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<;okkiiltiircii Alan Avrupa 
....... "'JlU ... " ... '""'~~'- ... L Siyaset ve Ulusal 

NaZlm iREM** 

AB'nin geni~leme siyasetinin teme! ilkeleri 1990'lt yillarm ortasmda Birligin Dogu 
Avrupa'ya geni~leme kararz almasmm ardmdan tammlanmaya ba~lanml~tzr. Kar~lltklz 
mudahale ilkesine bir meta-norm statUsii veren AB, Robert Cooper'm tammladlgl gibi, 
uzun biitiinle~me siirecinde postmodern bir devlet bifimini alml~tlr. AB'nin geni§leme 
politikasl, AB'nin postmodern politika alanma tamamen katzlmaml~ adaylarm modern 
ulusal devletler olduklarz varsaYlmma dayanarak, biitunle§me siyasetinden farkh olarak 
gerfekfi terimlere gore olu§turulmaktadlr. Postmodern biitiinle§me siyasetine ozgii 
demokratik eksiklikleri ve/veya me§ruiyet zafiyeti gibi yaplsal sorunlarz miiktesebata 
uyum siirecinde AB'nin aday iilke!ere ihraf ettigi iddia edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birligi, Kiireselle§me, Geni§leme, Demokratik Eksiklik, 
Miiktesebat Siyaseti 

European Union as a Postmodern and Multicultural Space: Tech
nicaHzation of Politics and the Dilemmas of National Democracies 

ABSTRACT 

Basic principles of the EU's politics of expansion have begun to be laid down since the 
mid-1990s following the historical decision to expand the Union towards Eastern 
Europe. By giving a meta-norm status to the principle of reciprocal intervention, the 
EU, as described by Robert Cooper, has taken the form of a postmodern state during the 
long process of integration. Unlike the integration policy, the EU formulates its 
expansion policy on realistic terms assuming that the candidates, which are not fully 
incorporated into the postmodern policy realm of the EU, are modern nation states. It is 
argued that the structural problems such as democratic deficit and/or the erosion of 
legitimacy inherent to the EU's postmodern integration politics have been exported to 
the candidate states in the process of the adaptation of the acquis communautaire. 

Keywords: European Union, Globalization, Enlargement, Democratic Deficit, Politics 
of Acquis Communautaire 

* Yrd. Do~. Dr. Dokuz Eyliil Universitesi, Uluslar3rasl ili~kiler B6lilmil Ogretim Uyesi. 
UlliSlARARASliLi$KiLER, Cilt 3, SaY19, Bahar 2006, 8.51-87. 
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Sovyetler Birligi'nin ylkIlmasmm ardmdan gec;:en yakla~lk 15 yll 
ic;:inde Dogu Avrupa'daki eski sosyalist devletlerin buyuk bir bolumu 
Hur Dunya'yl olu~turan eski du~manlannm kurduklan Avrupa Bir
ligi'ne (AB) uye olmu~lardlr. Orta ve Dogu Avrupa'dan ba~layarak ge
ni~lemeye ba~layan AB He temas eden eski sosyalist ulkeler, iiyelik yo·· 
lunda kapitalist ekonomiye ve parlamenter liberal demokrasiye hlZh bir 
uyum siirecinden gec;:mi~lerdir. 1990'lardan itibaren bu bolgelerde Av
rupa, sadece bir zenginlik ve refah adasl olarak goriilmekle kalmaml~, 
demokrasi, hukukun iistlinliigu ve bireysel hak ve ozgiirliiklere daya
nan ideal bir siyasanm simgesi haline gelmi~tir. 1990'lann ortasmdan 
itibaren Orta ve Dogu A vrupa iilkelerine dogru genit;;leme karanm ha
yata gec;:iren AB'nin c;:evresiyle ili~kileri, "biitiinle~me" ve "geni~leme" 
siyasetinin farkh dinamikleri altmda ~ekillenme egilimine girmi~tir. Ilk 
15 iiyenin bUtiinle~me siirecinde ortaya C;:lkan AB muktesebatmm da
yandlgl liberal degerler c;:ok c;:e~itli kurucu metinler yoluyla i~levselle~ti
rilirken, AB geni;;lemesi, c;:ogu zaman butlinle~mesini saglayan liberal 
ilke ve degerlere dayanmayan siyasal, ekonomik program ve yontem
lerle yiirUtiilmeye ba~lanml~hr. Biitiinle~me siirecinde miizakereci olan 
AB, geni;;leme siirednde dikte edicidir; bUtiinle§me siirednde kar§lhk
hhk ilkesini benimseyen AB, geni§leme siirecinde tek tarafhdlr; bUtiin
le;;me siirecinde kahhmclhgl te§vik eden AB, geni§leme siirecinde tepe
den inmecidir. Bu c;:ah§mada AB'nin bUtiinle;;meden geni§lemeye daha 
da belirginle§en c;:ift yiizliilliglinlin yaplsal nedenleri ara§hnlacak ve bu 
<;er<;evede, Orta ve Dogu Avrupa iilkeleriyle Tlirkiye'nin tecriibe ettik
leri miizakere siyaseti yoluyla aday iilkelere ihrac;: edilen demokrasinin, 
biitiinle§en Avrupa'da yeni bir yonetim mod eli olarak geli§tirilmeye 
c;:ah§llan yoneti§im, diger bir deyi§le, hiikiimet olmadan yonetmek siya
setinin dayandlgl ilkelerin kahhmCl demokrasi idealinden nasll farkh
la§hgt ara§hnlacakhr. 

Birlik antla§masl olarak bilinen Maastricht sonrasmda AB (pasH bir 
stratejiyi gerektiren) omek bir demokratik model olmaktan <;lkarak, 
(aktif bir stratejiyi gerektiren) "tasanm olarak demokrasinin" c;:evre
sinde kurulmasl siyasetine yonelmi§tir.1 Ekim 2005'te Turkiye ile tam 
iiyelik miizakerelerini ba§latma karan alan AB'nin Tiirk siyaseti lize
rinde demokratikle§tirici bir etkide bulunacagl varsaYlml, AB'nin aktif 
stratejisi yoluyla aday iilkeye liberal demokratik bir rejim ihrac;: ettigi 
gorii§line dayanmaktadlr. Sten Rynning aday iilke kamuoylannda or
taya C;:lkan, liberal bir kuvvet olarak AB'nin demokratikle§meyi destek
ledigi gorii§liniin bu aktivist stratejiden kaynaklandlgml tespit etmek-

I Sten Rynning, "The European Union: Towards a Strategic Culture?", Security Dialogue, Cilt 
34, No 4, 2003, s. 483, 486, 489. 
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tedir.2 DolaYlslyla, AB yanda~hgl veya kar~>1thgl da kWH bir ~ekilde de
rnokrasi kar~lthgl/yanda~hgma indirgenrnektedir. Daha da onernlisi, 
AB yoluyla ithal edilenin nasIl bir dernokrasi oldugu sorusu genellikle 
cevapslz blrakIlrnakta ve ithal edilenin dernokrasiden ziyade ~ok-kat
rnanh ve ~ok-duzeyli bir yoneti~irn sisterni oldugu yonundeki itirazlar 
ise hic;dikkate almrnarnaktadlr. 

