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Miizakerelerden Uyelige: AB-Tiirkiye Giindemindeki 
Sorunlar 

Mehmet UGUR, Soyle§i: Osman AKINHA Y 

istanbul, Agora Kitaphgl, 2005, 208 sayfa. 

Hazulayan: ihsan D. DAC';I* 

"Uzun, ince bir yoI" olarak nitelenen AB surecinde Turkiye'nin ilerley
i~i siiriiyor. 3 Ekim 2005'de iiyelik miizakerelerine resmen baf;ilandl. 
Hemen hemen aym giinlerde Tiirkiye-AB ili~kileri iizerine "farkh" bir 
kitap yaymlandl; Greenwich Universitesi (ingiltere) ogretim iiyelerin
den Mehmet Ugur'un Muzakerelerden Uyelige: AB-Turkiye Gundemindeki 
Sorunlar. Son yIllarda piyasada birc;ogunu gordiigiimiiz, onyargdarm 
ve kestirme kanaatlerin egemen oldugu vulgar bir AB-Tiirkiye anlahsl
nm yaplldlgl kitaplardan degil bu. Aynca, teorik veya betimsel yonle
riyle slklCl bir akademik yakla~lmm da dl§mda. Kitap, kesin kanaatler 
yerine, verilere yaslanan analizlerin one c;lkhgl bir c;ah§ma. 

Kitabm farkhhklanndan birisi, hazlrlam§mda izledigi yontem. Bu bir 
soylef;ii kitabl; Osman Akmhay'm AB giindeminden ve Tiirkiye-AB 
ili§kilerindeki gelif;imelerden hareketle yonelttigi sorulara Mehmet 
Ugur'un verdigi ayrmhh ve yer yer uzun ama klvrak ve c;arplCl cevap
lardan oluf;iuyor. Soylef;ii bic;iminde tasarlanmakla birlikte "serbest" bir 
soyle§i degil. Osman Akmhay'm c;erc;eveleyici sorulan ve miidahaleleri 
"disiplinli" bir soyle§i yaratmlf;i; bir soylef;ii kitabmm dagmlkhgl yok. 
Kitabm soylef;ii teknigiyle hazlrlanmlf;i olmasl okunmaslm kolaylaf;itm
yor. Tek bir sorudan hareketle bize tUm AB projesini, kurumlanm ve 
politikalanm anlatmaya kalklf;imlyor Ugur; konulan tammhyor, aynf;ib
nyor, aC;lkhyor ve ilif;ikilendiriyor. Bu baglamda soylef;iiyi yiiriiten 
Akmhay'm katklslm yadslmak imkanslz. Sordugu c;erc;eveleyici soru
larla Ugur'u ac;an ve soylef;iiyi kitap formahna sokan kif;ii O. 

Kitap, dort ana boliimden olu§uyor: 17 Arahk 2004 somaSl Tiirkiye
AB ili§kileri, Fransa ve Hollanda referendumlarmm ardmdan AB'nin 
gelecegi, ekonomik bir aktOr olarak AB ve miizakere siirecinde iiyelik 
ve alternatifler. Bu genel baf;ihklarm gerisinde AB projesinin tarihsel ve 
dii§iinsel arkaplam, Avrupa ulus-devletlerinin krizi ve donii§iimii, AB 

• Prof. Dr., ODTD Uluslararasl ili~kilerBOliimii ogretim Dyesi. 
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projesinin ekonomi-politigi ile Tiirkiye'nin AB iiyeliginin siyasal ve 
degi§lik inceleniyor. 

ve Demokrasi ~arb 

kitabmda, AB'nin insan haldan ve demokrasi ~artmm 'siirekli' bir 
politika olacagml vurguluyor. Bu, hem Tiirkiye/nin ihtiya<;lanmn hem 
de ABfnin evriminin bir 1980 darbesinin Turkiye-AB 
ili~kilerinde yeni bir donemin ba§lladlgml s()ylemek mumkiin; demok

ve insan haklan ekscninde ili;;kilerin, 'teknik' bir diizlemden 
J siyasalla§ltlg/ bir donem. 1980'lerin ikinci yansmdan itibaren 

Maastrich ardmdan 
yasal 

siyasal 
DolaYlslyla ABfnin demokrasi ve insan 

'$artl' Tiirkiye icad edilmedi, aksine Kopenhag siyasal 
kabul edildigi 1993'de AB'nin geni$leme giindeminde 

