliimiinde, iiyelik miizakerelerinin
ba§latllabilmesi is_;in K1bns sorununun Birle§mi§ Milletler ve AB
''format/an" dogrultusunda s_;oziimiiniin §art ko§ulmas1, ba§ta Tiirk hiikiimeti
olmak iizere toplumun s_;ok geni§ bir kesiminin tepkisine neden oldu.
Haks1zhk etmeyelim, "AB Kzbns'tan onemlidir. Kzbrzs'z AB'ye tercih
edersek, bunu gelecek nesillere anlatamayzz" gibi ifadeleri is_;eren g6rii§leri
ileri siirenler de oldu. Tabii, Tiirkiye'nin gelecegini ilgilendiren bOylesi bir
konuda her dii§iinceye sayg1 duyulmah. Ancak, bu gorii§ii savunanlann,
"Tiirkiye' nin Kzbns' tan feragat etmesi (yani AB' nin dayattzgz formatta bir
t;oziime evet demesi) ve ileride AB iiyeligine kabul edilmemesi halinde, bunu
gelecek nesillere naszl anlatacagzmm da" e§zamanh as_;1klamalan gerekirdi.
Buna cevaben, "Kzbns konusunun arkaszna saklanma. Gert;ekten AB
iiyeligine taraf mlSln? Evet ise, diger aday iilkeler it;in oldugu gibi Tiirkiye
it;in de get;erli Kopenhag kriterlerini yerine getirirsen, nit;in tam iiye
olmayaszn?" diye yamt verilmekte.
19 Mart 2001 'de Bakanlar Kurulu, Tiirkiye'nin AB ile tam iiyelik
g6rii§melerine ges_;ilebilmesi i~in yapacag1 reformlan s1ralad1gl Ulusal
Program'1l onaylad1. Yakla§lk bin sayfa ve 6 bOliimden olu§an Ulusal
Program s_;ers_;evesinde, KOB 'da Tiirkiye 'den gers_;ekle§tirilmesi talep edilen
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· siyasi, ekonomik, sosyal ve kurumsal reformlar bir takvime bagland1. AB
·. Komisyonu ise, Ulusal Program'm Katlltm Ortakhgt Belgesi'nde istenenler
"ne kadar uyumlu" oldugunun kar§tla§ttrmah olarak incelenmesinden
sonra resmi bir degerlendirme. yaptlacagmt a91kladt. Ancak, AB
Komisyonu'nun geni§lemeden sorumlu tiyesi Gunter Verheugen, Ulusal
. Program'm kendisine verildigi esnada ifade ettigi gorii§leri §oyle
ozetlenebilir: i) AB, Ulusal Program'm sonu9lanmasmdan memnuniyet
duymakta. ii) Oyelik yolunun a9tlabilmesi i9in bazt ko§ullann yerine
getirilmesi ve iii) Ttirkiye'nin Ulusal Program dogrultusunda ongoriilen
reformlan ger9ekle§tirmek i9in gayret gostermesi gerekmekte. Ktsacast,
AB'ye gore, onemli olan Ulusal Program'daki hedefleri ger9ekle§tirmektir.
Tabii, stire9 i9erisinde AB Komisyonu'nun yaymladtgt ilerleme Raporlart
Tiirkiye'nin taahhtidtinti ne kadar yerine getirdigini ortaya koyacakttr.
AB tiyeliginin ger9ekle§mesi isteniyorsa, Ulusal Program'm etrafmda bir
ulusal seferberlige ihtiya9 oldugu kesin. Bunun i9in oncelikle htiktimete
btiyiik sorumluluklar, tabii Meclis'e de 90k i§ dti§tiyor. Nihayet, bir toplumsal proje olan Ulusal Program'm ba§artSl i9in ttim meslek kurulu§lanndan
sivil toplum kurulu§larma kadar toplumsal destege gereksinim var.
Boyle bir toplumsal destegin saglanabilmesi i9in, Ttirkiye'nin adayhk
statiistintin Tiirk kamuoyunda 9ok yonlti bir tartt§maya a9tlmas1 gerekir. Yani,
Tiirkiye'nin AB tiyeligi konusunda btitiin gorii§lerin ortaya konmast yararh
olacakttr. Ttirkiye'de "toplumun buyiik bir kesiminin AB iiyeligine szcak
baktlgz", bazt kamuoyu yoklamalanndan bilinmekte. Ancak, AB'ye tiye
olmak isteyenlerin 9ogunlugunun AB konusunda yeterli bilgiye sahip
olmadtgt da bir ger9ek. Ornegin, toplumun btiytik bir kesiminin AB tiyeligini,
salt ekonomik fayda saglayacagt, daha dogrusu, emegin serbest dola§tmmdan
yararlanma dti§tincesiyle destekledigi kuvvetle muhtemel. Ancak, AB
mtiktesebatma uyumun toplumsal ya§amtmtzda meydana getirecegi koklti
degi§iklikler tizerinde gerektigi gibi tartt§tlmamakta. Ne var ki, "emegin
serbest dola§lmmm" Ttirkiye'nin tiyelige ahnmasmdan daha sonra gtindeme
gelebilecegi ise az bilinen bir ger9ek. "Avrupa Birligi' ni istemeyenler ise",
salt AB 'ye kar§t 91kmamn otesinde, ba§ka bir 9agda§la§ma, zenginle§me,
iiretebilme hedefi tespit edip, bunun stratejisini, plan ve programmt geli§tirip
toplumun online koyabilmelidirler. Bu §~lar altmda bir tartt§ma ortammm
yarattlmastyla ancak, AB ile ili§kilerimizde bundan sonra ne yapmamtz
gerektigini daha iyi anlamamtz mtirnktin olacakttr. Bunun neticesidir ki,
Ulusal Program 'm ger9ekle§mesi i9in gereken "siyasi istikrarzn"
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saglanmasmda onemli bir adtm atilabilir. Buraya kadar olan klSlm Tiirkiye'yi
ilgilendirmekte. Yani, "madalyonun sadece bir yiizii."

i
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"Madalyonun diger yiizii ise", bu makalenin konusu olan, Avrupa'da
"Avrupa nereye?" sorusu ~er~evesinde yogunla~an tart1~malann Ttirkiye
kamuoyuna ~ok az yans1mas1. Oysa, oniimiizdeki siire~te Ttirkiye'nin AB
iiyesi olup olmayacagt, diger bir ifadeyle, boyle bir ''fzrsatm ya da tehlikenin"
olup olmadtgt, daha ~ok AB 'nin kendi gelecegi ile ilgili karara bagh. Bu
baglamda Tiirkiye'nin AB'ye iiyeligine her ne kadar Yunanistan bir "engel"
olarak gosteriliyorsa da, Almanya da ~e~itli nedenlerden dolayt Ttirkiye'nin
AB 'ye ahnmasma kar~1 ~1kan iilkelerin ba~mda gelmekte ve Almanya bu
konuda diger iiye iilkeler iizerinde de etkili olmakta. Almanya'mn bu olumsuz tutumu iilkede muhafazakarlardan sonra ba~a ge~en sosyal demokratlann
doneminde de degi~memi~ durumda.

Sosyal demokratlar ne

dii~iiniiyor?