3 Ekirn 2005'ten soma daha da yogunla~rnasl beklenen AB-Turkiye 
ili~kilerinin smlrlanm tayin eden rnuktesebat siyasetinin Turkiye'de 
devlet-toplurn ili~kilerinde kokl"li degi~irnler yaratrnaSl beklenrnektedir. 
Kristi Raik soylernlerin gu~ten ayn olarnayacagml ve c;e~itli sosyal uy
gularnalar, kururnlar ve orgutler ic;inde gizli anlarn sisternleri olarak 
soylernlerin aym zarnanda belirli guC; i1i~kilerini varsaydlklanm belirt
rnektedir.3AB soylerni ic;inde gelit;;en dernokrasi ve dernokratikle~rne 
kavrarnlan da Turkiye'de yeni guC; ili~kilerinin kurulrnasml hedefleyen 
kuvvetli bir degi~irn istegini Hade etrnektedir. Ancak, dernokrasi ve 
dernokratikle~rne kavrarnlan kendi ba~larma gayet soyut i~eriklere sa
hiptirler.4 AB'nin aktivist rnuktesebat siyaseti yoluyla aday Ulkede libe
ral dernokrasilerin kurulrnasma vesile olabilecegi tezi bir yandan de
rnokrasinin yasacl reforrnculuk yoluyla bir cografyadan digerine akta
nlabilecegini ongoren evrenselci bir yakla~;nrnl irna etrnekte, diger yan
dan da AB rnuktesebatmm aday Ulkede "zihniyet devrirni"ne yol ac;a
bilecek kadar derin ve etkili ozsel bir dernokrasi projesini destekledigi 
tezine dayanrnaktadlr. 

AB uyeligine hazlrhk a~arnasmda dernokrasinin aday Ulkede hangi 
arac;lar yoluyla gelit;;tirilecegi ve dernokratiklet;;rne surecinin etkin ak
torlerinin kirnler olacagl konusundaki rnuglakhklar, dernokratik kon
solidasyon aC;lsmdan ~ok c;e~itli sorunlar yaratrnaya gebedir. AB'nin 
kurucu rnetinlerinde tamrnladlgl gibi, insan haklanna saygl ve huku
kun usttinlUgu gibi prensipler kut;;kusuz dernokratik rejirnlerin olrnazsa 
olrnaz kot;;ullandlflar. Ancak bir yonetirn ilkesi olarak dernokrasi, 
"yurtta~larm siyasal surec;, daha genelde de siyaset uzerindeki kontrol
lerinin saglanrnaslm" gerektirrnektedir.5 Genit;;lerne siyasetinin belke
rnigi olan rnuzakere siyaseti, yaratrnl~ oldugu kapah, teknik ve tek-ta
rafh karar alrna surec;leri nedeniyle kahhrncl bir dernokrasinin geli~rnesi 
ic;in gerekli sosyal ve siyasal donu~urnu saglayarnarnaktadlr. Dahasl, 
AB'nin buttinle~rne siyaseti 1990'lann bat;;ma kadar bir dernokrasi pro-

2 Ibid., s. 479-496. 
3 Kristi Raik, "EU Accession of Central and Eastern European Countries: Democracy and 

Integration as Conflicting Logics", East European Politics and Societies, Cilt 18, No 4, 2004, s. 571-
572. 

4 Ibid., s. 572. 
Ibid., s. 573. 
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jesi olmaktan ziyade serbest pazar projesi olarak gelif;lmif;ltir. Genif;lleme 
surednde, ozellikle de Kopenhag kriterlerinin oluf;lturuldugu 1990'lann 
baf;lmdan itibaren, AB muktesebatma kendisinde hie:; de olmayan bir 
nitelik atfedilerek, bir tur demokratiklef;lme re<;;etesi olarak yaklaf;ldmaya 
baf;llanmH:,>hr. 

Genif;lleme siyaseti ie:;inde AB'nin ae:;lklanan demokrasi idealinin 
Joseph Schumpeter'in ongordugu prosedurel/minimalist demokrasi 
anlaylf;llyla smirh oimadigi gorulmektedir. Zira demokrasiyi, serbest ve 
rekabete:;i se<;;imlerin garanti altma almdlgl bir rejimde iktidar i<;;in yapI
Ian mucadelenin f;lartlarma istinaden tammlayan Schumpeter'in ideal
lef;ltirdigi minimalist demokrasinin §artlan 2000'li y1l1arm baf;lmda hem 
Orta ve Dogu Avrupa iilkelerinde hem de Turkiye'de mevcuttur.6 

DolaYlslyla, AB'nin demokrasi anlaYl§l minimalist/prosediirel demok
rasi He smirh olsaydl, ozellikle Turkiye orneginde demokratiklegme ola
rak tammlanan genigleme gundeminin onemli bir klsml da kendiligin·· 
den e:;ozulmu§ olurdu. AB demokratiklegmeden beklentisini, insan ve 
azmhk haklarma sayglh, hukukun ustunliigune dayanan anayasal de
mokrasilerin kurulmasl olarak tammlamaktadlr. Anayasal demokrasi
ler ie:;inde c:;ogulcu, geffaf ve muzakereye a<;;lk bir kamu alammn olugtu
rulmasml amac:;layan c:;egitli politika onerileri de AB'yi koklu bir zihni
yet muhendisligini gerektiren sosyal ve siyasal projenin sahibi haline 
getirmektedir. Cevaplandmlmasl gereken temel soru gudur: AB ile 
aday ulke arasmdaki muzakere siyasetinin prensipleri ve yuriitiilme 
usulleri aday ulkede kahhmcl bir demokrasinin yerlegmesi i<;;in gerekH 
bulunan koklu zihniyet degigimini saglayabilir mil Yoksa, AB butUn
legmesinin sorunlanm tammlamak uzere kullamlan "demokratik ek
siklik/ zafiyet" kavraml, genigleme ve muzakere surecinde kargllagllan 
sorunlann daha kapsamh bir gekilde anlagllmasma vesile olabilir mil 
Bu c:;ahgmada bir yandan yukandaki sorulara cevap aramrken, diger 
yandan da dlf;>Sai bir demokratiklegtidci aktOre donugen AB'nin aday 
ulkeler He yuriittiigu muzakere siyasetine damgasml vuran <;:ifte stan
dartlann, AB'nin butunlegme ve genigleme siyasetine ozgu yaplsal ne
denIed araf;>hnlacakhr. 

<::ahgmanm ilk boliimunde AB'nin butiinlef;>me ve genigleme siyase·· 
tini gekillendiren kuresellegmenin etkilerine deginilecek ve kureselleg·· 
menin hem urunu hem de taglYlclSl olan AB duzeyinde ortaya <;;lkan 
yeni yonetigim siyasetinin ozgunlugu, ingiltere Bagbakam Tony Blair'in 
dH;df;>leri damgmanlarmdan olan Robert Cooper'm ileri surdugu 
postmodem bir devlet olarak AB tezine atfen tarhgtlacakttr. AB duze-

6 Bkz. Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, Londra, George Allen and 
Unwin, 1943, s. 269. 
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yinde ortaya C;lkan yonetif?im siyasetine mef?ruiyet kazandlran karf?lhkh 
miidahale prensibi iizerinde durulacak ve bir yoneti~im sistemi olarak 
tasarlanan AB'nin ic;inde gelif?tigi kiilturel ve siyasal ortamm 
postmodern ve C;okkiHtUrcii bir alan olarak tammlanmasmm genif?leme 
siyaseti iizerindeki etkileri incelenecektir. C;::ahf?mamn ikinci boliimiinde 
aday iilkeyi postmodern/ C;okkiiltiircii bir alan olarak tammlanan AB'ye 
hazlrlamak iizere yiiriitiilen miizakere siyasetinin, aday iilke demokra
sisi iizerindeki etkilerine dikkat c;ekilecektir. Miizakereler yoluyla ihra<; 
edilen demokratik zafiyetin bir sonucu olarak aday iilkede miizakerele
rin hakim giicii haline gelen sivil biirokrasi ve siyasal parti liderlikleri 
giic;lenmekte ve demokratikle;;me basit<;e yukandan-af?agl devlet re
formu sorununa indirgenmektedir. Cooper'm tammlamaSlyla 
postmodern bir devlet olan AB, modern devletler olarak tammlanan 
aday iilkeler kar;;lsmda kendi alamnda uyguladlgl kan;nhkhhk prensi
bind en de vazgec;mek zorunda kalmaktadlr. Genif?leme siiredni ;;ekil
lendiren miiktesebat siyasetinin temel prensibi karf?lhkh miidahale 01-
madlgl i<;in AB, aday iilke kar;;lsma ikili bir dil, soylem ve stratejinin 
sahibi olarak C;lkmaktadlr. C;::ah;;manm son boliimiinde miiktesebat siya .. 
setinin teknokratik-sec;kind niteligine dikkat s;ekilecek ve Tiirkiye or
negi de dikkate ahnarak, reform/miizakere siyasetinin aday iilkede ka
hhmCl-miizakereci demokrasiden ziyade devletin yukandan-a;;agl yeo. 
niden orgiitlenmesini ongoren ses;kinci bir projenin araCl haline geldigi 
ve sonuc;ta ulusal demokratik siyasetin sona ermesine yol as;an geli;;
meleri hlzlandlrdlgl ileri siiriilecektir. 