Dogu Avrupa iilkeleri vardl, Tiirkiye degil. Mehmet Ugur, AB'nin 
ins an haklan ve demokratikle$me politikalarmm gerisinde vatanda$ 
destegine dayandmlmaya <;ahf;llian bir 'me$ruiyet' araYl§ll goruyor; 
i<;eride ele§ltirilen demokrasi aC;lg1, dl§lanya yonelik demokrasi ve insan 
haklan politikalanyla klsmen giderilmeye c;ah§lIlmaktadlr. Bu niteligiyle 
de AB'nin demokrasi ve insan haklan politikasmm 'siireklilik' 
ta§lldlgmm altml c;izer. AB uyeligine yonelen bir iilkenin bu konularda 
AB gozetiminden ve denetiminden ka<;mmasl miimkun degildir. Zaten, 
Amsterdam ve Nice Antla§lmalanyla insan haklan, demokrasi ve hukuk 
devleti ilkclerinin AB'nin temeli oldugu vurgulanml$, sadece aday 
iilkelerin degil tam iiye iilkelerin de AB i<,;indeki varhgl bu niteliklerinin 
kahClhgma baglanml§ltIr. 

AS, Giivenlik, Kiirt Sorunu 

insan haklan ve demokrasi $artmm Turkiye'nin ulusal giivenlik ara
Yl$lanm zora soktugu ve Turkiye'yi boliinmeye gotiirecegi baZl kesim
lerce slkhkla vurgulamr. AB, azmhk haldan soylemi altmda aynhk<;l 
Kurt hareketine destek vermektedir bu kesimlere g(')re. Ulusal guvenlik 
ideolojisinin, bir. yandan "dl$" a (AB), ote yandan da "i<;/I e (Turkiye 
Cumhuriyet vatanda$l olan Kurt halkl) yonelik bu korkulanna kar$l 
onemli tezleri var Ugur'un. Oncelikle, AB'nin aday iilkelerde azmhk 
sorunlanm "aynhk" yoluyla <;ozme siyasetinin olmadlgml, aksine 
AB'nin "statiikodan yana" bir yapllanma oldugunu belirtiyor Ugur. 
Turkiye'nin slmrianmn degi$tirilmesinin AB'nin uzun vadeli <;lkarla·, 
nna da uymadlgml vurgulayan Ugur, nihai anlamda AB'nin Turkiye 
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hedefinin, tam uye olmasa bile AB slkl slklya ilintilendirilmi$ istik-
rarh ve miireffeh bir Turkiye oldugunun alttm c;:iziyor. 

Azmhklarm kendilerini ifade edebilecekleri "i;;levsel ozerklik"in 
yeterli oldugunu soyleyen Ugur, Ulkesel bUtiinliige yonelik iki tehdidin 
varhgml ise kabul etmektedir; bunlar, , "st)zde vatan-

devletin kendi sorgulamr k!ldlgl 
politikalardlr. Ugur' a 

bie;:imde yani sistem 
lebilir bir konuma sahipse, 0 ulkenin de butUnlUgti de 
altmdadlr. b()yle bir Ulke, sistemin guvenliginin bir 

haline getirmemi~tir. boyle bir Ulkenin bolun-
mesinde veya tilkede karga~a ve ie;: sava~ e;:lkmasmda kendi guvenlikleri 
ic;:in bir tehdii gormezler. Bir Ulkenin ulusal guvenligi, ic;:inde bulun
dugu sistemin guvenliginin de bir geregiyse, 0 zaman, Ulke giivenligi 
de garanti altmdadlL Entegrasyon, sistemin vazgec;:ilmez bir parc;:asl 
yapar bir Ulkeyi; ve guvenligini sistemin glivenligine sigortalar. Tur
kiye'nin AB ile entegrasyonu Turkiye'nin guvenligini Avrupa'mn 
giivenligi ve istikrarma da baglayacakhr. Gte yandan Turkiye'nin 
AB'ye entegrasyonunun ekonomik refah ve ozgurliik de liretecegini 
varsayarsak, hem ulusal biitiinlugiin hem de toplumsal ban$m 6nko
~ullarmm guc;:lenecegini 6ng6rebiliriz. 

Ortadogu'ya aktif olarak miidahale edebilecek bir glic;: olmayan 
AS'nin b61gede uygulamaya c;:ah$hgl bir "Kurt projesi" hie;: olmad1. 
Ortadogu'yu yeniden r;;ekillendirmeye c;:a11$an ve bu amac;:la bolgede 
glic;: kullanan ABD'nin ise var bir "Kurt projesi". Kuzey Irak'taki olu
~um, doksanh yIllardan beri ABD'nin organize edip temellerini athgl 
bir geli§menin sonucu. DolaYlslyla, Tlirkiye'nin Giineydogu bolgesinde 
bir kopu$ ihtimalinden endi§e edenlerin dikkat etmeleri gereken gu<; 
Mehmet Ugur'un belirtigi gibi ABO'dir. ABD-Tlirkiye ili$kileri, kon
jonktiire dayah, dolaylslyla degi$kendir; yaplsal bir birliktelik bic;:imi 
sergilemez. KonjonktUre dayah bu stratejik perspektifde demokrasi, insan 
haklan ve ozgiirlukler, hatta refah gibi Turkiye'nin son ylliarda once le
digi temel hedefler bulunmuyor. Buna kar$m, son doneminde Tiirkiye-
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AB ili~kilerinin demokrasi, insan haklan, ozgiirlillder, ekonomik istik
rar gibi degerler ekseninde ~ekillendigini hattrlamakta fayda var. 

