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NEREYE?

Son bir ay içinde nerede ise 2007’den bu yana unutulan 
AB-Türkiye tam üyelik görüşmeleri yeniden günde-
me geldi. Ancak olumlu bir şekilde değil. İdam cezası 
yeniden uygulanmaya başlanırsa AB buna ne der çer-

çevesinde bir gündem oluştu. Sonra da bu söylem, getirin yasayı 
çıkartalım, onlar ne karışır noktasına geldi. Böylece AB bir kere 
daha önemsizleştirildi. Bu da kolaylıkla yapıldı. Çünkü Türkiye’de 
kamuoyu, AB’ni ekonomisi sıkıntıda olan, çökmeye yakın bir ya-
pılanma şeklinde bir görüşü benimser hala getirildi.Bu yaklaşım 
için birçok şey söylenebilir. Biz sadece bu yaklaşımda olanların AB 
neden kurulduğunu tam olarak anlamadığını söyleyelim. Bundan 
dolayı da yazıya AB’nin kısa öyküsü ile başlayalım.

avRupa BiRliĞi’nin kısa öyküsü

Yakın zamanda yitirdiğimiz büyük tarihçi EricHobsbawm“Kısa 
20.Yüzyıl 1914-1991 Aşırılıklar Çağı” kitabına 28 Haziran 1992 
tarihinde Fransa Cumhurbaşkanı Mitterand’ın Saraybosna ziyareti 
ile başlar. Hobsbawm, 28 Haziran 1918 tarihinde Avustrya-Maca-
ristan Arşidük’ü Franz Ferdinand’ın öldürüldüğünü anımsatarak, 
Mitterand’ın bu tarihi bilinçli seçtiğini söyler ve şöyle devam eder: 
“Tarih, yer ve siyasal hata ile yanlış hesabın yol açtığı tarihsel bir 
felaket arasındaki bağlantı, Mitterand ile yaşıt olan eğitim görmüş 
her Avrupalı için çarpıcıydı”.1

Bu ziyareti ile Mitterand, yaşlı Avrupa’nın uygarlıklar kıtası olduğu 
kadar aynı zaman da, çatışmalar kıtası olduğunu bundan daha iyi 
anlatamazdı. I. Dünya Savaşı’nın hemen ardından yaşanan II. Dün-
ya Savaşı, başta siyasetçiler ve entelektüelleri artık savaşlara bir son 
verilmesi konusunda ikna olmuşlardı. Bunun için de ilk yapılması 
gerekenin Avrupa’nın düşman kardeşleri Almanya ve Fransa’yı tek 
bir amaç etrafında birleştirmek olduğu konusunda herkes hem fi-
kirdi. Bugün ekonomik kriz ile uğraşan Avrupa Birliği’nin doğuş 
nedeni Avrupa’yı kesinkes çatışma alanı olmaktan çıkartmaktır.
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Topluluğa 1981’de Yunanistan, 1986’da da İspan-
ya ve Portekiz katıldı. Böylece, üye sayısı 12’ye 
ulaştı. Topluluk, 1985’te Jacques Delors’in ha-
zırladığı Beyaz Kitaba dayanarak 1 Ocak 1993’e 
kadar Tek Pazar haline dönüşmeyi kendisine he-
def olarak belirledi. Avrupa Tek Senedi, 17 Şubat 
1986’da Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İn-
giltere, İrlanda, İspanya, Lüksemburg ve Porte-
kiz tarafından, 28 Şubat 1986’da ise Danimarka, 
İtalya ve Yunanistan tarafından imzalandı. 1993’te 
yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması, diğer adıy-
la Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa vatandaş-
lığının oluşturulmasına ve ortak dış ve güvenlik 
ile adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının 
kurgulanması yoluna gidildi. 1995 yılında, Avus-
turya, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla, Avrupa 
Birliği’nin üye sayısı 15’e yükseldi. 2004 yılında 
ise AB birden 10 üye daha kazandı ve Çek Cum-

Avrupa Birliği, kıta ülkelerinin savaş korkusunun 
eseridir diyebiliriz. Avrupalılar biz Türklerden 
farklı olarak hafızaları güçlüdür ve yaptıkları ha-
talardan ders çıkarmayı bilirler. Bundan dolayı II. 
Dünya Savaşı felaketini yaşadıktan sonra, bu fela-
ketin tekrar etmemesi için AB’ye giden adımları 
1950 yılından itibaren atmaya başladılar.

Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, 
İtalya ve Hollanda 1951 yılında kurdukları Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) bu hareketin 
ilk öne çıkan ülkeleri oldular. AKÇT 1957 yılında 
Avrupa Ekonomik Topluluğu adını aldı. 1 Tem-
muz 1968’de Gümrük Birliği’ne gidildi ve Top-
luluk genişlemeye başladı. General de Gaulle’ün 
yönettiği Fransa 1963’de ve 1967’de İngiltere’nin 
üyeliğine karşı çıktı ve veto etti. Ancak sonunda 
Birleşik Krallık, Danimarka ve İrlanda ile birlikte 
1973 yılında topluluk üyesi oldular.
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olmasının zorunludur”. Aksi halde bu siyasi birlik 
olmaz, gümrük birliği olur.

Bugün tedavülde olan Euro birden bire ortaya çık-
madı. Uzun süre devam eden bir sürecin eseri. 1962 
yılında Avrupa Komisyonu parasal birlik için ilk 
adımı attı (Marjolin Memorandum). 1971 yılında 
Werner planı ile Birliği gerçekleştirmeye yönelik 
önemli bir adım atıldı. 1972 yılında ülkelerin ulu-
sal paralarının diğer paralar karşısındaki kur dal-
galanmalarına sınır getiren yılan (snake) sistemine 
geçildi. 1973 yılında yılan sistemini idare etmek 
üzere Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (The Europe-
an Monetary Cooperation Fund, EMCF) kuruldu. 
Bu adımı 1979 yılında Avrupa Para Sistemi’nin 
(The European Monetary System, EMS) yaratıl-
ması izledi. 1988 yılında kabul edilen Deelolors 
Raporu çerçevesinde, 1989 yılında Avrupa Parasal 
Birliği’ni (EMU) gerçekleştirmeye yönelik adım-
lar kabul edildi. 1992 yılında Maastricht anlaşması 
ile Avrupa Merkez Bankası’nın Başkanı ve aday 
ülkeler belirlendi. 1993 yılında AlexandreLam-
falussy Avrupa Parasal Birliği’nin Başkanı oldu. 
1995 yılında ise Madrid’de tek para ve sisteme na-
sıl geçileceğinin yol haritası çizildi.

1998 yılında Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, 
Portekiz ve Finlandiya’nın tek paraya geçiş için is-
tenilen koşulları sağladıkları kararına varıldı.1999 
yılında kaydi olarak Euro’ya geçildi. Avrupa ortak 
para birimi Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde tedavü-
le girdi ve efektif olarak 12 ülkede kullanılmaya 
başlandı (Şimdi 17 ülkede kullanılıyor.). Böylece 
Parasal Birlik konusunda büyük bir adım atılmış 
oldu. Elbette bu süreç hem siyasi olarak, hem de 
ekonomik olarak kolay geçmedi. Euro’ya geçildi-
ğinde özellikle Yunanistan ve İspanya’da enflas-
yon oranı yukarı tırmandı. Ardında 2008 krizi gel-
di. Hükümetlerde pek bir şey yapamadılar. Çünkü 
tek para demek, Ulusal Merkez Bankasının para 
politikasından vazgeçmesi demektir. Bundan do-
layı Merkez Bankaları hareketsiz kaldı. Ancak bu 
tablo bile Euro yaratılmamalıydı görüşünü haklı 
çıkarmaz. Çünkü siyasi birlik için, parasal birlik 
bir zorunluluktur.

tüRkiye avRupa’nın neResinDe

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişki-
nin ana belgesi, (o zaman ki adı ile Avrupa Eko-
nomik Topluluğu) 12 Eylül 1963’de imzalanan ve 
1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren Ankara 

huriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Le-
tonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slo-
vakya ve Slovenya Avrupa Birliği’ne katıldı. Bu 
genişleme dalgasını 2007 yılında Bulgaristan ve 
Romanya’nın katılımı izledi ve üye sayısı 27’ye 
yükseldi.