Kiireselle§menin Ta§lYlclSl ve Temsildsi Olarak AD 

Yaratml;; oldugu ekonomik, siyasal ve sosyal sonu<;lar dikkate alm
dlgmda kiireselle;;me olgusunun gayet karma§lk imalan oldugu kabul 
edilmektedir. Kiireselle§me olgusunun aylrt edici ekonomik bile§eni, 
kapitalist pazann yayllma dinamiklerini kuvvetlendirmesidir; ancak 
kiireselle§menin ima ettigi serbest pazann yayllmasl olgusu, Sovyetler 
Birligi'nin Ylkllmasmm ardmdan kapitalizme as;llan cografyalarla 
C;::in'in tedrici kapitalistle;;me <;;abalanna atfen tammlanabilir. Haliha
zlrda kapitalist pazar sistemi is;inde olan yerle§ik merkezi iilkelerde kii
reselle;;me kapitalizm is;inde hlZh bir degi§ime neden olmu;;tur. Kiire
selle§me kapitalizm is;inde ge<;i§, kapitalizm dl;;mda kalml;; eski sosya
list cografyalarda da donii;;iim dinamikleri yaratmaktadlr. 

"Kapitalizmin kiiltiirel mantlgl"; "post-Fordism", "postmodernizm", 
"yeni ileti§im ve bilgi teknolojilerine dayanan kiiresel toplum ve kiil
tiir", "ulus-a§an yonetici se<;;kinlerin dogu;;u ve tiiketicilik", "medeni
yetler c;ah;;masl", "farkh bir egemenlik, ekonomi ve kiiltiir anlayt;;ma 
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dayanan yeni bir imparatorlugun dogu~u" gibi kavramlar ve temalar 
yoluyla tarh~llan kureselle~me, ister bir ttir "yeni emperyalizm" isterse 
de "ozgurluk, zenginlik, demokrasi ve kapitalist pazann yayllmasl" 
tezleri <,;en;evesinde degerlendirilsin Soguk Sava~ somaSl kurulan kure
sel ve ulusal sistemlerin koklu bir degi~iml donu~um ya~;adlklanm ima 
etmektedir.7 Douglas Kellner'e gore kureselle~me gerilim-yuklu bir 
degi~im surecidir; bu sure<,;, hem farkhla~t1rmakta hem de kureselle~mi~ 
kitle kUlttiru i<;inde ttirde~le~tirmektedir; dahasl, kureselle~me hem 
demokrasiyi hem de demokrasi kar~lthgml gU<,;lendirmektedir.8 Kellner 
kureselle~me surecinde ortaya t;lkan ekonomik, sosyal ve siyasal degi
~imlerin yarathgl gerilimleri anlamak ve kureselle~me-demokrasi ili~
kisi hakkmda daha kapsaYICl bir kavramla~hrmaya ula~mak uzere "yu_ 
kandan a~agl" ve II a~agldan yukan" kureselle~me aynml yapmaktadIr; 
buna gore kapitalist devlet ve finans <,;evrelerince yurtittilen "yukandan 
a~agl kureselle~me", gucun ve zenginligin belirli bir ulus-a~an azmhgm 
elinde toplanmasma imkan veren bir yogunla~ma olgusu yarathgi i<;in 
demokrasinin geli~mesini engellemektedir; ancak yeni sosyal hareketler 
ve kimi marjinal gruplar tarafmdan kiireselle~menin kurumlan ve 
ara<,;lan kullamlarak geli~tirilen a~agldan yukan kiireselle~me cereyam, 
daha once demokratik diyalogun ve gii<,; miicadelesinin dl~mda blrakI-· 
Ian kimi gruplara yeni kahhm imkanlan saglayarak demokratikle~meyi 
kuvvetlendirici bir etkide bulunmaktadlr.9 

Gerek yukandan a~agl gerekse de a~agldan yukan kiireselle~me, 
ulusal devletler ve ulusal demokrasiler uzerinde yogun bir baskl ya
ratmaktadlr. Bu sorun, sonu~lan itibanyla hem bOlgesel hem de kiiresel 
derin etkiler yaratan Avrupa biittinle~mesi i<,;inde daha da <,;etrefilli bir 
goriintti kazanmaktadir. <::e~itlilik ve farkhhk i<,;inde birlik anlayl~ma 
kurumsal, siyasi ve kulturel bir bi<,;im vermesi beklenen Avrupa bii
tiinlef?mesi, hem ulus-ustti buttinle~me hem de ulus-alh bolgesellef?me 
etkisi yarathgl ol<,;iide, kiireselle~me f?artlanmn bilin<;li politikalar yo
luyla ~ekillendirildigi bir laboratuar haline gelmektedir. AB ol~eginde 
Avrupahla~mak olarak tecriibe edilen btitiinle~me de iiye ve/veya aday 
iilkeler iizerinde kureselle~meye benzer baskllar iiretmektedir. 

Avrupa dunya niifusunun % 6'sml barmdlrsa da tek bir pazar olarak 
diinya gayri safi milli hasllasmm % 22'sini iiretmektedir; ABD'den 
soma diinya ticaretinin en baskm giicu olan A vrupa kamuoyuna hakim 
anlayl~a gore dl~sal bir olgu olarak kiireselle~me, btitiin devletleri ve 
toplumlan disipline etmektedir vc A vrupa Ulkelerinin kiireselle~meye 