AD ve Sol 

Mehmet Ugur'un en onemli analizlerinden birisi "sol ve AB" iizerine. 
soldan bir bakl~la, AB'ye kar~l klasik, "onlar ortak, biz Pazar" 

da "ulusal egemenlik" kaygllarma dayanan tezleri de "sol" 
bulmuyor. Bu iki tezden ilkinin IslamCl, ikincisinin de milH

kesimlerin AB muhalefetine dayanak olugturmasmdan 
kaynaklanmlyor Ugur'un bu analizlere Solun "sermayenin 

kar~l <;:lkarken ulusal devleti ve noktasl" 
sorunlu bulur Ugur. Sermayenin emek kar!?ISmda 

kazammlan ulusal diizeyde ve ulusal bir tersine 
miimktin degildir ve dolaYlslyla solun AB projesine "ulu

bir mantlkla kar~l <;:lkmasl bir zaYlfhktlr. Ugur, aynca, kiiresel
le~menin regiile edilmesi konusunda AB'nin ulusal devletlere gore 
daha uygun ve etkin olacagl kamsmdadlr. Supranasyonel bir yapl
lanma, muhtemel ulus-devlet flrsatC;lhgl ve bencilligiyle klyaslandl
gtnda daha etkin, rasyonel ve optimal kararlarm verilebildigi bir yapl
dlr. Aynca Ugur, AB'nin "iilkeler ve toplumsal smlflar arasmdaki giiC; 
dagillmmi zaYlflarm aleyhine en az kullanan uluslararasl kurum" 
oldugunun da altlm c;izmektedir. 

AB projesinin A vrupa kapitalizmini daha surduriilebilir kIldlgl ,ve 
klsmi boliigum kaygllanna ragmen e~itsizlikleri devam ettirici bir rejim 
oldugu Ugur'un katlldlgl gozlemlerdir. Ancak Ugur, AB yerine yeniden 
ulus devletler duzeyine inmenin line e~itszi1ik sorununu c;ozme ne de 
kapitalizmi daha adil bir duzene donu~turme" ihtimalini artlrmayacagl 
kamsmdadlr. Aksine, ulusal diizeye inif;ile krizden krize suruklenen ve 
bu krizlerin maliyetlerini en alt katmanlann omuzlarma yukleyen bir 
"ulusal kapitalizm" yarahhr. Hatta, kapitalizmin krizlerini gizlemenin 
bir yontemi/ araCl olarak saldtrgan milliyetc;i/ ~oven ideolojinin yukse
ligi kac;mllmaz olur Ugur'a gore. Sonuc;, "emekten yana bir Avrupa" 
degil, krizleri daha slklaf;iacak ve derinlef;iecek olan, daha az regiile 
edilen bir kapitalizm ile zenginligini daha az payla~an bir A vrupa'nm 
doguf;iudur; "Avrupa yerine ulus-devlet", hem de saldlrgan ve otori
terlef;iebilecek bir ulus-devlet. Aynca, AB uyeliginin sosyal politikalar 
ve standartlarla Turkiye gibi ulkelerde gelir ef;iitsizligini azalhcl bir etki 
yaratmasmm da kuvvetle muhtemel oldugunu soyluyor Ugur. 

Ugur'un AB ve sol uzerine bu genel analizlerini okuyunca, "kef;ike 
Turkiye solu ve AB uzerine de birf;ieyler soyleseydi" diyoruz. Solun 
kozmopolitan perspektifini bir yana blraklp "ulusalc1" bir dile yaslan-
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dlgt, AB'nin demokratikle§me ve insan haklan §artlanm bile neo-em
bir komplo olarak niteledigi bir donemde Ugur'un yakla§lml 

ac;t11mlar sunacak bir analitik derinlik ic;eriyor. Avrupa solunu 
ve dayam§macl olmamakla ele~tiren Ugur'un Tlirkiye solu 

uzerine de soyleyecekleri olmah ... 