Görüldüğü üzere kurulan Birlik öyle kolay gerçek-
leşmedi. Belki ABD gibi Birlik süresince ülkeler 
çarpışmadı, savaşmadı, fakat Avrupa’da kimlik-
lerin oluştuğu İsa öncesinde (MÖ), İkinci Dünya 
Savaşı sonrasına kadar yaşadıkları ABD’nin ya-
şadıkların kat be kat üzerindedir. Bundan dolayı 
AB, bir anlamda ABD’den daha değerlidir. Çünkü 
bunun kıta insanına maliyeti çok yüksek olmuştur. 
Nitekim eski Yugoslavya içinde yer alan ülkelerin 
1990’lı yıllarda nasıl biri birlerini yediklerini ne-
rede ise naklen izledik. Bugün Slovenya AB üyesi, 
Hırvatistan 2013’te üye oluyor, başta Sırbistan ol-
mak üzere diğerleri yolda.

avRupa BiRliĞi ve euRO

Tarihte ülkelerin gönüllü kurulan siyasi birlik ör-
nekleri azdır. Kurulanların çoğunda da uzun süre-
li olmadı. Çünkü ülkelerin bir ya da birden fazla 
ülke ile birlik olması daha çok içlerinden birinin 
diğer ülkeyi/ülkeleri işgal etmesi ile oluyordu. Bu 
durumda yenilen ülke kimi zaman ulusal kimliği-
ni tümü ile yitirir, tarihte yok olup giderken, kimi 
zaman ise işgal edilen ülke “ulus ya da etnik” kim-
liğini koruyor, fırsatı bulur bulmaz zoraki birlikten 
ayrılıp bağımsızlığını ilan ediyordu. Aslında bu 
süreç XX. Yüzyılda da devam etti. XXI. Yüzyıla 
ne kadar sarkacak bunu de ilerde göreceğiz.

Siyasi birlikler ister gönüllü, isterse zorla işgal 
yoluyla yapılsın, başarıya ulaşması için vazgeçile-
mez bir olguyu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu da 
parasal birliktir. Parasal birliğin başarıya ulaşma-
sında da tek para kullanımı kilit rol oynuyor. Çün-
kü Seigniorage yani hükümranlık hakkı, sadece 
para basma tekelini elde bulundurmayı değil, aynı 
zamanda siyasi gücün egemenliğinin de bir göster-
gesi. Hatırlayınız, okuduğunuz tarih ders kitapla-
rında tahta geçen Osmanlı Padişahı’nın ilk yaptığı, 
adına bir camide Hutbe okutmak ile kendi adına 
sikke (para) bastırmaktır.

Bu uzun anlatımından gelmek istediğim nokta, bu-
günlerde yerden yere vurulan Avrupa Birliği’nin 
17 ülkesinin kabul ettiği tek para birimi olan 
Euro’nun önemini vurgulamaktır. Dolayısıyla “Bir 
siyasi birliğe başarılı olması için parasal birliğinde 
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bir soruyu da sormadı: Siz tam üyelik görüşmele-
rine başlarken de Türkiye aynı durumda değil mi 
idi? O zaman aklınız nerede idi?

Bu soruyu sordurmayacak olan aslında Türkiye ol-
malı idi. Fakat Türkiye özellikle 2007 genel seçim-
leri ve hemen ardından yapılan Cumhurbaşkanlığı 
seçimleri sonrası AB’ne sizinle işimiz kalmadı 
muamelesi yapmaya başladı. 3 Ekim 2005’de An-
kara Kızılay meydanında AB üyeliği için kutlama 
yapan lumpen kitle, daha sonra Müslüman Türkiye 
diye gösteri yaptı. AB’ne üyeliğe destek verenlerin 
oranı %25’lere geriledi, bu oran 2005’de %70’ler 
düzeyinde idi.

Türkiye’nin bu tarihten sonra dış politikadan eko-
nomiye kadar Orta Doğu merkezli politika üret-
mesi, Merkel ve Sarkozy gibi ayrımcı politikala-
rı kendilerine kılavuz olarak seçen AB elitlerinin 
işini kolaylaştırdı. Hatta Avrupa Parlamentosu’nun 
bir üye milletvekili “AB için Türkiye’nin üyeliği 
sorunu bitmiştir, çünkü Türkiye artık üye olmak 
istemiyor” diyebilmiştir. Doğrusu bu milletvekili 
çok da haksız değil. Çünkü okunduğundan bile 
emin olmadığım son ilerleme raporu TBMM’nin 
bir komisyon Başkanınca çöpe atıldı (yani değer-
sizleştirildi).

Türkiye AB ile müzakerelere başlayalı beri 33 fa-
sıldan sadece birini geçici olarak kapatabildi. 9 fa-
sıl görüşülüyor, geriye kalanlar açılmadı bile. 2009 
yılından beri görüşmelerdeki ilerlemeyi tek kelime 
ile özetleyebiliriz: sıfır.