7 Douglas Kellner, "Theorizing Globalization", Sociological Theory, Cilt 20, No 3, 2002, 
s.285-286. 

8 Ibid., s. 293. 
9 Ibid. 
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karr;;l gelir;;tirdikleri karr;;l koyma stratejisinin sonucunda AB gelir;;mir;;
tir .10 Kiireseller;;menin kazananlan arasmda olan A vrupah baskm 
smlflarm ve se<;kinierin 1980'li ve 1990'h ydlarda kureseller;;menin di
namiklerini A vrupa ol<;eginde derinler;;tirmek ve genir;;letmek iizere AB 
projesini hlzlandlrdlklarma dikkat <;eken Anthony McGrew, bar;;langl<;ta 
dlr;;sal bir olgu olarak gelir;;en kiireseller;;menin A vrupa projesi yoluyla 
i<;seller;;tirildigini ileri siirerek, Fritz Scharf' a atfen, ne Avrupa'nm liberal 
kiiresel ekonomik diizene engel kilit bir biok ne de Avrupa'da gelir;;en 
yerelciligin - en azmdan var olan haliyle - liberal kiireseller;;meye alter
natif olabildigini belirtmektedir.ll Aksine, kiireseller;;me siirecinde nere
deyse bir tilr meta-norm haline gelen yeni-liberal anlaYlr;;, 1980'lerden 
soma hegemonik bir biok olur;;turan Yeni Sag cereyanlar tarafmdan A v
rupa'daki tarihi refah yapIlannm zaYlflablmasma yonelik yeni bir ide
olojik-siyasal dil olarak kullamlmaya bar;;lanmlr;;hr. Kureseller;;menin zo
runlulugunun yeni-liberal tezler <;er<;evesinde degerlendirilmesi sonu
cunda geriletilmeye <;ahr;;llan refah uygulamalan yoluyla eler;;tiri menzi
line alman da egemen devietler ve ulusal demokrasilerdir. 1990'11 yll
larda A vrupa biitiinler;;mesi, kiiresel gii<;lere A vrupa' da kontrol altma 
almmlr;; giivenli bir alan yaratmak gayretieriyle r;;ekillenmektedir. Tek 
pazar i<;inde olur;;turulan parasal birlikle, A vrupa ekonomisinin rekabet 
giiciinii arttmcl yeni-liberal politikalar ve uluslararaSl rekabeti destek
leyici dlr;; ticaret rejimi, kiireseller;;menin dinamiklerinin AB ol<;eginde 
yeniden iiretilmesine vesile olmaktadlr. Ulusal hiikiimetlerin ve Av
rupa-merkezli kiiresel ekonomik aktorlerin 1980'li ve 1990'11 y1l1arda 
kiireseller;;menin basklsl altmda olur;;turduklan yeni politika tercihleri 
AB biitiinler;;mesini hlzlandumlr;;tIr. AB'nin genir;;leme siyaseti de kiire
seller;;menin 1990'larda ortaya <;lkan yeni ekonomik-siyasal zorunlu
luklan ile bar;; etmek iizere atllmlr;; bir adlmdlr. Kiiresel Ol<;ekte degir;;el'l 
ticaret ve finans ilir;;kileri altmda Avrupa merkezli firmalann rekabet 
gii<;lerini arthncl onlemleri almak zorunlulugu ile karr;;l kar~nya kalan 
ulusal devletler, kontrollii bir rekabet alam yaratmak iizere hem AB 
i<;inde derinler;;mir;; ekonomik politikalann olur;;turulmasma hem de AB 
alamm genir;;letmeye yonelmir;;lerdir. Ekonomik kiireselle1]menin basklsl 
alhnda kalan <;er;;itli toplumsal gruplar, siyasal partiler ve devletler tara
fmdan temsil edilen <;ok <;er;;itli <;lkarlar, AB diizeyinde daha genir;; katI
hm ara<;larma sahip olunca AB kiireseller;;me yandar;;lan ile karr;;lt1anmn 
karr;;l karr;;lya geldikleri bir siyasal ortama doniir;;miir;;tiir,12 

10 Anthony McGrew, "Between the Two Worlds: Europe in a Globalizing Era", Government 
and Opposition, Cilt 37, No 3, 2002, s. 345. 

11 Ibid., s. 348. 
12 Liesbet Hoogle, "Globalization and the European Union", www.unc.edu / -hooghe/ 

downloads/ queensfinal .pdf, (20 Arahk 2005), s. 3. 
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Liesbet Hoogle AB'nin kuresellef;lmenin hem baglmh hem de baglm
SIZ degif;lkeni oldugunu iled surer ken, AB alamnda gelif;len yeni yoneti
f;lim rnodelinin kuresellef;lmenin ongordugu rurden bir yonetim anlaYl
f;llm ete kemige burundurdugunu de belirtmektedir. Buna gore AB 01-
c;eginde ortaya <;;lkan yonetif;lim aglan, sadece ulusal ve ulus-ustu ku
rumlar arasmda de gil, ulus-alb yerel yonetim yapllanyla ulusal <;;lkar 
gruplan arasmda da yeni baglantllar kurmakta ve c;ef;litli politika alanla
rmda daha etkili sonu<;;lar dogurmaktadlrlar; diger bir deyif;lle yeni yo
netif;lim aglan, yasamadan ziyade uygulama surednde; dlf;l ilif;lkiler, ti
caret ve rekabet politikalarmdan ziyade bOlgesel politikalar, c;evre, sos
yal politikalar ve sanayi ilif;lkileri gibi alanlarda daha etkili olmaktadlr
lar.13 

<:,:aglmlzda sadece ekonomiler degil, siyaset de kuresellef;lmektedir. 
Ulus-ustii karar alma sure<;lerinin ortaya <;lkmasl ve bu duzeyde gelif;len 
yeni yonetif;;im yapllarmm ulusal siyasal sistemlerle eklemlemnesi ku
reseHef;lmenin siyasal etkileri arasmda sayllmaktadlr. "Kuresellef;lmenin 
ve yerellef;lmenin dinamikleri altmda Bretton Woods sisteminin<;oztil·, 
mesi, yeni·liberal projenin gelif;lmesi, kamusal ve ozel gu<;ler arasmdaki 
ilif;lki He devletin kapasite ve roltinun degif;lmesi" neticesinde AB'nin bir 
yonetif;lim agl olarak kurgulanmasma neden olan ideolojik-siyasal Sl

mrlann <;;izildigini belirten McGrew, kUresellef;lmenin zorlamalan aI·· 
tmda "modern toplumun yonetilmesinde (ortaya <;lkan) zorluklann, 
kamu felsefesinde C;ok-duzeyli yonetif;lime dogru paradigmatik bir 
kayma yarathgml" da ileri surmektedir.14 Gerc;ekten AB ic;inde tasarIa
nan <;;ok-duzeyli yoneti~im yapIlan, bir yandan kuresellef;lme ve yerel
lef;lmenin yaratbgl <;;ef;litli siyasi, sosyal ve ekonomik pratikledn kurum
sallaf;lhnlmasml temsil ederken, diger yandan da "devlet, toprak, milli
yet, egemenlik, demokrasi ve mef;lruiyet arasmdaki ilif?kiye dayanan 
klasik demokratik yonetim kurammda" hlZh bir kaymaya neden 01-
maktadlr.15 Kureselle~menin basklsl altmda hukumet olmadan yonet
mek amaClyla tasarlanan <;ok-duzeyli yoneti~im yapIlanna dayanan AB, 
kimi zamanlar yerle~ik liberal demokrasiler a<;lsmdan da ciddi ekono
mik, sosyal ve siyasal sorunlar yaratmaktadn<. 

AB projesini iki duzeyli bir yaklaf;llm c;er<;evesinde degerlendiren G. 
Graziano, ulusal siyasal, sosyal ve ekonomik gii~lerin AB duzeyinde 
yeni ulus-iisru siyasal ve kurumsal yapIlar oluf;lturduklanm; ve AB du
zeyinde oluf;lturulan siyasal, sosyal ve ekonomik yapllann yerel siyasal 
sistemlerin bir parc;asl haline gelmeleri neticesinde AB butunlef;lmesinin 