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek i~in sosyal demokrat kokenli eski
Ba~bakan Helmut Schmidt'in, "Avrupa'nzn Siirdiiriilmesi I 21. Yiizyzl ic;in
Perspektifler" adh kitabmda, Tiirkiye'nin AB iiyeligine kar~1 ~1k1~mm
gerek~elerine goz atmamtz yeterli olacak. Schmidt, kitabm "islam' Ia
Kom§uluk" boliimtinde Tiirkiye ile ilgili gorti~lerine once islam'la ilgili
dii~iincelerini anlatarak ba~hyor. Schmidt, Avrupa ile Ttirkiye arasmda
varoldugunu dii~iindiigii derin kiiltiirel farkhhklann temelinde yatan ''farklz
dinlerden olma" faktOrtine, yani islam dinine ~oyle baktyor: "Bin yzl once
islam diinyaszndaki bilimsel geli§im o done min A vrupa' sma gore c;ok
ondeydi. Bu gerc;ek bugiin Avrupalzlann c;ogu tarafindan bilinmemektedir.
Hatta 8. Yiizyzlzn ortalannda Kurtuba' da (Cordoba) kuru/an Halifelik2 c;ok
uzun bir siire (756-1 031) bir kiiltiir ve bilim merkezi olarak Avrupa' da hemen
hemen her sahada oldugu gibi felsefe ve din biliminin de geli§imine yaptzgz
katkzlan A vrupa' da c;ok az sayzda insan bilmektedir. "3
Schmidt kitabmda aynca, ornekler vermek suretiyle islam bilim
adamlannm Avrupa'mn geli~imine yapt1klar1 katk1lara dikkat ~ekiyor. Ancak,
hemen arkasmdan ''fakat'' diyor ve ~oyle devam ediyor: "1096 yzlt
sonrasmda papalar tarafmdan Orta Dogu' daki Miisliimanlara ve Yahudilere
kar§l ba§latzlan saldmlar, 1492 sonrasmda Hzristiyan Avrupalzlar ile
Miisliiman Araplar arasmdaki kiiltiirel ve bilimsel baglann kopmasma neden
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oldu... Ozellikle kiliselerin yogun propagandasz neticesinde Ortm;ag
doneminden beri Avrupaillann duygusal da olsa islam' a kar§l bir tutum
ifinde oldugu bir gerfek. Eger Avrupablar ile Musliimanlar birbirlerinden
fOk uzaklarda ya§asalardz, bu duruma her iki taraf da katlanabilirdi. Ancak,
birbirimize fOk yakm ya§adzgzmzz gibi, modern ula§zm sistemleri mevcut
mesafeyi daha da klsaltmaktadzr. "4
Schmidt, bugtin Avrupa'mn ~evresinde Fas'tan MlSlr'a, Iran ve Irak'tan
Ttirkiye'ye kadar ve hatta Balkan'larda da almak tizere yakla§Ik 300 milyan
Mtisltiman ya§ad1gm1 soyltiyar ve belki de Avrupa'da en ~ak kayg1 duyulan
kanularm ba§mda gelen niifus artl§ aramnm Mtisltimanlar arasmda
Avrupa'nmkinin iki katl alduguna dikkat ~ekiyar. Bu baglamda, Ttirkiye ile
AB ili§kilerini de yakmdan ilgilendiren §U saptamay1 yap1yar: "A vrupa ile
Musluman dunya arasmdaki yakmla§mamn oniinde iki onemli engel
oldugunu dii§iinuyor. Birincisi, A vrupalmm bilgi eksikliginden kaynaklanan
islam dinine yonelik onyargzlar. ikincisi ise, Miisliiman ~ogunlugun
Avrupa'nm biiyuk bir kesimine oranla ya§am standardmzn daha dii§iik
olmasz." 5 Bu durum, Schmidt'e gore, Mtisltimanlann Avrupa iilkelerine go~
etmesine ve sayllannm giderek artmas1yla birlikte, Avrupahlar arasmda bu
insanlara kar§I dti§manhga kadar varabilecek davram§lara neden almaktadrr.
Schmidt, dti§tincelerini giderek netle§tiriyar ve Mtisltiman go~menlerin
yagun ya§ad1klan AB tilkelerini "ortak tavzr" almalan kanusunda uyanyar:
"Bugiin Almanya ve Fransa' da 3' er milyon, ingiltere' de 1,5 milyon,
Hollanda' da ise yanm milyon Miisliiman go~men ya§amakta olup; bun/ann,
ya§adzklan toplumlara uyum sagladzklan soylenemez. Go~men saylSlnm
artmaszyla, uyum sorunu gelecekte de halolmayacaktzr. Bu nedenle, AB
genelinde gofmenlerin sayzsmzn szmrlandmlmasma yonelik ortak bir tavzr
almmasz zorunludur. "6
Schmidt, burada kanuyu Almanya'daki Mtisltiman go~menlerin btiytik
alu§turan Tiirklere getiriyar. Evet, ktilttirel farkl1hklarm baz1
alanlarda Almanlar ve Ttirkler arasmda sarun yaratt1g1 bir ger~ek. Peki uyum
eksikliginde hatah alan yalmz Ttirkler mi? Almanya'da ~agulcu ve
demakratik degerlere inanan, go~menlerin haklanm savunan onemli bir
kitlenin varhg1 yadsmamaz. Ama, bili,nen bir ger~ek var ki, Alman
taplumunun btiytik ~agunlugu genel alarak Ttirklere uzak duruyar ve anlarla
yakm ili§kisi yak. Alman taplumu, uyum kanusu tarti§Ildigmda, kusuru
Ttirklerde aramakta. Almanlara gore, "Turkler yeterli Almanca
~agunlugunu
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ogrenmiyorlar", "Turk kadmlanmn buyuk bir boliimu ba~ortiilu", "Zorunlu
olmadtkqa Almanlarla ili~ki kurmuyorlar." Bu gibi konular uyum
tart1~malarmda

yer ahyor ve sonunda olay hep ktilttir ve dolay1Slyla din
sorununa donti~tiyor. Diyalog eksikligi, zamanla kar~1hkh onyargllarm
olu~masma neden oluyor. Bu, hi9 ~liphesiz, go9menlere yonelik ge9mi~te ve
~imdi de uygulanan yanh~ politikalann sonucu. Neticede, Almanya'nm
onemli yerle~im merkezlerinde Tlirk gettolanmn olu~mas1, Tlirklere ger9ek
uyum ~ansmm bugtine kadar verilmemi~ olmasmm bir gostergesi. Ger9i,
ikinci ve ozellikle ti9tincti ku~ak Ttirkler arasmdan iyi egitim alanlar,
gettolann kabugunu k1rarak Alman toplumunda giderek daha fazla yer
edinebilmekteler. Ancak, bu stirecin geli~imi de kolay olmamakta. "Yabanct
du~manltgt" bugtin hala Almanya'nm temel sorunlanndan biri.
Bugtin gelinen bu noktada, Schmidt'in ba~bakanhg1 doneminde
(1972-1982) uygulanan yanh~ politikalann etkisi olmam1~ m1d1r? Bu
sorunun yan1t1, hi9 ~tiphesiz, evettir. Schmidt, o donemde go9menlerin
uyumuna yonelik dti~tincelerini ~oyle ifade ediyordu: "Ya Alman olurlar, ya
da giderler." Schmidt, diger bir ifadeyle, go9menlerin uyumundan bu
insanlann, adeta kendi ge9mi~lerini unutmalanm ve hakim ktilttirli kabul
etmelerini istiyor. Ger9ekte ise Almanya'ya i~gticti go9tintin ba~lad1g1 60'11
ylllann ba~mdan itibaren Mtisltiman ve Huistiyanlann bir arada ya~amalarm1
zorla~tlran ve tarihten gelen onyargllari ortadan kald1racak hi<;bir ciddi
projeye destek verilmiyor. Evet bu konuda mlicadele zor olabilir; ama,
irnkans1z degildir. Ancak ne yaz1k ki, bunun i9in gerekli olan siyasi irade
Almanya'da hentiz olu~mam1~t1r.
Schmidt, yine aym kitabmda, halihaZirda Almanya' da ya~ayan Tiirklerin uyumu
ile ilgili zorluklara dikkat 9ektikten sonra, daha 9arp1c1 bir rakam vererek ~u uyany1
yap1yor: "Bugiin 65 milyan alan ve 35 yzl i9inde 100 milyana 91kacak alan Tiirk