AB ve Kalkmma 

AB-Tilrkiye Gilndemindeki Sorunlar, tart1§dan konulardan olan AB liyeli-
ginin Turkiye ekonomisine muhtemel iizerine de ayduHatlcl 
aC;lklamalar ic;eriyor. Soru §u; AB iiyeligi toplumunun refahtm 
arhracak ml, dii§urecek mi? NasI1 ve neden? Ugur, modelleme yonte
mine dayanan simiilasyonlarda uyeligin Turkiye ekonomisi i<;in avan
tajlar getireceginin, ulusal gelirin yuzde 0,5 He 1,5 arasmda artacagmm 
ongoriildiigiinii belirtiyor. Uyeligin ekonomi iizerindeki olasl etkisini 
iiye olan iilkelerin iiyelik oncesi ve somaSl performanslarma bakarak 
da aC;lkhyor Ugur. Uyelik surecinde ilerleyen bir iilke AB miiktesabahm 
uyarlayarak yeni bir politik-ekonomik ~erc;eve kurar. Bu c;er<;evede 
ekonomi, "sinyal verme ve kredibilite saglama" etkinligi ic;indedir. 
Ulusal ekonominin temellerinin serbest rekabet ortamma dayamkhgl ve 
eski ekonomik-politik c;er<;eveye donmeyecegi verilen temel sinyaller
dir. Bu sinyallerin yabancl yatmmCllan te§vik edici ve mevcut yatmm
lardaki etkinligi artmCl sonuc;lan olacakhr. Ugur, ispanya, Portekiz ve 
irlanda ile Dogu A vrupa iilkelerinde bunun orneklerinin ya§andlgml 
aC;lklayarak ozellikle irlanda ispanya ve Portekiz'in iiyelik somas! 
donemde, hem iiyelik oncesine hem de AB ortalamasma gore daha hlZh 
biiyiidiiklerini gosteriyor. 

Ancak Ugur, hem iiyelik oncesi kendi performansmdan hem de AB 
ortalamasmdan daha dii§iik biiyiiyen Yunanistan orneginin altlm 
<;iziyor. AB iiyeligiyle ekonomik biiyiimenin kendiliginden saglanan bir 
durum olmadlgml, ulusal ekonomilerin sinyal verme ve kredibilite 
yaratma i§levlerini yerine getirmemesi durumunda AB iiyeliginin 
"kendiliginden" bir sinerji yaratmayacagl gozlemi son derece onemli. 
Sorun ve sorumluluk ulusal hiikiimetklerde. AB siirecinin 10 Yllda ki§i 
ba§ma ulusal geliri on bin dolann iizerine ta§lyacagl, iilkeye yabancl 
sermaye "akacagl" beklentisinin her diizeyde olu§tugu Tiirkiye i<;in bu 
uyanlar son derece onemli. AB siirecini ekonomik kalklhrha i<;in yeni 
bir kalkl§ noktasl yapmak ulusal yonetimlerin sorumlulugunda. AB 
uyum reformlannm gecikmesi, uygulamalarm tavsamasl, popiilist 
siyaset anlaYI§1 i<;inde <;lkar gruplarmm kamu politikalanm "esir al
maSI" durumunda beklentiler ger<;ekle§mez. Ugur, uyansmda son 
noktaYl koyar; 1/ AB iiyeliginin ekonomik performansl arttlrma potansi-
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yeB bu potansi yelin gen;ekle~mesi iilkenin i<; dinamikle-
rine VCl~~U'-'tH 

,,"C:l"1""9C~,<:;~ mi sorusuna Ugur'un Tiir-
kiye'nin Avrupah bir oIdugunu 
uyum reformlanm yapmaya devam etmek, politika terdhlerini 
AB'Ii buyuk bir iilke perspektifiyle yapmak ve gelecegin A vrupasl'mn 
kurulmasma katkdanm ortaya koymak ... Turkiye'nin azmhk haklan, 

sorunu ve Turk-Yunan ili,?kilerinde JI Avrupa degerlerinden 
<;:ozumlerden oldugunu hem tercih hem de 

P" '~11Y"~L duzeyinde ve ekonominin orta vadede 

kiye'nin nt>'f'tr.rrn 

sonm;;, muzakere surecinde Tur
bagh Ugur'a gore. 

Sonu<; olarak Mehmet Ugur'un kitabl son yIllarda AB uzerine yazl
Ian en derinlikli, en analitik kitap. Subjektif onermelerin <;ok otesinde 
gu<;lu akll yuriitmelerin, tarihsel ve olgusal verilerle desteklenen tezle
rin harmanlandlgl ikna edici bir <;ah~ma. AB'yi tartI;;madan once mut
laka okunmasl gerekenler arasmda. 
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