13 Ibid., s. 36-37. 
14 McGrew, "Between the Two Worlds: Europe in a Globalizing Era", s. 351. 
15 Ibid. 
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iki yoniiniin ortaya <;lkhgml iddia etmektedir.16 Ulus-iistii yapIlar, AB 
alam i<;inde zaYlflayan ulusallyerel yapllara eklemlenerek, onlan kiire
sel giic,;lere (jzgii c,;lkarlan yerellulusal diizeyde iireten yapllara donii~
tiirmektedirler. DolaYlslyla Avrupa'mn yerle§ik liberal demokrasileri
nin temel prensipleri arasmda olan "kahhm, temsil, hesap verirlik ve 
me;;ruiyetin" anlaml yeniden tammlamrken, demokrasi de "ulus-otesi" 
(veya yerel) bir olc,;ege kaymaktadlrP Avrupa Parlamentosu'na dogru
dan sec,;imler veya A vrupa yurtta§hgl ve anayasasl gibi ulus-iistii ku
rum ve siirec,;lerin geli§mesi de demokrasilerin sadece ulusaI diizeyde 
yeniden tammlanmasma degH, ulus-iistii alanda yeni giic,; ili~kilerinin 
dogmasma vesile olmaktadlr. Kiireselle;;menin basklslyla AB diize
yinde ortaya c,;lkan yoneti§im yapllarmm giic,;lenmesi, ulusal demokra
siler ic,;inde "profesyonel siyasi ve biirokratik smlflarla, uzmanlan" a~m 
derecede kuvvetlendirmektedir.18 AB'nin "kiiresel ekonomik (bir) 
projenin yaYllmasma" ned en oldugunu iled siiren McGrew, kliresel
le§menin, "bankerler, dam§manlar, uzmanlar ve yoneticiler ic,;in giivenli 
bir Avrupa" yaratmaYl gerekli klldlgml belirtirken; If A vrupa diizeyinde 
karar almamn siyasal ve teknik karma§lkhgl" dikkate ahndlgmda, II A v
rupah kurumlann gikiiniin arttmlmasl" sonucunda ulusal dernokrasi
lerin neredeyse karar alamaz duruma geldiklerine h;;aret etmekte; ve 
"ulusal yasal sistemlerin % 70'inin AB kokenli diizenleme ve kararlara 
bagh oldugunun" alhm c,;izerek, AB biitiinle§rnesinin "giiciin ve siyasal 
sorumlulugun gen;;ek yerleri hakkmda bir kan~lkhk yaratttgml" Hade 
etmektedir.19 Avrupa Parlamentosu veya insan Haklan Mahkemesi ka
rarlan c,;erc,;evesinde Avrupa-Ol<;:eginde desteklenen ilkeler, degerler ve 
c,;lkarlar c,;e;;itli siyasal ve hukuki kararlar yoluyla tammlanmaya c,;ah~Ilsa 
da, McGrew, her yoneti~im sistemi gibi AB'nin de, D. Thompson'un 
i~aret ettigi "c,;oklu c,;ogunluk ac,;mazl" ile kar~l kar~lya kaldlgml ve "ka
rar alma otoritesinin daglhlml~ olmasmdan dolaYl (herhangi bir dii
zeyde ortaya c,;lkan) hi<;:bir c,;ogunlugun biitiiniiyle demokratik me~rui
yete sahip olmadlgml"; dolaYls1yla, AB'nin karar alma sisteminin c,;o
gukulugu desteklemekten ziyade basit bir c,;ogunluk sistemine donii~
tiigiinii iled siirmektedir.20 Ulus-iistii kurumlar yoluyla kiireselle~me
nin ta~lylclsl haline donii~en AB'nin derin bir demokratik me~ruiyet 
sorunu He karf;11 karf;11ya olduguna dikkat c;eken McGrew, Habermas'm 
aihm c,;izdigi gibi, AB ic,;inde iktidann her yere dagltdmaSl nedeniyle 
ortadan kalkhgml ve iktidann olmadlgl yerde de siyasetin oneminin 

16 Paolo Graziano, "Europeanization or Globalization", Global Social Policy, Cilt 3, No 2, 2003, 
s.177. 

17 McGrew, "Between the Two Worlds: Europe in a Globalizing Era", s. 352. 
16 Ibid., s. 353. 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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azalacagml belirtirken,21 AB ic;inde teknokrat-biirokrat ziimresinin ar;;m 
giic;lenmesinin olas! sonuc;lanm ima etrnektedir. Kellner'in yapml~ 01-
dugu tasnif c;erc;evesinde yukandan-ar;;agl kiireseller;;menin tar;;lYIClSl 
haline gelen AB'nin tecriibe ettigi demokratik zafiyet, giiciin teknokrat
biirokratlara kaymasmdan ve McGrew'in belirttigi gibi, AB'nin kendi
sini yaratan kiiresel sermaye, uzmanlar, teknisyenler ve biirokrasi ic;in 
A vrupa'yl giivenli bir alan haline getirmek girir;;imlerinden kaynaklan
maktadlr. 

AB i<;inde demokratik zafiyeti daha da derinler;;tiren bir diger husus, 
kiireseller;;me kadar AB biittinler;;mesinin de belirtileri arasmda sayllan 
egemenlik kaybldlr. AB diizeyinde hiikiimetler arasl miizakere usulii 
hala devam ettirilse de, AB biittinle~mesi ic;inde ortaya <;lkan yatay ve 
dikey yoneti~im kurumsalla~masl, ulusal devletlerin karr;;lhkh olarak 
egemenlik kaybma ugradlklan yeni bir siyasal alan yaratmaktadlr. AB 
alam ic;inde geleneksel merkezlerin c;evreleriyle olan ili~kilerinden bar;;
layarak, yiiriitme-yasama, ulusal (ve hatta ulus-iistii) biirokrasiler ara
smdaki ilir;;kiler ve C;lkar temsilinin bic;imi de degir;;mektedir. 
Graziano'nun belirttigi gibi, AB ic;inde parlamentolann rolii azalmakta 
ve hiikiimetlerin, diger bir deyi~le yiiriitmenin giicii artmakta; dahasl 
biirokratik ayglt iizerindeki siyasal kontrol de zaYlflamaktadlr.22 Kiire
selle~menin baskIlan ve AB ic;inde payla~nlan egemenlik ili~kilerinin 
zaYlflatttgl devlet yapIlanna ragmen yiiriitmenin yasama kaqnsmda 
giic;lenmesi bir ttir paradoks gibi goriinse de, yiiriitrne, ancak kiiresel
le~meye damgasml vuran yeni-liberal ekonomik programlarm gerc;ek
le~tirilmesine vesile olan bir tiir araCl rolii iistlendigi orand a giiC; ka
zanmaktadlr. 

Kiireselle~menin devlet He pazar arasmdaki ili~kileri birincisi 
aleyhine degi~tirdigini ileri siiren David Held kiireselle~menin ulus
devletlerin egemenliklerini ve ozerkliklerini kaybetrneleri veya siyasal 
toplulugun tammmm degi~mesi gibi etkilerini tespit etmek iizere yii
riitiilen tarh~malarm, AB konusunda da gec;erli oiacagmi ima etmekte
dir.23 Kiiresel gelir;;melerin demokratik siyasal toplulugun tammmi 
etkiledigini Hade eden Held'in ir;;aret ettigi gibi, ulus-devletin kontrolii 
dl~mda kurulan yeni yonetir;;im aglan, demokratik teorinin mer;;ruiyet, 
nza ve katlhm gibi temel sorun ve uygulamalarmm yeniden tammlan
masma yol ac;arken, siyasal toplulugun ulus-devletle smirli bir tamml
nm verilmesini de zorlar;;hrmaktadlr.24 Held AB'yi bir tiir kiireseller;;me 

21 Ibid., s. 354. 
22 Graziano, "Europeanization or Globalization", s. 184-185. 
23 David Held, "Regulating Globalization? The Reinvention of Politics", International Sociology, 

Cilt 15, No 2, 2000, S., 397, 400. 
24 Ibid., S. 400. 
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bic;;imi olarak gorurken, bu proje ic;;inde demokrasinin de kozmopolit
legtigini ve "mer;;ru yonetir;;im bi<;imlerinin ulus-devletin 'altmda', 'us
Wnde' ve 'yam slra' nufuz ederek", AB'yi "smlr agan ortak sorunlann 
c;;ozumune yonelik dayam9macl bir yoneti9im bic;;imi haline" getirdigini 
dU9unmektedir.25 