niifusu, 21. Yiizyll sanlanna dagru Alman ve FranSlZ niifuslanmn taplamma e~it alacaktzr. Tiirkiye'yi AB'ye almak isteyenler, bu rakamlan aklznda tutmalzdzr."7
Schmidt, Tiirkiye'nin iiyeligine s1cak bakanlan korkutuyor. Neden? AB, bugiin de
ntifuslan birbirinden 90k farkh iilkelere sahip bir birlik degil mi? Bugiin Almanya
ispanya'nm iki misli, Portekiz, Bel9ika ve Yunanistan'm 8 misli, isve(in 10 misli,
Finlandiya'mn 15 mislidir. Bu nedenle, Tiirkiye'nin niifusunun fazlahgm1 AB'ye iiye'
Iik konusunda bir engel olarak gostermek
dogru degildir. <;iinkii, bugiiniin AB 'si
farkh niifuslara sahip tilkeleri i9eren bir birlik ise, yarm da bu tilkeler arasmda (yeni
tiye iilkeler de dahil) niifus farkhhklan olmasmdan dogal ne olabilir?
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i§te bu a91dan baklldtgmda AB i9inde niifus farkhhklanmn sorun te§kil
etmemesi i9in en onemli husus, Schmidt'in gorii§lerinin tersine, fark11
kiiltiirlere, dinlere sahip insanlarm AB i9inde birlikte ya§amalanna yonelik
projelerin hayata ge9irilmesine olanak saglamakhr. Bu konuda da gen9 ve
dinamik niifusun egitim diizeyinin yiikseltilmesi, ya§h Avrupa'nm gelecek
donemde istihdam ihtiyacmm bir Ol9iide kar§Ilanmasmda onemli rol
oynayacaktrr. Yine son yapllan bilimsel ara§hrmalann sonu9lanna gore de,
Almanya'da her yll belirli bir saytda yeni go9mene gereksinim olacakt1r.
Kitabm devammda Schmidt, aynca, Tiirkiye'nin de i9inde oldugu bir
AB 'nin nas1l "ortak dt§ politika" olu§turacagma ili§kin kaygllarm1 da ifade
ederek, §Unlara dikkat 9ekiyor: "Tiirkiye'nin Suriye, Irak, Iran ve
Ermenistan' la ortak stnm var. Yiizytllardan beri Yunanistan' la ihtilaf
halinde. Tiirkiye' nin Yunanistan' la olan sorunlan yalmz Ktbns' la baglanttlt
degil. Tiirkiye, bolgede onemli giivenlik ftkarlan oldugu ifin, dolaylt olarak
gelecekte Orta Dogu' da rzkabilecek her sava§a kattlmak durumunda
kalacak. Bir de bolgede saytlan haZen 20 milyon civannda olan Kiirtler ile
ilgili sorun var. Ne yaztk ki, Birinci Diinya Sava§t galibi devletlerin Osmanlt
imparatorlugu' nun payla§tmt szrasmda kendi devletini kurmastna imkan
vermedigi Kiirtlerin sorunu, bugiin Tiirkiye ile beraber /rak' l da yaktndan
ilgilendirmekte. "8
Schmidt aynca, "Turkiye ile Rusya" arasmda dogabilecek sorunlara dikkat
9ekerek, §Unlan soyliiyor: "Turkl;e konu§ulan alantn (:in' e kadar uzandtgt
Orta Asya bolgesi uzerinde dikkatle durulmalt. Bu bolgedeki petrol ve
dogalgaz kaynaklanmn dunya pazarlanna ta§tnmast nedeniyle, bolgedeki
bq Turki Cumhuriyetlerin bagzmszzltgzm haZen hazmedemeyen Rusya ile
Turkiye arasmda rzkar ratt§malan karzmlmaz olacaktzr. Butun bunlar,
Turkiye' nin, NATO uyesi bir Ulke olarak, Soguk Sava§ donemine gore bugun
daha karma§tk bir hale gelen bir bolgede bulundugunu gostermekte.
Dolayzszyla, Turkiye, kendi rzkarlan oldugu irin bu bOlgede meydana
gelebilecek her sava§a dogrudan katzlmak durumunda kalacak."9 Schmidt,
bir ba§ka ifadeyle, kendi 91karlan da oldugu i9in bu bOlgede meydana
gelebilecek her sava§a dogrudan taraf olabilecek bir Tiirkiye'nin, AB dt§mda
tutulmasm1 daha yararh goriiyor. Aksi halde, iiyesi konumundaki bir
Tiirkiye'nin bOlgedeki 9ah§malarda yer almas1, AB'yi de taraf durumuna
getirecek.
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Schmidt'in, Avrupa'dan baklldtgmda Tiirkiye'deki rejimin temel unsurlan
arasmda en dikkat 9eken organ olan "Milli Gilvenlik Konseyi" ne yakla~tm1
da dikkat 9ekici. Schmidt, Tiirkiye 'deki esas giiciin Milli Giivenlik
Konseyi'nde oldugunu ve Cumhurba~kam'mn bu Konsey'e ba~kanhk
ettigini soyliiyor; ancak, Konsey iiyesi komutanlann istegi dt~mda hi<rbir
kararm almamayacagma da dikkat 9ekiyor. Ttirk ordusunun kendisini
Kemalist reformlann koruyucusu olarak gordiigiinii, toplumun dini kurallara
gore yonetilmesine kar~t <rtktigmt ifade ediyor. Ancak, bu baglamda, ilgin9
bir tablonun ortaya 91kttgmt soyliiyor. Buna gore, ordu, iilke yonetiminde soz
sahibi olmakla demokrasiyi stmrhyor. Ancak, koktendincilik hareketleri
dikkate ahnirSa, ordunun laik sistemi benimseyen Tiirkler a<rtsmdan bir
giivence oldugunu da belirtiyor. Schmidt, Milli Gtivenlik Konseyi ile ilgili bu
saptamalanm yaparken dolayh olarak Avrupa'ya ~u mesajt da veriyor: Laik
de olsa Miisliiman tabanh bir iilke olan Ttirkiye'de zaten smtrh olan
demokrasi ordunun destegiyle ya~tyor. Aksi takdirde, sivil inisiyatifin hentiz
demokrasiyi koruyacak ve geli~tirecek dtizeyde olmamast nedeniyle,
koktendincilik tehlikesine kar~I rejim kendini savunamtyor.
Schmidt, bunlara ilave olarak, Avrupa ile Tiirkiye arasmdaki kiiltiirel
farklarm, Avrupa ile Rusya ve Ukrayna arasmdaki farklardan <rok daha derin
oldugunu soyliiyor ve ~unlart ekliyor: "Bu gen;eklere ragmen Tilrkiye'yi
AB'ye almak isteyenler, Fas, MlSlr, Cezayir ve Libya gibi iilkelerin ileride
Tiirkiye'yi ornek alarak yapacaklan ilyelik ba~vurulanm hangi gerekqelere
dayanarak reddedeceklerini de dii~iinmeliler. "10 Schmidt, daha a91k bir
ifadeyle, Dogu Avrupa'nm stmrlanm kuzeydoguda Rusya ve Ukrayna,
gtineydoguda ise Ttirkiye ile stmrhyor. Kiiltiirel farkhhklar dolaylSlyla,
AB'nin Asya ve Afrika'ya dogru geni~lemesinin hata olacagmt soyliiyor.
Ttirkiye'nin ise 1920'li ve 1930'lu ytllarda Atatiirk'iin ger9ekle~tirdigi
reformlar neticesinde iran ile mukayese edildiginde laik bir devlet oldugunu;
Irak ve Suriye ile mukayese edildiginde ise, i~leyen bir demokratik,
parlamenter sisteme sahip oldugunun altmt 9iziyor.
Bu baglamda, Schmidt, herkesin merakla sordugu ~u soruyu da yamthyor:
Peki, bu ~artlar altmda nasll oluyor da AB 'nin Arahk 1999 'da yaptlan
Helsinki Zirvesi'nde Ttirkiye'ye aday tilke stattisii veriliyor? Schmidt, bunu
iki temel nedene baghyor: Bu neqenlerden biri,AET'nin, Ttirkiye'nin 1960'1I
ylllarda AET ile ba~layan ili~kisine dayanan bir niyet a<rtklamast yapma
istegi, digeri, ve daha da onemlisi, ABD'nin diplomatik basktst, yani
ABD 'nin Orta Asya stratejisi dogrultusunda, Rusya ve AB 'ye kar~I
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politikalannm uygulanabilmesinde Ttirkiye 'ye bi<;tigi roldtir. Schmidt, btittin
bunlara ilave olarak bir de, Helsinki'de Ttirkiye'nin aday tilke stattistintin
onaylanmasmda, bu tilkenin genelde aday tilkelere ~art ko~ulan kriterlerin
yam ma, azmhk haklarmm (ki burada Ktirtler kastediliyor) tanmmas1 gibi
ozel talepleri k1sa stirede yerine getiremeyecegi dti~tincesinin de etkili
oldugunu ifade ediyor. II
Schmidt, yukanda ana hatlanyla ozetlenen ntifus art1~ h1Zl, ortak d1~
politika olu~turmada zorluklar, ktilttirel farkhhklar gibi gerek<;elerle,
Ttirkiye'nin AB 'ye ahnmasma kar~I <;1k1yor ve Ttirkiye-AB ili~kileri i<;in
"alternatifmodel" (!) oneriyor. Ancak, bunu yaparken Ttirkleri incitmemeye
(!) ozen gosteriyor ve bu baglamda, Ttirkiye'ye bir<;ok defa resmi ve ozel
ziyaretler yaptigmi, kendi ba~bakanhg1 doneminde ekonomik sorunlann
tistesinden gelebilmesi i<;in Ttirkiye'nin gereksinim duydugu btiytik bir
miktarda kredinin saglanabilmesi amac1yla uluslararas1 bir inisiyatif
olu~turdugunu ve Ttirklerle her zaman dost oldugunu vurguluyor. Daha
a<;Ik<;asi, "Dost acz sayler" diyor ve tam tiyelik yerine Ttirkiye 'ye ti<;tincti
tilkeler kar~Ismda ozel bir statti (!) ongortiyor: "Her ne kadar Helsinki
Zirvesi' nde aday ulke statusu tamnmz~ ise de, yukandaki gereh;eler z~zgznda
Turkiye AB'ye ahnamaz. Durust olup bu gen;egi Turkiye'ye soyleseydik,
daha iyi olurdu. Avrupa Ekonomik Toplulugu donemindeki Turkiye'ye
yakla~zmlar bugunku AB'yi baglamaz. Birlik, ger;en sure zarftnda r;ok ba~ka
bir yapzya burundu. Turkiye'yi AB'ye almak yerine bu Ulkeyle ortakhk,
i~birligi ve kar~zhkh gumruklerin kaldznlmasz uzerine daha geni~ bir
sozle~me yapzlmah. Birlik de bu tur sozle~melere hazzr olmah. "12
Avrupa'nm Ttirkiye'ye yonelik bu ttir gorii~lerine yabanc1 degiliz. Ancak,
onceleri bu ve benzeri gorti~leri daha <;ok Avrupa'mn muhafazakarlar1 dile
getirirdi. ilgin<; olam, art1k sosyal demokratlar da Tiirkiye 'nin AB tiyeligine kar~1
muhafazakarlarla aym dili kullamyorlar. Bu durum nastl izah edilebilir? Bu
durumda ya sosyal demokratlar Tiirkiye'nin Avrupa'daki yeri konusunda dtin
oldugu gibi bugiin de muhafazakarlarla aym gorti~ti payla~1yorlar ancak bunu,
Avrupa'mn s1mrlan iizerine tart1~malann ba§lad1g1 giiniimtizde daha yiiksek sesle
ifade etmeye ba§ladtlar. Ya da 1990'lardan sonraki stire<;te sosyal demokratlann
kendi dtinya gorii§lerinden biiyiik odtinler vermeleri neticesinde, temel
konularda - en azmdan <;ogunda - qmhafazakarla aym ya da onlara yakm
dii§iinceleri savunur hale geldiler. Anc'ak. her ne sebepten olursa olsun, bugtin
ortada olan ger<;ek sosyal demokratlann da baz1 gerek<;elerle Ttirkiye'nin AB
iiyeligine kar§I <;1kiyor olmalan.
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Bu gereks;eler arasmda - dogrudan ya da dolayh ifade edilse de _
Ttirkiye 'nin laik de olsa Mtisliiman bir iilke olmas1 gers;egi yliztinden AB
tiyeligine kar~I S(Ikilmasi, ~u soruyu tekrar gtindeme getiriyor: Yakla~Ik iki
aSirdan bu yana artik din ve devlet i~lerinin birbirlerinden aynld1g , yani
1
dinin devletlerarasi ili~kilerde belirleyici bir faktor olmaktan S{Iktig bir
1
Avrupa'da, nasil oluyor da din olgusu Ttirkiye'nin AB'ye ahnmasmda
onemli engellerden birini te~kil ediyor? Belki de, konuya yalmz laiklik
penceresinden baktigimizdan olsa gerek Avrupa'nm bu yakla~Imm1 anlamak
zor.13 Ancak, her ne kadar Avrupah devlet adamlannm - en azmdan bir
boliimtintin - dti~tincelerine gore AB tiyeliginde din bir ols;ti ise de; salt bu
faktar, Ttirkiye 'nin AB d1~mda b1rak1lmak istenmesinin nedenlerini
as;1klamada yeterli olamaz. Bu bak1mdan, Avrupa'nm Ttirkiye'ye kar~
tiyelik konusunda s1cak bakmamasmm nedenlerini tarihsel stires;te
degerlendirmek, daha dogru bir yakla~Im olacaktir. Bu da, AB dti~tincesinin
dogu~ nedenleri ile yakmdan ilgilidir. 14