Türkiye kamuoyunda bu sürece destek vermesi 
gerekenlerin bir kısmı ise, AB’yi Türkiye düşmanı 
olarak ilan etmiş durumdalar. Muhalefetteki siyasi 
partilerin AB konusunda tavırları net değil. Bun-
dan dolayı AB, Türkiye konusunda muhatap bula-
mıyor diyebiliriz.

Gelinen nokta sürdürülebilir değildir. Türkiye’nin 
bu süreci tekrar gündemine alıp, dersini sıkı çalış-
ması gerekmektedir. Türkiye’ye başka ittifaklarda 
yer arayanlara; önerdikleri ülkelerin dünya ekono-
misindeki yeri, rekabet ligindeki yeri, demokrasi 
ligindeki yeri nerede?, diye sormak gerekir. İnanın 
yanıtları sizi de tatmin etmeyecektir.

sOn nOt
1 EricHobsbawm, 2012 Kısa 20.Yüzyıl 1914-1991 

Aşırılıklar Çağı, Everest Yayınları, S: 3

Anlaşması’dır. Anlaşma, Türkiye ile AET arasında 
nihai amacı Türkiye’nin Topluluğa tam üyeliği olan 
ortaklığın, üç dönemden geçerek gerçekleşmesini 
hedefliyordu. Bu aşamalar; hazırlık, geçiş ve son 
dönemdir. Geçiş dönemine ilişkin olarak Türkiye 
ile AET arasındaki ilişkiler 23 Kasım 1970’de im-
zalanan Katma Protokol uyarınca düzenlenmiştir. 
Ankara Anlaşmasının ikinci maddesinde Türkiye 
ile AET arasında ilk somut adım gümrük birliğidir. 
Bu aşamaya ancak 1995 yılında ulaşılmıştır.

11 Nisan 2000 tarihinde Lüksemburg’da Türkiye-
diğer aday ülkelerle eşit şartlarda aday ülke ilan 
edildi. 2003 yılında Katılım Ortaklığı Belgesine 
uygun olarak hazırlanan Ulusal Program 23 Ha-
ziran 2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul 
edildi. 3 Ekim 2005 tarihinde de Hırvatistan ve 
Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine başlanılması 
kararı alındı. Tam üye olabilmek için istenilen ko-
şulları Hırvatistan yedi yılda sağladı. Hırvatistan 
önümüzdeki yıl AB üyesi oluyor.

neDen tüRkiye aB’ne taM üye 
OlMaktan hala ÇOk uzak?

Bu soruya verilecek yanıtlar taraflara göre farklı 
ve tartışmalı olacaktır. AB’nin bu konudaki resmi 
söylemi AB Türkiye İlerleme Raporunda ayrıntılı 
olarak açıklanıyor. 2012 yılı İlerleme Raporu geç-
tiğimiz ay açıklandı. Bana göre zehir zemberek bir 
rapor, doğrusu okuyunca bu kadar kötü olduğumu-
zu bilmiyordum dedirten bir rapor. Raporun özü, 
Türkiye’nin tam üyelik için yapılması gereken ya-
sal düzenlemelerden tümü ile kaçındığı ya da bun-
ları eksik yaptığı sonucu çıkıyor.

Bu tür raporların dışında bir de AB’nin elitlerinin 
söylemleri var ki, en az raporlar kadar görüşmele-
ri tıkıyor. Kim bu Türkiye’nin üyeliğine karşı çı-
kan elitler? Fransa ve Almanya. Özellikle Fransa 
Sarkozy’nin başkanlığı döneminde Almanya Baş-
bakanı Merkel ile birlikte, el ele yaklaşık beş yıl 
görüşmeleri tıkadılar. Sonunda Türkiye’nin üyeli-
ğine sıcak bakanlar bile Avrupa kamuoyunun gel-
diği noktayı “Türkiye Avrupa için XXL” şeklinde 
özetlediler.

Sarkozy ve Merkel Türkiye’nin üyeliğine karşı 
çıkarken, açık açık şu iki noktayı öne çıkardılar: 
Türkiye’nin nüfusu çok fazla ve Türkiye Müslü-
man bir ülke. Doğrusu bu gerekçeleri çok da iyi bir 
şekilde AB kamuoyuna sattılar. Bu kamuoyu şöyle 
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