Thomas Christiansen Soguk Sava9 slrasmda Sovyet tehdidine kar91 
Avrupa'Yl ekonomik olarak guc;;lendirmek amaclyla ABD'nin destegi He 
geligen A vrupa buWnlegmesinin 1980'li ylliardan itibaren kureselle9-
menin basklsl altmda daha da hlzlandlgml ve kureselle9menin UC;; temel 
dinamiginin AB butunlegmesi ic;;inde yeniden uretildigini ileri surmek
tedir.26 Buna gore AB bUtunler;;mesi birinci olarak, "liberal ticaret re
jimi, dUguk enflasyon, deregUlasyon ve slkl bUt<;e politikalanm ongoren 
yeni-liberal ekonomi politikasma dayanan kuresel egilimi" guc;;lendir
mekte ve gucun devletten pazara dogru kaymasml ima eden "pazar
laghrma" egilimi AB ic;;inde aC;;lkc;;a gorUlmektedir; ikinci olarak, "sosyal 
ve kulturel ilir;;kiler ulusal smlrlan agmaya ba91amlr;; ve ortaya C;;lkan 
ak19kanhgl daha da arthrmak uzere Avrupa'da ortak politikalar ve ku
rumlar olu9turulmur;;tur"; bu <;erc;;evede "siyasal partner, yerel ve bolge
sel otoriteler, sosyal hareketler, <;lkar gruplan ve diger sivil toplum ku
rulur;;lan arasmdaki" ilir;;kiler slkla9m1r;;hr; uc;;uncu olarak, "ulusal, bol
gesel ve kitle duzeyinde olu9an kimlikler arasmdaki uzla9mazhklan 
ar;;mak i<;in ortak bir Avrupa kimligi olur;;turmak" ve "ulus-otesi yoneti-
9imin demokratikle9mesi onundeki engelleri kaldlracak Avrupah bir 
demos yaratmak <;abalan" <;erc;;evesinde AB, kuresel sure<;leri hlzlandl
ran bir aktOr olarak bUtunlef;>me ve kuresellef;>me arasmdaki ilir;;kiye ku
rumsal bir i<;erik kazandlrm19t1r.27 

Christiansen <;ok onemli bir noktaya dikkat <;ekerek, AB'yi kuresel
le9menin sonu<;lanyla baf;> etmek uzere yapllandlrma giri9imlerinin onu 
daha <;ok merkezile9tirdigini, bu arada da yurttaf;>larla se<;ilmif;> huku
metlerin isteklerine daha az duyarh bir AB haline getirdigini iddia et
mektedir.28 Diger bir deyigle, kuresellegme AB ic;;indeki demokratik 
zafiyeti derinlegtirmektedir. AB duzeyindeki karar-verme surec;;leri gef
fafllklanm kaybetmektedirler; ulusal duzeyde alman kararlarm AB du
zeyindeki yonetif;>im yapllarma degif;>tirilmeden aktanlmasl zorlaf;>mak
tadlr. AB politikalan yoluyla hlzlanan kuresellef;>me siirecinde zenginlik 
belirli bOlgelerde ve ozellikle de c;;okuluslu f;>irketlerde yogunlaf;>lrken, 

25 Ibid., s. 403. 
26 Thomas Christiansen, "European and Regional Integration", The Globalization of World 

Politics, John Baylis ve Steve Smith (deL), 2. bask!, Oxford, Oxford University Press, 2001, 
s.51O. 

27 Ibid., s. 510-511. 
28 Ibid., s. 511. 
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devletler, tek pazar ve ortak para politikasmm zorladlgl fiyat istikranm 
saglarnak iizere geleneksel refah sorurnluluklanndan kurtulrnanm yol
Ianm ararnaktadlrlar.29 AB diizeyinde sosyal politikalar ve yurtta§>hk 
haklanyla ilgili diizenlemeler yaptlmaya <;:ah§>Ilsa da bu giri§>imler, kii
resene~rnenin zorunlu ve ka<;:lmlrnaz geregi olarak algIlanan pazarm 
serbestle~tirilrnesi talepleri kar§>lsmda tedricen gerilemekte ve yeni··libe
ralizrn AB yoluyla bir tiir meta··norm haline gelmektedir 

Yeni-liberalizm iizerinde neredeyse ahlaki-siyasal bir uzla§>ma yara
tan kiireselle§>menin kiilrurel etkileri dikkate almdlgmda iki farkh anla
yl§> ortaya <;:lkmaktadlr. Birinci anlaYl§>a gore kiireselle§>rne ruketici kiil
tiirii kavrarnl <;:er<;:evesinde bir tiir kiiltiirel tiirde~le~me yaratmaktadlr; 
Samuel Huntington'un ba§>ml <;:ektigi ikind yakla§>lm ise rnedeniyetler 
<;:ah§>masl tezi <;;er<;;evesinde kiireselle§>menin kiiltiirel farkhla§>rnayl de
rinle§>tirdigini iled siirmektedir. Esasen kiireselle§>me bir yandan par
<;:alarnakta diger yandan butiinlef,itirmektedir; bir yandan farkhla§>tIr
makta, diger yandan tiirde§le§>tirmektedir; bir yandan rnerkezilef,itir
rnekte, diger yandan adern-i merkezile§>tirmektedir; klsacasl, kiiresel·· 
lef,itirrne bir rur melezle~tirrne siyaseti yaratml§>hr. Bu donemde, ulusal 
ve yerel kirnlikler melezlef,imekte; siyasal, sosyal ve ekonornik siire-;ler 
ise rurdef,ilef,imektedir. Melezle;;rne ve rurde;;le;;me arasmdaki gerilim, 
AB alamnda ortaya <;;lkan kiiltiir ve kimlik siyaseti i<;;inde <;;ok a<;;1k bir 
§ekilde izlenmektedir. Postrnodem ve/veya <;;okkliltlirlii bir alan 01arak 
AB tartlgmasl He yasal reformizm yoluyla olugturulmaya <;;ahf,illan A v
rupa yurtta§lhgl, rnelezlefltirme ve tiirde§llet;>tirme siyasetinin AB i<;;in
deki slmrlanm <;;izrnektedir. 

Postmodem bir Alan/Devlet Olarak A vrupa 

"Belirli kurumlarm olu§turulmasl i<;;in gosterilen ortak iradenin so
nucunda dogan bir varhk olarak" AB'nin, "uzun donemli, ama<;slz, 
beklenmedik ve dolayh t;>artlar sonucunda kiiltiirel bir alan olarak do
gan Avrupa medeniyetinden" aynlmasl gerektigine dikkat <;;eken Josep 
R. Llobera, dini, dilsel, siyasal, ekonomik ve daha bir<;:ok diizeyde Av
rupa'da uluslann birbirlerinden <;ok fark11 olsalar da, A vrupa ruhunu 
oluf,ituran ortak prensiplerin hal a belirlenebilecegini iled siirrnektedir.30 

AB'nin "Monnet, Schuman, De Gasped, Spaak, Adenauer ve digerleri
nin federalist ideallerinden dogduguna" if,iaret eden Llobera, AET'den 
AB'ye dogru gelif,ien ilk projenin, "Avrupa toplumunu hem ekonornik 
hem de yasal diizeylerde doniifltiirerek, yeni bir siyasal alan kurdu-

29 Ibid. 
30 Josep R. Llobera, "The Concept of Europe as an Idee-force", Critique of Antrop%gy, Cilt 23, 

No 2, 2003, s. 1.59. 
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gunu ve (bu alan i<;inde) yeni bir Avrupah kimliginin geli;;meye ba;;la
dlgml" eklemektedir.31 Shore' a atfen Avrupa biitunle;;mesinin temel 
niteliklerini tammlamaya <;ah;;an Llobera, AET ve AB'nin "yukandan
a;;agl, teknokratik ve yonetsel bir irade He kuruldugunun" da alhm 
<;izmektedir.32 