1

Muhafazakarlar ne dii§iiniiyor?
Almanya'daki muhafazakar partilerin (CDU/CSU) temsilcileri Eyliil
2000'de AB 'nin geni~leme stirecine yonelik yaymlad1klan bir raporda,
AB 'nin olu~umunu k1ta tarihinin en ba~anh projesi olarak degerlendirip,
geni~lemeyi Avrupa'mn birligi as;ISindan bir zorunluluk olarak gordtiklerini
ifade ediyorlar. Ancak Ttirkiye 'ye aday iilke stattistintin verilmesinin bir hata
oldugunu savunuyorlar. Yine aym tarihlerde Bavyera Ba~bakam Edmund
Stoiber ile AB 'nin geni~leme stireci tizerine yapilan bir soyle~i, muhafazakar
partilerin aday iilkelere baki~mi daha net anlamam1za yardimci oluyor.
Stoiber, soyle~inin bir boliimiinde ozetle ~unlan soyliiyor: "Geni§leme
siirecinin siiratle tamamlanmasz ve bunun i~in de gereken mali destegin bir
an once yapzlmasz gerekir. Bu ama~la, aday iilkelere, Ajanda 2000
~er~evesinde 2000-2006 donemine yone!ik planlanan 68 milyar euro
tutarzndaki mali destek artmlmaltdzr. Buna kar§zn, Ajanda' da aym donemde
15 Birlik iiyesi iilke i~in ongoriilen meblag 632 milyar euro ... Uye iilkeler,
daha fazla mali destek saglamak suretiyle aday iilkeler!e dayam§ma
gostermelidir. "15
Stoiber, burada ozellikle tanm ba~ta olmak tizere Birlik btits;esinden
btiytik mali destek alan AB 'nin,' giineyindeki iilkeleri fedakarhk yapmaya
s;agmyor. Btittin ytikti birkas; iilkenin tizerine b1rakmaym, Birlik btits;esinden
alacagm1z paylardan daha s;ok feragat ederek, Avrupa'nm geni~leme stirecini
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biran once tamamlayahm, diyor. Kendi ifadesiyle: "Dogu Avrupa iilkeleri
zaten Avrupa'mn bir parr;asz. Eger Soguk Sava~ donemi olmasaydz, Polonya
veya Macaristan' m iiyeligi ispanya ya da Portekiz' den sonraya kalmazdz. "16
Stoiber, ba§ka bir ifadeyle, AB 'nin bu tiye tilkelerine, Birlik'in
tamamlanmas1 stirecini htzlandtrmak i~in daha fazla ozveride bulunmallSlmz,
sizler Avrupa i~in ne iseniz aday tilkeler de odur, diyor.
Nitekim, 1990'h ytllar boyunca Dogu Avrupa tilkeleri AB'den, ikili
ili§kiler temelinde AB tiyesi olan ve olmayan devletlerden ve milletleraras1
kurulu§lardan da yard1m aldllar. 31 Arahk 1995 tarihine kadar Dogu Avrupa
tikelerine AB tarafmdan yap1lan yard1mlann toplam1 86,5 milyar euro (Bu
miktara Rusya'ya ve diger eski Sovyet Cumhuriyetlerine yaptlan yardtmlar
dahil degil). Bununla birlikte, yine AB tiyesi devletlerin ikili ili§kiler
~er~evesinde yaptlklan yardtmlar da, bu tilkelerin yeniden yapllanma
stirecinde etkili olmu§ durumda. Omegin, Almanya'nm 1989-1995 tarihleri
arasmda Dogu Avrupa tilkelerine verdigi yardtmlarm ti~te ikisinden
fazlasmm Polonya, <;ek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya'ya gittigi
gortilmekte. Almanya aynca, bu yardtmlarma ilave olarak, 1990'h ylllann
ba§mda Paris Kultibti'ne ba§vurarak, Dogu Avrupa tilkelerinin dt§ bor~lannm
ertelenmesini saglamt§tl. Bu baglamda, Almanya Polonya'mn 5 milyar
markhk borcunu erteledigi gibi, bu tilkeye 4,5 milyar markhk kredi de
vermi§ti. Bu miktar, Paris Kultibti tiyesi olup bu bor~ erteleme giri§imine
katllan btittin tilkelerin yaptlgt toplam katkmm ti~te biri kadardt.17
Ote yandan, AB tilkeleri ozellikle de Almanya 1990'lann ba§mdan
itibaren yabanc1 sermaye yatmmlannm da Dogu Avrupa tilkelerine
yonlendirilmesinde onemli bir rol oynamt§tl. Bu baglamda, ornegin Alman
htiktimeti, siyasal ve ekonomik ~1karlar baktmmdan Alman firmalanm hangi
tilkelerde yatmma yonlendirmek istiyorsa o tilkelerde yatmm yapacak
firmalan, devlet bankalan veya bu i§ i~in ozel gorevlendirilmi§ kamu mali
kurulu§lan tarafmdan siyasi ve ticari risklere kar§l sigorta ettiriyordu.I8 Ttim
bu a~tklamalardan da anla§Ildtgt gibi, ba§ta Polonya, <;ek Cumhuriyeti,
Macaristan olmak tizere Dogu Avrupa tilkelerine, Berlin Duvan 'mn
ytktlmasmdan sonraki donemde yaptlan yardtm ve yonlendirilen yabanc1
sermaye yatmmlan, yalmzca bu tilkelerde piyasa ekonomisine ge~i§
stirecinde olu§an uygun ekonomik ko§ullara baglamak, hatah olacaktlr. Bu
ilgi aslmda, bu tilkeleri Birlik i~inde g6rmek isteyen Almanya ba§ta olmak
tizere bazt AB tiyesi devletlerin ortaya koydugu "siyasi iradenin" bir
sonucudur.
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Ne yaztk ki, Tiirkiye'nin AB 'ye iiyeligi giindeme geldiginde bu siyasi
irade goriilmemekte. 19 Bu nedenle de Tiirkiye'ye yonelik yabanct yatmmlar
da, ahnan ~qitli tqvik tedbirlerine ragmen beklenen seviyeye
ula~amamakta (Halen Tiirkiye 'ye yllda gelen dogrudan yabanct sermaye
tutan yakla~Ik 1 milyar dolar civanndadtr). Uluslararast mali ~evrelerin de
yatmmcdanm Tiirkiye'ye yonlendirmek i~in ozel bir ~aba i~inde olmadtklan
goriilmektedir. Bunun siyasal nedenlerinin olup olmadtgt aynca ara~tlrmaya
deger.
Stoiber, 13 aday iilkeden yalmzca Tiirkiye'nin iiyeligine steak bakmtyor
ve Avrupa'nm dogudaki stmrlanmn Rusya ve Tiirkiye'ye kadar uzand1g1
gorii~iinli savunuyor: "Avrupa' nm smzrlanm netle~tirmemiz gerekir.
Tiirkiye' nin kesinlikle Avrupa'ya ait olmadzgzm dii~iiniiyorum. Aksi takdirde,
AB' nin szmrlan Iran ve Irak' a kadar uzanacaktzr ki, burada artzk AB' den soz
etmek imkanszz olacaktzr. Dogu Avrupa' mn geni~leme siirecine dahil
edilebilecek son iilke Ukrayna olabilir. Birlik, Rusya' nm iiyeligini ise
kaldzramaz. "20 Hi~ ~iiphesiz, Avrupa'nm doguya dogru geni~leme siireci,
s1k1 ekonomik ili~kilerinden dolay1 Almanya'nm lehine. Stoiber'in bu
a~Iklamasmm bir diger ifadesi ~udur: Muhafazakarlar, AB 'nin geni~leme
sorununu 2002 'de yapdacak olan federal parlamento se~imlerinde tart1~maya
a~makla, daha dogrusu, "Tiirkiye harif aday iilkelere evet" sloganm1 da
se~im kampanyalannda i~lemek suretiyle oy toplamaya ~ah~acaklardtr.

,

Burada iki onemli faktOriin rol oynadtgmt dii~tiniiyoruz. Birincisi, zaten
iki Almanya'nm birle~mesinden bu yana siirekli olarak ilave vergilerle eski
Dogu Almanya'ya kaynak transferi yaptlmast ve bunun, Alman halkmm
biiyiik bir kesiminde yarattlgt ho~nutsuzluk. ikincisi, AB 'nin geni~leme
siirecinin getirecegi mali yiikiin iiye iilkeler arasmda payla~tmt sorunu.
Dolaytstyla, kamuoyu desteginin saglanabilmesi i~in, geni~leme siirecinin
ba~lang19ta Alman halkma getirecegi mali ytikiin gelecekte refah artt§ma
yapacagt katkmm anlatllmast gerekiyor. Stoiber'in bu konudaki gorii~leri
~oyle: "AB' nin geni~leme siirecinin getirecegi biiyiik imkanlarla birlikte, bu
siirecin neden olacagz sorunlan Almanya' da tartz~malzyzz ... Boylesine geni~
boyutlu bir konuda susmak dogru olmaz ... AB' nin geni~leme siireci 2002' de
Almanya' da yapzlacak federal parlamento sefimlerinde i~lenecek ana
konular arasmda yer almalz. Sefmenler, kendileri ifin hayati onem arz eden
bu konuda partilerin gorii#erini hilmek isteyeceklerdir" 21