Tasarlanml;; bir proje olarak AB'nin kurucu unsurlan ulus-devlet
lerdir. AB duzeyinde i;;letilen parlamenter demokrasi de ulus devletle
rin ulusal/yerel duzeydeki temel siyasal me;;ruiyet yapdanna dayan
maktadlr. Butiinle;;me surednde uye iilkeler arasmda genel prensipleri 
<;er<;evesinde birbirleriyle kar;;Ila§tmlabilecek siyasal yaptlar geli§se 
konu kimlik ve yurtta§hk siyasetine gelince, AB <;ok <;e§itli ve 
hatta birbirleriyle <;eli;;kili uygulamalar tespit etmek de mumkundur. 
Yakm zamanlarda Fransa ve Hollanda'da reddedilerek ;;imdilik raia 
kaldmlan AB Anayasasl <;er<;evesinde gene! olarak tammlanmaya <;ah
;;tlan Avrupahhgm temel nitelikleri uzerinde ba;;layan ate;;li tartJ;;malar, 
AB tarafmdan tammlanan yurtta;;hk ve kimlik siyasetinin, henuz ulusal 
kimliklerin yerini alacak kadar guc;lii yeni bir sadakat sistemi yarata
madlgml gostermektedir. Bu c;en;;evede AB'nin uye iilkelere yonelik 
biitunciil bir kimlik siyaseti yuriittiigunden soz etmek zordur.Genel 
olarak AB duzeyinde izlenen kimlik siyaseti, henuz ba;;anlamaml;; olsa 
da, yerel, ulusal ve ulus-otesi aidiyetleri uyumlula;;hracak bir sentezi 
ongormektedir. Gerhard Delanty' e gore A vrupah kimligi, kiiltiirel 
farkhhklan tamyan smirh ve yumu§>ak bir kozmopolitanizme donu;;e
rek, Derrida'nm belirttigi gibi giderek daha da "merkezsizle§mekte
dir" ,33 

AB ol<;eginde bir kimlik politikaSl olu;;turma giri§imleri, ekonomik 
bir birlik olarak kurulmu§ olan toplulugun geleneksel siyasal biitun
le§me mekanizmalan yoluyla yonetilemeyecek kadar karma§Ik bir su
re<;tir. AB'nin merkezi kurumlannca yonlendirilmeye <;ah;;Jlan yeni 
kimlik siyasetinin dayandlgl temel hassasiyetleri anlamak i<;in ulus
otesi A vrupahhk kimliginin tasarlandlgl siyasal, sosyal ve ekonomik 
ortamm tahlil edilmesi gerekir; <;unku kimlik, belirli bir mekan ve za
manda olu§an topluluga ozgu i<;sel ve dl§sal §artlann klslthhklan 
ve / veya sagladlgl yeni imkanlar altmda her an yeniden §ekillenmekte
dir. 

A vrupahhk kimligini tammlamaya aday u<;: temel tezden birisi, her 
iilkenin kendi §artlan altmda c;;e§itli bic;;imlerde ge1i§en ancak AB'nin 

,1 Ibid., s. 157. 
32 Ibid., s. 165. 
33 Gerard Delanty, "The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis", Thesis 

Eleven, No 72, 2003, s., 20. 
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baglandlg1 birlik h;;inde farkhhk idealini nispeten en iyi yansltan 
t;okkiiltiirdiliiktiir; ikincisi, Delanty'nin "merkezsizlik" tezinin kar~nh 
saydabilecek olan ve Huntington'un tarif ettigi "medeniyetler t;atH;,
mas!" tezidir. ABD kokenli bir yaklar;nm oldugu it;in Avrupa'yl alt bir 
sistem olarak Bah it;ine yerlegtiren medeniyetler t;ahgmaSI tezi, Soguk 
Savag sonrasmda ideolojik-siyasal boliinmenin hangi fay hatlan iize
rinde geligecegini tarif eden kiiltiir-merkezli bir yaklaglmdlr.34 

Huntington goz ardl etse de, Delanty'nin belirttigi gibi, kendi it;inde 
giddetli t;ahgmalar yagamlg olan A vrupa'ya ozgii tekil bir ozsel kiiltiirel 
kimlik bildiriminden bahsetmenin zorlugu da ortadadlr.35 Medeniyetler 
t;ahgmaSl tezi, A vrupa'da ozellilde Hlristiyan demokrat ve muhafaza
kar cereyanlar tarafmdan benimsenmektedir. A vrupahhk kimliginin 
ic;;inde gekillendigi siyasal, kiiltiirel ve ekonomik ortamI tammlamaya 
aday iit;iincii yaklaglm, Cooper tarafmdan ileri siiriilen postmodern bir 
devlet/ alan olarak AB tezine dayanmaktadlr,36 Sosyalistler tarafmdan 
bir tiir yeni-liberal emperyalizm kuraml olarak degerlendirilen bu tez, 
20'nci yiizyllm ikinci yansmdan itibaren ortak pazar modeline gore 
AET it;inde bir araya gelen A vrupah devletlerin doneme damgasml vu
ran gUt; dengesinin yaratbgl t;ift kutuplu diinya siyasetinin dinamikleri 
it;inde baglattlklan biitiinlegme siyasetinin, Soguk Savag sonrasmda al
dIgl yeni bit;imi tammlamaYl amat;lamaktadlr. 

Cooper'a gore Avrupah devletleri 20'nci yiizydda ortak bir pazar et
rafmda bir araya getiren en onemli geligme, bu devletlerin 19'uncu 
yiizylla damgalanm vurmalarma ned en olan imparatorluk siyasetini 
yeniden olugturma kapasitelerini kaybetmeleridir. Ortak bir pazar 
ic;;inde baglayan biitiinlegme siireci, Avrupah devletler arasmdaki ilig-
kileri koklii bir gekilde degigtirmigtir. Ortaya t;lkan yeni iligki bit;imini 
postmodern olarak tammlayan Cooper, giivenlik siyasetine odaklana
rak, devletlerarasl yeni iligki bit;imini tasvir ederken, ekonomik, sosyal 
ve siyasal iligkilerin degigen niteliklerinin tammlanmasma da 19lk tuta
cak karglhkh miidahale kavramml kullanmaktadlr. Postmodernlegme 
siyasetinin derinligini devletler arasmdaki karglhkh miidahale sistemi
nin hangi alanlan kapsadlgma istinaden tammlayan Cooper, AB'nin, 
giivenlik alanmm yam Slra ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarm da iiye 
devletlerce karglhkh miidahale ilkesine gore diizenlenmesine imkan 
veren bir yonetigim agl olugturdugu it;in modem devletlerden farkh 
postmodern bir devlet niteligi kazandlgml ileri siirmektedir.37 Coo-

34 Bkz., Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New 
York, Touchstone, 1997. 

35 Delanty, The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis", s. 21. 
36 Bkz., Robert Cooper, The Breaking of Nations: Order and Chaos in the Twenty-First Century, 

New York, Atlantic Books, 2003, s. 26-44. 
37 Ibid, s. 31-32, 75-80. 
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per'm analizi, Jozsef Borock ve Mahua Sarkar'm tespitleriyle ili~kilendi
rildiginde, AB'nin, Max Weber'in iyi bilinen sosyolojik devlet tammmm 
ima ettigi gibi, belirli slmrlar ie;inde me~ru giie; kullanma tekeline sahip 
klasik bir devlet olmadlgl ancak "e;ok karma~ilk yoneti~im baglanhlan
nm olu~turdugu e;e~itli karar alma mekanizmalanna dayanan devlet
iistii bir kurumlar ve siiree;ler agl" oldugu sonucuna vanlmaktadlr.38 
Borock ve Sarkar, AB'nin dogasml anlamak ie;in "Briiksel'de Birlik dii
zeyinde olu~turulan siyasal, yasal-diizenleyici siiree;lere bakmanm" 
yeterli olmadlgml, bunun yam Slra /lie; ie;e gee;mi~ jeosiyasal beklenti ve 
e;lkarlara sahip" diger aktorler olan 1/ A vrupa-ole;ekli <;okuluslu ~irketler, 
Atlantik-a~lfl yonetid slmflarla, Avrupa kamusunun sosyal, kiiltiirel, 
siyasal ve ekonomik dinamiklerini" de dikkate almak gerektigini be
lirtmektedirler,39 

Cooper postmodern devlet olarak AB'nin geni~leme siyasetine de 
damgasml vuran dl~ politika yonelimlerini tasvir ederken bunun kar~l
sma iki tiir devlet bie;imini yerle~tirmektedir; birindsi, dl~ ilir?kilerini 
hala gere;eke;i giivenlik anlayl~ma dayanarak olu~turan modern devlet
lerdir; ikincisi de Somali ve Afganistan orneklerinde oldugu gibi, heniiz 
belirli smlrlar dahilinde me~ru giie; kullanma tekeli kuramamlr? mo
dernlik-oncesi devletlerdir.4o Modernlik-oncesi siyaseti, Hobbes'un 
doga durumunu tasvir ederken kullandlgl terimlerle ae;lklayan Cooper, 
modernlik-oncesi devletlerin, hem kendi ie;lerinde hem de kendi arala
rmda herkesin herkese karr?l sayar? ie;inde oldugu kaotik bir ortamda 
politika iirettiklerini ve bu ortamm, ne AB ole;eginde geli~en 

postmodern devletin ne de diger modern devletlerin dl~ ilir?kilerini tan
zim etmekte esas aldlklan prensiplerle ortii~tiigiinii ileri siirmektedir. 