I

_j

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

203

Stoiber, diger bir ifadeyle, Tiirkiye d1~mdaki diger aday iilkelerin
Avrupa'nm bir parc;as1 olduklan ve bunlann AB'ye entegrasyonunda gereken
mali destegin yapllmas1 gerektigini vurguluyor. Btiylece, bu aday iilkelere
"ye§ill§lk" yakllmas1 ic;in Almanya'da kamuoyu olu~turuluyor. Buna kar~m,
Ttirkiye'nin liyeligine kar~1 c;lkmak ve bu iilkenin getirecegi mali ylikten
feragat etmekle, Alman kamuoyunun payla~1m konusundaki
ho~nutsuzluguna bir "ara qoziim" bulunmu~ oluyor. Diger bir ifadeyle,
Stoiber, AB 'nin geni~lemeden sorumlu komiseri GUnter Verheugen
tarafmdan tinerilen aday tilkelerle ilgili Almanya'da balk oylamas1
teklifini - ki bu teklif, Almanya'mn AB nezdinde yanh~ anla~1labilecegi
endi~esi ile ~imdilik rafa kaldmlm1~ gtiriinliyor - daha makul bir ~ekilde
formiile ediyor ve bunun kamuoyunda tinceden tartl~maya ac;llmas1
gerektigini stiyliiyor.
Bu a~amada ~u soru lizerinde dii~linmek gerekiyor: Ttirkiye aleyhindeki
propagandalar neden dolay1 - tilkeden tilkeye degi~en dtizeyde olsa da Avrupa kamuoyunda btiylik destek buluyor? Diger bir ifadeyle, Ttirkiye
ktilttirel ac;1dan tinemli bir imge sorunu ya~amaktad1r. imge nedir? imge, bir
~eyden stiz edilince zihinlerde ilk uyanan sembolik resim yahut simgesel
anlamd1r. Avrupa'daki Ttirk imgesinin olumsuz olmasmm sebepleri nelerdir?
Bu ve benzeri sorularm yamtlan, ~tiphesiz crok ytinlii tarihsel siyasal ve
kiilttirel bir ara~t1rmay1 gerektirmektedir. Ancak, Ttirk aleyhtarhgmm bu
kadar gtic;lti olmas1 konusunda hepimizin mutab1k kald1g1 baz1 gtirii~ler ~tiyle
malanabilir: Ba~ta dini aynhklardan kaynaklanan kiilttirel farkhhklar,
Avrupa'mn, Osmanh imparatorlugu'nun Viyana kap1lanna kadar dayanm1~
olmasm1, Hac;h seferlerinin ba~arlSlzhkla sonus:lanmasm1 ve Kurtulu~
Sava~1'mn ba~anya ula~masm1 unutamam1~ olmas1. Tabii ki, bunlarm her
birinde gercreklik pay1 var. 22
Ancak, bunlann hepsi ge<;mi~e dayanmakta ve bu konuda yapacak fazla
da bir ~ey yok. Eger tersi gec;erli olsayd1, yani ~imdiki liye iilkeler
aralarmdaki tarihsel dti~manhklan a~amam1~ olsalard1, buglin liyesi olmak
istedigimiz AB de olmayabilirdi. Omegin, Almanya ile Fransa arasmdaki
tarihi dli~manhgm artlk <;ok gerilerde kald1g1 gtiriilmektedir. Neticede,
Almanya ile Fransa'mn menfaatleri birlikteligi gerektirdigi ic;indir ki, buglin
bu iilkeler AB 'nin motor glictinli te~kq ediyorlar. 0 halde, Ttirk imajmm
glinlimtizde ktitii olmasmm nedenlerini 'salt tarihsel dti~manhklar temelinde
a<;Iklamak yeterli degildir. Bu konuda bir diger tinemli husus da, tizellikle
1950'1erden itibaren Avrupa ile btittinle~me slirecinde Ttirk imgesinin
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dtizeltilmesine yonelik ciddi adtmlann hemen hemen hie; atilmam 1 ~
olmastdir.

Avrupa'da ya~ayan Tiirklerin rolii
Bu konuda en s;arptct omegi ba~ta Almanya olmak i.izere Bah Avrupa
tilkelerine s;ah~maya gonderilen Ti.irkler te~kil etmektedir. Ti.irkiye'nin
yurtdt§ma i§gtici.i gonderme politikast, 1960'h yillardan beri i§siz saytsmm
azaltilmast ve doviz girdisinin artmas1 i.izerine olu~turuldu. Ti.irk hi.iktimetleri,
ba§mdan itibaren yurtdt~ma gonderilen insanlann gittikleri i.ilkelerin sosyal
ya§amma uyumunda his_:bir gayret gostermemi~tir. Ti.irklerin s;ah~tiklan
tilkelerde de aym politikalann izlenmesi, bu insanlann - en azmdan bi.iyi.ik
bir bOli.imi.ini.in - is;inde ya~adtklan toplumlara uzak kalmalanna ve bu
toplumlarda kendilerine kar~I "onyargzlarzn" olu§masma neden olmu~tur.
Bugi.in gelinen noktada, ikinci ozellikle i.is;i.inci.i ve dordi.inci.i nesil kabugunu
ktrmakta ve ya~adtklan toplumlarda seslerini duyurabilmek ic;in gayret
gostermekteler. Ancak onlan da ba~ka sorunlar beklemekte.
Burada belirtilmesi gereken bir onemli husus, bugi.in Alman
vatanda~hgma gec;en Ti.irklerin say1smm 220 bine ula§mi~ olmasidtr. Ancak,
Alman hi.iki.imeti, c;ifte vatanda~hga kar~1d1r. 23 Saytlan daha da artacak alan
Ti.irk kokenli Alman vatanda~lannm, Ti.irkiye-Almanya ili§kilerinde bir lobi
gi.ici.i olu§turmalanm engellemek amac1yla, Alman vatanda§hgma gec;mek
isteyen Ti.irkleri sec;im yapmaya zorlamaktad1r: "Ya Turk vatanda§lzgmdan
r;zk1p Alman vatanda§hgma geqin ya da Almanya' da yabanc1 statusiinde
ya§amaya razz olun." Diger bir ifadeyle, Almanya'nm gos_:men politikast,
c;ifte vatanda~hk konusunda, Almanya' da kahctla~mt~ yabanctlan - ozellikle
Ti.irkleri- ve onlann c;ocuklanm ve torunlanm "yabanc1 statiisunde" tutma
ve boylece smtrh haklarla Almanya'da ya~amalanm ongori.iyor.
Buna tek sec;enek olarak asimile alma (tam uyum = Almanla~ma)
dayahhyor, dogal olarak i.is_:i.inci.i ku~ak ve daha sonrakiler ir;in. Peki, bu
politikada nic;in tsrar ediliyor? Alman siyasileri yirmi, otuz ytl sonra
Almanya'da ya§ayan Ti.irklerin, Almanya'da nas1l etkin bir duruma
geleceklerini di.i§i.inerek bugi.inkti tavtrlanm belirliyorlar. Azalma trendi
gosteren Alman ni.ifusuna ktyasla htzla artmakta olan Ti.irk ni.ifusu dolaytstyla,
Alman toplumunu Almanlardan olu~an homojen bir toplum olarak gonnek
isteyenlerde, farkh ki.ilti.ir ve dine sahip Ti.irklerin tam uyumunun (asimile)
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endi§esi hak:im. Almanya aynca ebeveynlerine Alman
~va1lal1Cia§I olmaYJ zorla§ttran, ~ocuklanna ise kolayla§ttran bir politikayla,
,au.....- •• de kendi i~inde bolmekte. Bu durum §6yle izah edilebilir: Alman siyasi
partilerinde onemli gorevler ustlenen "bau" Turk kokenli Alman vatanda§lan,
.Aimanyah Tiirkleri, entegrasyon konusunda en buyuk sorun olarak: gormekte,
· Turk¥e ve Turk kliltlirli derslerinin Turk 9ocuklanmn Alman lisanma
entegrasyonuna engel oldugunu ve Turk9e medya izlenmesinin de uyumu
olanak:s1z kildigmi soylemekte.24 Yani, kendi klilturel zenginliklerini
geli§tirerek koruyamayan bir kiilturel azmhgm (Almanyah Tiirklerin), sure9
i¥erisinde Alman toplumunda erimesi talep edilmekte. Bu da bir politik
tavudrr, Alman siyasi partilerinde ak:tif olan gen¥ Turk kokenli politikac1lar
arasmdan bunu benimseyenler olabilir. Ancak:, bu politik tavnn Almanyal1
Tiirklerin entegrasyonunu degil, tam tersine asimilasyonunu hedefledigi apk¥a
· goriilmekte.
Asimilasyon (erime) entegrasyonun ak:sine, go9menlerin kendi klilturel
kimliklerini unutarak: ve eriyerek Almanla§malari demektir (T1pk1 19.
Yuzyilm sonunda Almanya'ya gelerek bu ulkede tamamen eriyip kaybolan
bir milyondan fazla Polonyah gibi). Burada esas can ahc1 husus, Alman
siyasi partilerinde onemli gorevler ustlenen Turk kokenli baz1 gen9
politikacilann bu konumlanm "Tiirkiye ve Turk kar~ztlzgma" bor¥1u
olmalandrr. ~uphesiz, bunlan 3. ve daha sonrak:i ku§aklardan tak:ip eden
Turk kokenli politikac1lar da olacak:trr.
Bu baglamda, Hiristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU)'nin kisa bir sure
once ba§lattigi "yonlendirici Alman kiiltiirii" (Deutsche Leitkultur) tarti§masi
da, uzerinde dikkatle durulmaya deger bir konu. Bu tarti§ma ile go9menlere
Alman klilturii kabul ettirilmek istenmekte. Bu bak:I§ tarz1yla topluma, hak:im
kliltlirli benimseyen go9menler Almanya'ya yararh, bu klilttire uyamayanlar
ise Almanya i9in gereksiz oldugu yonunde bir aynmc1hk benimsetilmekte.
ikinci Dunya Sava§I sonras1 elli yllhk bir go9 tarihine sahip Almanya 'da
boyle bir gorii§Un tarti§maya a9Ilabilmesi, bu lilkede ya§ayan go9menleri - ki
ozellikle Turkleri - oldugu gibi, 9ogulcu ve demokratik degerlere sahip
Almanlan da endi§eye sevketmekte (Bremen Universitesi'nden Turkolog
Prof. Dr. Klaus Liebe-Harkot'un "egemen kiiltiir" dayatmasma kar§I kaleme
ald1g1 "Oncii Kiiltiire Se9enek" adh mak:alesini, go9menlerle dayam§ma
gosteren Alman demokratlarma saygmm' bir geregi olarak: burada ozellikle
vurgulamak: istiyorum).25
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Bir ba§ka ifadeyle, Almanya'nm bugiin fiilen bir go~men iilkesi olmas1 ve
bu nedenle, go~menlerin topluma uyum (entegrasyon) konusunun giderek
onem kazand1g1 ger~egi goz ard1 edilmekte. Buna kar§m, "Biz qok kiiltiirlii
bir toplum olmayacagzz!" diyerek, go~menlerin Alman toplumunda
erimesinin (asimilasyon) yolu bilin~li a~Ilmakta.26 Bunu benimseyen baz1
gene; Tiirk politikac1lara Alman siyasi partilerinde list diizeylerde gorev
vermek suretiyle, goc;menlerin asimilasyon siirecini h1zland1rmak ve bunun
oniindeki direnci klrmak ic;in bizzat Tiirk kokenlilerden faydalanma
politikasmm da izlendigi bir gerc;ek.
Burada iki onemli hususun vurgulanmas1 gerekiyor: Birincisi, Tiirkiye'nin
di§goc; politikasm1 belirleyen temel faktorlerden olan ozellikle i§sizligin
azalmas1 ve yurtdi§tna gidenlerin gonderdikleri dovizlerin iilke ekonomisi
iizerindeki olumlu etkisi. Bilindigi gibi, Batl Avrupa iilkelerinde ozellikle
Almanya'da istihdam edilen Tiirklerin say1s1, 1963'te "Ortaklzk Anla§masz"
nm imzalanmasmdan sonra artmaya ba§lami§trr. Tiirk hiikiimetleri, ozellikle
1980 'lerden sonra bu iilkelerde kahc1 olmaya ba§layan Tiirklerin
kar§Ila§tlklan sosyal sorunlann c;oziimiinde ciddi bir gayret
gostermemi§lerdir. Neticede, birinci nesil Tiirkler - bunlara ikinci nesil
Tiirklerin c;ogunlugu da dahil edilebilir - Tiirkiye ile baglanm korumu§lar.
Ancak, Tiirkiye'nin de ozellikle bu nesil Tiirklere yonelik ciddi bir sosyal
politika olu§turmamasi neticesinde, ~ogunlugunu Almanya ve diger Batl
Avrupa iilkelerinde doganlann te§kil ettigi iic;iincii nesil Tiirklerle birlikte
yava§ yava§ bir c;oziilme siirecinin ba§lad1g1 goriiltiyor. Ttirkiye, AB ile
ili§kilerinin onem kazand1g1 bir donemde boyle bir kitlenin desteginden ya
mahrum kalmakta ya da gerektigi gibi yararlanamamakta.
Hemen belirtmek gerekir ki, elbette bireysel olarak gayret gosteren c;ok
insamm1z var bu iilkelerde. Aynca, Almanya omeginde oldugu gibi, eyaletler
bazmda birc;ok orgtitlenme faaliyetleri goriilebilir. Ancak, Almanya genelinde
Ttirklerin btiytik bir bOliimtinti temsil edebilen bir orgtitlenmeden hentiz soz
edilemez. Bunun neticesidir ki, bugiin sayllar1 2,5 milyonu bulan Ttirkler,
Almanya'da 30 bin civarmdaki Yahudiler kadar etkili olamamakta. ~tiphesiz,
boyle bir orgiitlenmenin §imdiye kadar gerc;ekle§ememi§ olmasmm da c;e§itli
sebepleri var.27 Ancak, goriinen odur ki, 3. nesil Ttirk kokenli gene;
politikacllardan da "Tiirkiye ve Turk kar§ztlzgzmn miithi§ prim yaptzgz Alman
partilerinde siyasi kariyer •yapmak" isteyenler olacaktrr. Bu ttir bir siyasi
taktikle Ttirklerin kendi aralannda organize olmasm1 onlemek, Alman
politikasmm bir inceligi olsa gerek. Diger bir ifadeyle, Ttirklerin organize
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, olarak hareket etmesine Alman politikast bilin~li bir §ekilde izin
vermemektedir. Tiirklerin de kii~iik hesaplan a§acak siyasi kiiltiire sahip
oimamalan, Almanlann "bot ve yonet'' politikasma zemin olu§turmaktadrr.
ikincisi, eger Almanya ger~ekten Tiirkiye'nin AB iiyeligine steak baksa
ve bu konuda siyasi irade gosterseydi, her §eyden once "qifte vatanda§bk"
konusunda engel ~tkarmazd1. <;unkii, ister sosyal demokrat ister muhafazakar
olsun, Alman politikactlann, refahm payla§tlmast soz konusu oldugundan
Dogu Avrupa iilkelerinin AB iiyeligine almmasma pek de steak bakmayan
Alman kamuoyunu ikna etmek i~in ortaya koyduklan siyasi irade
bilinmektedir. Bunu yaparken, "gene/de", bu iilkelerin Avrupa'mn bir par~ast
oldugunu ve §imdiye kadar AB 'nin i~inde yer almamt§ olmalarmm sebebi
olarak ise Soguk Sava§ donemini ileri siirmekteydiler. Ancak aym siyasi
iradeyi Tiirkiye'nin AB 'ye iiyeligi konusunda gormek miirnkiin degildi.
Oysa, Soguk Sava§ doneminde Var§ova Paktt'mn iiyesi bu iilkelere §iiphe ile
bakthrken, Tiirkiye NATO'nun bir iiyesi olarak Avrupa i~in de bir giivence
te§kil ediyordu. Bununla beraber, 1960'lann ba§langtcmdan itibaren ve
ozellikle Berlin Duvan'mn oriilmesinden sonra Batt Almanya'da i§gtictine
duyulan gereksinimin kar§tlanmasmda Ttirklerin katktst ve dolaylSlyla bu
insanlann, Alman ekonomisinin htzla geli§erek bugtinkti seviyesine
ula§masmdaki etkin rolti unutulmamahdtr. Aynca, iki Almanya'mn
birle§mesi sonrasmda dogunun kalkmmast amactyla, battda ya§ayan
Almanlar gibi Ttirkler de "dayam§ma vergisi" Odemek suretiyle destek
sagladtklan ger~egi vurgulanmaltyd1. Almanlara oranla gen~ bir ntifusa sahip
olan Ttirkler, "Alman Emeklilik Kasasz"na odedikleri prim miktanmn bu
kasadan emekli Ttirklere odenen miktardan ~ok daha fazla nedeniyle
oynadtklan onemli rol net bir bi~imde ifade edilebilir.
Alman ntifusunun gelecekte azalacagt ve bundan dolayt iyi egitim gormti§
i§gtictine olan ihtiyacm artacagt, Almanya'mn onde gelen ara§tlrma
kurulu§larmm raporlartyla a~tklanmaktadtr. Ttirkiye gen~ ntifusu nedeniyle,
AB 'ye almmast soz konusu olsa bile emegin serbest dola§tmtmn tiyelige
ge~i§ten sonraki bir donemde ytirtirltige girecegini varsayahm. Ttirk
i§gtictintin Almanya ba§ta olmak tizere bazt AB tilkelerinde gelecekte tale bin
daha fazla olacagt meslek dallanna gore egitilmesi, bugtin Ttirkiye'nin
AB 'ye tiyeligi ontin de ba§hca engellerden biri kabul edilen ntifus fakt6riintin
"uzun vadede" AB a~tsmdan arz ede~egi onemin anlattlabilmesi. AB,
Akdeniz politikast ~er~evesinde islam dtinyastyla ili§kilerini daha da
geli§tirmek isteyecektir. Bu baglamda, Ttirkiye'nin tiyeliginin, Birlik'in
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islam iilkeleri kar~lSlna bir "H1ristiyan Kuliibii" imajtyla c;tkmasm1
onleyecegi ve dolaylSlyla ekonomik ili~kilerden siyasi ili~kilere kadar
saglayacagt c;ok yonlii faydalara dikkat c;ekilmesi. Goriildiigti gibi, eger siyasi
irade isterse, "Ttirkiye'nin AB tiyeligine almmasmm olumlu yonlerini de
stralamak mtimktindtir." Ne yaztk ki, AB 'de bugtinkti siyasi irade
Ttirkiye 'nin tiyeligine kar~1, ya da temkinli bir ifadeyle, ~imdilik steak
bakmtyor.
Sonu~

AB 'ye iiye olmak ic;in Ttirkiye 'nin siyasi iradesinin tam olmas1 yetmiyor.
Bu stireci tamamlamak ic;in AB 'nin de aym siyasi iradeyi gostermesi gerekir.
AB 'nin motor gticti Almanya omeginde goriildiigti gibi, gerek sosyal
demokratlar gerek muhafazakarlar Alman kamuoyunu AB 'yi dogu Avrupa
tilkelerine dogru geni§letmenin kendi uzun vadeli (j:Ikarlarma uygun oldugu
konusunda ikna ederken nasll bir siyasi irade ortaya koyduklanm gortiyoruz.
Aym siyasi iradenin Ttirkiye gtindeme gelince nasll bir kar~1 tav1r ald1gmi
da gortiyoruz. AB, bir yandan aday tilke stattisti veriyor, bir yandan da
olmad1k ko~ullara baghyor. K1bns ve Ege konulannda oldugu gibi,
Ttirkiye'nin kolay kabullenemeyecegi §artlar1 ileri stirtiyor. Ttirkiye'nin bu
konularda odtin vermesi halinde, AB 'ye almacagma dair bir garanti de
verilmiyor. Peki, Ttirkiye bu Odiinlere ragmen AB 'ye almmazsa, ne olacak?
~u anda kimse bu sorunun yamtm1 veremiyor. Oysa, Ttirkiye K1bns ve Ege
gibi on ko§ullar one stirtilmeden AB 'ye alms a, diger bir ifadeyle, AB 'nin
siyasi iradesi bu yonde tecelli etse; hie; ~iiphesiz, bu sorunlar AB ic;inde daha
c;abuk bir c;oztime kavu~acak. Sonuc; olarak, tam tiyelik oncesi AB 'nin bu ttir
talepleri Ttirkiye'nin tiyeligini engellemekten ba~ka bir ~eye yaram1yor.
AB 'nin adayhk stattisti vermesiyle, beklentilerin aksine, Avrupa'da s1k s1k
gtindeme getirilen Tiirkiye 'nin "Avrupallllk kimligi" tart1~mas1 giderek
yaygmla~maktad1r. Almanya'da gerek Schmidt gerek Stoiber tarafmdan
Tiirkiye'nin iiyeligine kar§t soylenenlerin ozii ~u: "Tiirkiye ba§ka diinyaya
aittir, bize uymaz!" Dolayis1yla, Ttirkiye, Avrupa'nm ktilttir s1mrlanmn
d1~mda ~ark dtinyasmm bir parc;as1 olarak gortilmektedir. Ancak, bu ve
benzeri gorti~leri ileri stirenler,tiim tarihi gerc;ekleri bir an ic;in goz ard1 etsek
bile, oncelikle 1963 'te imzatanan Ortakhk Anla§mas1 ile Ttirkiye 'nin
"prensipte Avrupah olarak tanznd1g1" olgusunu gormezden gelemezler. 28
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Ne Schmidt'in sozlerine Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) ve
Avrupa'mn diger sosyal demokrat partilerinden tepki geliyor, ne de Stoiber'e
Avrupa'mn diger muhafazakar partilerinden. Ozerinde dii~iintilmesi gereken
bir diger nokta ise Tiirkiye'deki sosyal demokrat ve muhafazakar partilerden
de tepki gelmemesi.29
Peki, bir ii9iincii nokta, nasll oluyor da yakla~Ik 2,5 milyon civanndaki
Tiirk toplumu sesini giir 91karam1yor? Bir9ok faktoriin yam sua, 9ogunlukla
goz ard1 edilmemesi gereken iki faktor vard1r: Birincisi, Tiirklerin bugiin 90k
heterojen bir toplum olu~turmalan ve dolaylSlyla farkh ama9lar ve 91karlar
giitmeleri. ikincisi ise, Almanya'mn g69men politikasmm Tiirk toplumunun
birlikte hareket etmesini bilin9li engellemesi.

***
Summary
Political will on Turkey's part does not suffice for full-membership of the
EU. Political will on the EU's part is also essential for the completion of this
process. The maintenance of "political stability" required for the realization
of the reforms stipulated in the National Program is only one side of the coin.
The other side of the coin is that the intense debates in Europe on the
question "Where will Europe end?" do not inspire the same level of interest
in Turkish public opinion. However, whether Turkey will be given the
"opportunity" to become a full-member of the EU or face the "threat" of
permanent exclusion is contingent upon the EU's decision about its own
future. It is apparent that in addition to the conservatives, a growing number
of social democrats in Europe are gradually adopting a common position
against Turkey. And this is exactly the case in the German example.

Notlar
Bakanlar Kurulu'nun 19 Mart 2001 tarihinde toplanarak onayladigi ve
Tiirkiye'nin AB ile tam iiyelik gorii~melerine ge9ebilmesi i9in yapacag1 reformlan
siraladigi Ulusal Program, yakla~1k bin ~ayfa ve 6 boliimden olu~maktad1r. ilk
boliimde Tiirkiye'nin vizyonu ve demokratik kazammlan ile iiyeligin AB 'ye
yapabilecegi katk1lar Siralanmaktadir. Siyasi kriterler, ekonomik kriterler, Tiirk
mevzuatmm AB mevzuatma uyumu, bu uyumun ger9ekle~mesi i9in idari kapasitenin
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geli§tirilmesi ve mali yardtmlar geri kalan bOliimleri te§kil etmektedir. Bakanlar
Kurulu'nda onaylandtktan sonra ayru giin Devlet Bakant ve Ba§bakan Yardtmctst
Mesut Yllmaz tarafmdan diizenlenen bir basm toplantlSlyla kamuoyuna a~Iklanan
Ulusal Program'da, AB'nin 2001 sonuna kadar tamamlanmasm1 istedigi reformlann
ancak orta vadede yaptlacagt belirtildi. Programda ktsa vadeden kastedilen siirenin 1
yll oldugu, orta vade i~in de 5 yllm ge~ilmemesi gerektigi ifadesine yer verildi. Basm
toplantlsmda Tiirkiye'nin daha fazla risk alabilecek kapasitede oldugunu soyleyen
Yllmaz, Ulusal Program'm giincelle§tirilmesi gereken bir metin oldugunu ve zaman
i~erisinde bazt revizyonlann olacagm1 da vurgulamt§tlr. Ancak, Uzmanlann genel
g6rii§ii, Ulusal Program'm, AB'nin Tiirkiye'nin tam iiyeligi i~in ko§ullanm
maladtgi Katlhm Ortakhgt Belgesi 'ni kar§Ilamakta yetersiz oldugu yoniinde.
Ozellikle AB'nin KOB'daki apk reform istemlerine kar§I hiikiimetin muglak
ifadeler kullandtgt dii§iiniilen ba§hca konular §unlardtr: i) ana dilde yaym, ii) oliim
cezas1, iii) BM Sozle§meleri, iv) MGK'nin rolii, v) dii§iince ozgiirliigii, vi)
i§kenceyle miicadele, vii) DGM'lerin durumu, viii) bOlgesel dengesizlikler, ix)
OHAL'in kaldmlmas1 (20 Mart 2001 tarihli gazeteler). Bu makalenin yazth§I
srrasmda AB Komisyonu UP hakkmdaki gorii§iinii heniiz a~Iklamamt§tl.
2 ~am halifeligine bagh olan Miisliiman ispanya (Endiiliis Emevileri), 756'da
bagtmstz emirlik, sonrada Halifelik haline geldi (929) ve bu, 1031 yllma kadar siirdii.
Emevi hiikiimdarlan iilkeye parlak bir donem ya§attllar ve Kurtuba bu donemde bir
kiiltiir merkezi haline donii§tii.

3 Schmidt, H. (2000), Selbstbehauptung Europas - Perspektiven fiir das 21.
Jahrhundert, Deutscher Verlag Anstalt/Stuttgart- Miinchen, s. 219-220
4

A.g.e., s. 220

5

A.g.e., s. 200

6

A.g.e., s. 221.

7

A.g.e., s. 221.

8

A.g.e., s. 222.

9

A.g.e., s. 222.

10

A.g.e., s. 224.

II

A.g.e., s. 224.

12

A.g.e., s. 224-225.

13 AB 'ye iiyelikte dinin bir Ol~ii o~dugu, ozellikle Tiirkiye'nin 1987 yllmda yapt1g1
tam iiyelik ba§vurusundan sonra AB 'nin iist diizey yetkilileri tarafmdan da dile
getirilmi§tir. Omegin, AT (veya 1 Kastm 1993'ten itibaren AB) Komisyonu eski
Ba§kant Jacques Delors, Toplulugun bir Htristiyan Klubii oldugunu ve dolaylSlyla
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Tiirkiye'nin iiyeligine soguk baktlmasmm normal oldugunu ifade etmi§tir. (<;i9ek,
K., 1995, "Tiirkiye'nin Avrupa Birligi'ne Ahnmamasmda Din Bir Fakt6r Olabilir
mi?'', Yeni Turkiye, No. 3, s. 228-234).
14 Bu konuda daha fazla bilgi i9in bakm1z. <;i9ek, K., 1995, "Tiirkiye'nin Avrupa
Birligi'ne Ahnmamasmda Din Bir Faktor Olabilir mi?", Yeni Turkiye, No. 3,
s. 228-234 .

..

,'.

15 Stoiber, E. (2000), "Europa gibt es nicht umsonst", Siiddeutsche Zeitung, 16/17
September (Stefan Ulrich ve Peter Miinch tarafmdan Bavyera Eyalet ba§bakam
Edmund Stoiber ile yap1lan soyle§i).
16

A.g.e.

17

Oymen, 0. (1998), Tiirkiye'nin Gucu, AD Kitap91hkA~, istanbul, s. 201-204.

AB, bu yard1mlan daha once Giiney Avrupa iilkeleri i9in de yapml§h.
Yunanistan'm 1981-1996 ytllan arasmdaAB biit9esinden ald1g1 yard1mlarm toplam1
44,2 milyar euro. 1986'da iiye olan ispanya'nm 1996'ya kadar ald1g1 yard1mlann
toplam1 64,6 milyar euro. Aym donemde Portekiz 22,2 milyar euro yard1m alml§h
(Oymen, 0. (1998), a.g.e., s. 200).
18

19 Helsinki Zirvesi'ne kadar olan donemde (1963-1999) Tiirkiye'ye AB
kaynaklarmdan 1,3 milyar euro kredi verildi ve 144 milyon euro yard1m yaptld1. AB
Genel Sekreterligi'nin a91klamasma gore, AB'nin 2001-2006 doneminde Tiirkiye'ye
verecegi yard1mlann toplam1 4,5 milyar euro (Tiirkiye, AB ile mali i§birligi
9er9evesinde 2001-2006 ytllan arasmda 1 milyar 403 milyon euro'luk hibe ve 3
milyar 170 milyon euro'luk kredi olanagmdan yararlanacak. Tiirkiye 2006 yllma
kadar siirecek Meda 2 Program1 9er9evesinde 890 mil yon, 2003 yllma kadar siirecek
ozel i§birligi 9er9evesinde de 150 milyon euro hibe yard1mmdan yararlanabilecek.
Tiirkiye, Avrupa Yatmm Bankas1 kaynaklanndan da yakla§Ik 2 milyar 570 milyon
euro'luk kredi olanagm1 kullanabilecek). Oysa, yine aym a91klamaya gore,
Tiirkiye'nin Ulusal Program dogrultusunda reformlan ger9ekle§tirebilmek i9in 15
milyar dolara gereksinimi var (20 mart 2001 tarihli gazeteler).
20

Stoiber, E. (2000), a.g.e.

21

A.g.e.

23 Karluk'a gore, "Ger;mi~ donemde Avrupa' da bir birlik kurmamn tarihinde, Turk

tehlikesinde kar~z gur;leri birlqtirme amar;z yatmz~tzr. Suphesiz bu goru~ tarihin
derinliklerinde kalmakla beraber, Batz kamuoyunun Turk ve Turkiye hakkmda 'pe~in
kararla' hareket etmesinde yine de rot oynamaktadzr." [Karluk, R. (1997) Giimriik
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Birligi Donemecinde Tiirkiye: Giimriik Birligi Ne Getirdi Ne Gotiirdii?, Turhan
Kitabevi, Ankara, s. 8].
23 1999 Mart aymda yap1lan Hessen eyalet sec;imlerinde, Htristiyan Birlik partileri,
c;ifte vatanda~hga olanak saglayan ve Almanya'da doganlann da otomatikrnan
Alman vatanda~I olmasml ongoren yasa tasansma kar~1, Tiirk ve yabanct
dii~manhgmm da ac;tkc;a kullamldtgi kampayalar diizenlediler. Sec;im sonuc;lanna
gore, Sosyal Demokrat Parti ve Ye~iller Partisi tarafmdan olu~turulan Hessen Eyalet
Hiikiimeti dii~iince, yine bu partilerin koalisyonla olu~turduklan Federal hiikiimet de
Federal Konsey'deki c;ogunlugunu kaybetti. Neticede, Sosyal Demokrat Parti
yetkilileri, Alman halkmm c;ogunlugunun c;ifte vatanda~hga kar~I oldugu
gerekc;esiyle, "Alman toplumunun en onemli modernlqme projesi" olarak
kamuoyuna sunulan tasany1, yapilan degi~ikliklerden sonra tanmmaz hale getirip
goc;menlerin beklentilerini bo~a <;:Ikartt!lar.
24 Keskin, H. (1999), "Gene; politikacilarm yakla~Imi nesiller aras1 c;atl~ma m1?",
Hiirriyet, 20 Ekim (Almanya baskiSI).

Liebe-Harkot, Cumhuriyet gazetesindeki 11 Arahk 2000 tarihli "Oncii Kiiltiire
Ser;;enek" adh makalesinde onemli bir tespit yaptyor: "Almanya' da Hitler rejiminde
tek devlet ilkesi alan barbarliktan ba~ka bir hareketin goriilmedigi 30' lu yzllarda,
Tiirkiye' de ortaya r;;zkan gelecege yonelik olumlu devrimlerden hir;; soz edilmiyor."
Liebe-Harkot'un bu tespitine omek olarak, 1930'larda Hitler'in zulmiinden kac;arak
Tiirkiye'ye stgman Alman bilim adamlannm da katkllanyla c;agda~ iiniversitelerin
temellerinin atildigmt hatirlatmakta yarar var [Bu konuda daha fazla bilgi ic;in
bakmtz. Hirsch, E.E. (1985) Hiitzralanm: Kayzer Donemi- Weimar CumhuriyetiAtatiirk Ulkesi, Ankara Universitesi Banka ve Ticaret Hukuku Ara~tmna Enstitiisii,
Yaym No. 169, Sevinc; Matbaasi, Ankara] Liebe-Harkot, soz konusu makalesindeki
tesbitini ~oyle tamamhyor: "Tiirkiye' nin 80 yzllzk cumhuriyet donemi ve laiklik adma
verdigi sava~lar yok sayzlip, Tiirklerin sadece Miisliiman yanlarz vurgulanarak,
Miisliimanlar Avrupa ile uyum saglayamaz, zaten saglamak da istemiyorlar iddialan
ile Tiirkler kaba bir ~ekilde dz~lamyor. Politik amar;;lara ula~mak ir;;in hir;;bir
kiistahhktan r;;ekinilmiyor."
25

Frankfurt Universitesi ogretim iiyelerinden Dr. Alex Demirovic;, "yonledirici
kiiltiir" adtmmi, CDU'nun kamuoyunda yalmz yabanc1lar sorununu giindeme
getirerek c;ogunluk pozisyonunu koruyabilecegine dikkat c;ekiyor ve §Unlan
soyliiyor: "Kamuoyu kendiliginden sag egilimli degil. Ama sag politika olarak
tammlanan, yabanctlar, gar;, vatanda~lzk ve iltica konulan merkezi bir sorun haline
getirilirse, bu sonu~·ta sag pozisyonlarm giir;;lendirilmesi anlamz ta~tyacaktzr. Bu ise
CDU' nun avantajlanm arttzryor." Aktaran: Tozan, H. (2000), "Almanya'da 'egemen
kiiltiir' kavgast", Cumhuriyet, 28 Kas1m.
26

AVRUPA ARA$TIRMALARI DERGiSi

~'

213

27 Koray, bu konuda §6yle bir tespit yap1yor: "Uziicii olan bir ba~ka nokta ise 40
yzlllk gar; deneyimine sahip Turk toplumunun bugun htila ir;inden kendi r;zkarlarzm
dile getirecek, sozu dinlenen, kendini her iki tarafa da kabul ettiren bir sozcu ya da
sozciiler r;zkaramamz~ olmaszdzr. 30 bin ki~ilik Yahudi cemaatinin ger;mi~ nedeniyle
· Almanya' da r;ok ozel bir konumu oldugunu kabul etmekle birlikte, yakla~zk 2.5
milyonluk Turk toplumunun sesinin bu kadar az r;zkmasz uzerine dii~unUlmelidir.
Bunun bir nedeni de Tiirklerin bugun r;ok heterojen bir toplum olu~turmalarzndan ve
dolayzszyla farklz amar;lar ve r;zkarlar gutmelerinden dolayz deyim yerindeyse
birbirlerini baltalamalarzdzr." Koray, S. (2000), "Once Ktiltiir ve Almanya",
Cumhuriyet, 4 Arahk.
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28 Turkiye Ara~tzrmalar Merkezi, Turkiye' nin Tam Uyeliginin
Avrupa
Toplulugu'na Saglayacagz Faydalar, Studien und Arbeiten des Zentrums fiir
Tiirkeistudien Band 10, s. 115.

Avrupa'mn o donemde Tiirkiye'ye bakl§ml hatlrlatmakta fayda var. Bilindigi gibi,
Tiirkiye, Yunanistan'dan sonra (15 May1s 1959) o donemdeki ad1yla Avrupa
Ekonomik Toplulugu'na (AET) "ortak uye" olmak i!;in ba§vuran ikinci iilkedir.
Tiirkiye'nin ba§vurusu iizerine 11 Eyltil1959'da Briiksel'de toplanan AET Bakanlar
Konsey'inde Komisyon Ba§kan1 Prof. W. Hallstein, Konsey'in Tiirkiye'ye olumlu
cevap vermesini oneriyordu. Prof. Hallstein, 12 Eyliil 1963'te Ankara'daki imza
toreninde yapt1g1 konu§masmda, Anla§ma'mn ozellikle politik yoniine deginerek
§Unlan soyliiyordu: "Bizler bugiin r;ok biiyuk bir olayzn tamklarzyzz. Tiirkiye
Avrupa'ya dahildir. Olayzn derin anlamz i~te buradadzr. Bu cografi bir
nitelendirmenin kzsalttlmz~ ifadesinden yahut birkar; yiizyzldzr ger;erliligi suregelen
bir tarihi geli~menin saptanmaszndan r;ok, bir gerr;egin belirtilmesidir. Turkiye
Avrupa'ya dahildir. Bu her ~eyden once, etkileri bu ulkede adzm adzm bilinr;le~en
Atatiirk' un gur;lii ki~iliginin ve 0' nun tarafzndan, butun hayati alanlannda Turk
devletinin devrimci bir tutumla Avrupalzla~tzrma yolundaki yenilqtirmesinin
hatzrlanmaszdzr. Avrupa kUltur ve siyasetinin yayzll~z tarihinde bu olayzn bir benzeri
yoktur. Evet bizler bu olayda Avrupa' daki en modern geli~im alan Avrupa Birligi ile
bir nitelik akrabahgz sezmekteyiz. Bunun ir;in de Avrupa' mn ve Turkiye' nin etki ve
tepkilerinde, askeri, politik ve ekonomik yonden aym olmalanndan daha dogal ne
olabilir?" Bu kadar net ifade edilen sozleri yoruma gerek var m1? Ne var ki,
"Ortaklzk Anla~masz"ndan yakla§lk 40 yll sonra bu sozlerin tersi daha s1k
soylemnektedir. Karluk, R. (1997), Giimruk Birligi Donemecinde Turkiye: Gumriik
Birligi Ne getirdi Ne goturdu?, Turban Kitabevi, Ankara, s.7
29
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