Cooper karr?lhkh miidahale tezleri e;ere;evesinde AB tartwmalan 
ie;inde e;ok tekrarlanan, siyaset teorisinin eski bir temaSl olan egemenli
gin devri tezlerini giindeme getirmektedir. Buna gore onceden kabul 
edilmi~ kurallar ve yontemler uyarmca AB ie;inde kendilerine miidahale 
edilmesini kabul eden ulusal devletler, aralanndaki anla~mazhklan, 
e;e§itli miizakere ve kural koyma usullerinden dogan ve kar~)lhkh mii
dahaleyi kurumsallar?hran e;ok diizeyli karar alma mekanizmalan e;er
e;evesinde, giie; kullanmaktan ziyade karr?lhkh miidahaleler yoluyla 
e;ozme iradesini gostererek postmodernle~mektedirler.41 Kar§lhkh 
miidahalenin slmrlanm onceden kestirmek de miimkiin degildir. Bu 
smlrlar daha ziyade olay bazmda her an yeniden ~ekillenmektedir. Ger-

38 Jozsef Borock ve SarkaI' Mahua "What is the EU?", International Sociology, Cilt 20, No 2, 
2005, s. 166. 

39 Ibid. 
40 Cooper, The Breaking of Nations, s., 16-18,21-26,65-75. 
41 Ibid., s. 35-44; 168··170. 
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c;ekten de 1999 yllmda A vusturya'da genel sec;imleri ikind parti olarak 
kazanan af?m sago bzgu.rliik Partisi'nin koalisyon ortagl olarak hiikli
met oluf;lturmasml engelleyen AB'nin bu girif?imi, karf;llhkh miidahale 
sisteminin ulaf?abilecegi boyutlan gostermesi aC;lsmdan c;ok onemli bir 
ornektir. 

Postmodern bir devlet olarak AB'nin ozgiinliigii, onun bir yonetif;lim 
sistemi, diger bir deyif?le, hiikiimet olmadan yonetme modeli ongorme
sinde yatmaktadlr. Hiikiimetler araSI ve/veya iistii kurumlarla, Avrupa 
kamu alanmda orgiitlenen c;ef;litH kurului';llar ve ulusallyerel siyasal 
aktorlere dayanan yeni bit idare modeli olarak AB, Richard S. Katz'm 
belirttigi gibi, devletsiz c;ogulculugu ongoren bir illr "parlamento-otesi" 
siyasal orgiitlenmenin miimkiin olabilecegi tezine dayanmaktadlr.42 

Benzer f;lekilde Andre Kaiser, Fritz Scharf'm c;ahf?masma atfen, AB'nin 
c;ok c;ef;litli diizeylerde gelii';len farkh yonetii';lim bic;imleri yaratttgmi be
lirterek, AB ic;inde yonetii';limin gelif;ltigi siyasal ortamm c;ef;litli ozellikle
rini tammlamaktadlr. Buna gore AB'nin yonetif;lim modelleri "devletler 
diizeyindeki c;ok c;e~itli politikalarm karf;llhkhhk prensibine uygun ~e
kilde uyumlulaf;ltmlmalan neticesinde ortaya C;lkan A vrupahlai';lmli';l bir 
ortamda" i';lekillendirHmektedir; "iiye devletlerin veya ulusal sec;imler 
sonucunda oluf;lan A vrupa Parlamentosu'nun dl~mda kaldlgl bir tiir 
devlet-iisill merkezile~mif;l politika oluf;lturma siirecinde" yonetif;lim 
modellerinin uygulamaya yonelik prensipleri tammlanmaktadlr; "her 
bir devletin digerine kendi dlf;l/iC; politikasl iizerinde soz sahibi olma 
hakkml veren yeni bir hiikiimetler araSl goriif;lme" usulii ic;inde model 
ve uygulama prensipleri yeniden miizakere edilmekte ve "iiye devlet
lerle ulus-iistii aktorlerin bir arada bulunduklan ortak bir karar-alma 
siirecinin parc;asl haline getirilerek" uygulamaya konulmaktadlr.43 

Danielle Archibugi'nin David Held (1997) ve Jurgen Habermas'm 
(1998) oncii c;ahi';lmalarma atfen tartI~tIgl kiiresellkozmopolit demok
rasi, postmodern devlet olarak AB'ye ozgii yoneti~im iligkilerine ilham 
veren demokrasi idealini anlamak aC;lsmdan zen gin ac;Ilmuara sahip
tir.44 Kiiresel demokrasi kavrammm, Cooper'm postmodern devlet ta
mmlamasmda oldugu gibi, devletlerin hukukun iistiinliigii gibi ortak 
prensipler <;en;evesinde kendilerini slmrlandlrmalanm ongordiigiinii 
belirten Archibugi, kiiresel demokrasinin bir yandan demokrasinin kii-

42 Richard S. Katz, "Models of Democracy: Elite Attitude and the Democratic Deficit in the 
European Union", European Union Politics, Cilt 2, No 1,2001, s. 58. 

43 Andre Kaiser, "Alternation, Inclusion and the European Union", European Union Politics, 
CHt 3, No 4, 2002, s. 446. 

44 Daniele Archibugi, "Cosmopolitan Democracy and Its Critics: A Review", European Joumal 
of Intemational Relations, Cilt 10, No 3, 2004, s., 438. Bkz., David Held, Models of Democracy, 
2.Bsk., Cambridge, Polity Press, 1997; Jurgen Habermas, The Inclusion of the Other: Studies in 
Political Theory, Ciarin Cronin ve Pablo De Grieff (Del'.), Cambridge, Polity Press, 1998. 

66 



Postmodern ve C;okkilltilrcil Bir Alan Olarak Avrupa Birligi 

reseller;;mesi, diger yandan da kiiresellef;>menin demokratiklef;>tirilmesi 
amacma yonelik <;abalarla gelif;>tigini iddia etmektedir.45 Postmodern bir 
devlet olarak AB, olur;;turdugu <;ef;>itli yonetir;;im birimleri/ stratejileri ve 
modelleri yoluyla yerel, ulusal ve uluslararaSl aktOr1erin oluf;>turduklan 
ekonomik, siyasal ve sosyal politikalann Avrupa ol<;eginde denetlen
melerini ve kabul edilen biitiinler;;me prensipleri <;er<;evesinde de 
uyumlulaf;>hnlmalarml sagladlgl ol<;iide kiireseller;;menin demokratik
lef;>mesini saglayacakhr.46 

Cooper'm postmodern devlet olarak AB ve Huntington'un medeni
yetter <;ahf;>masmm aktOrii olarak AB tezleriyle karr;;tlar;;tmldlgmda 
<;okkiiltiirciiliik hem daha zengin bir kiilliyata dayanmakta hem de 
daha yaygm ulusal ve uluslararasl siyasal uygulamalara ilham ver
mektedir. Kimi AB metinlerinde <;er;;itlilik i<;inde birlik olarak tarH edi
len <;okkiilrurciiliik, ozellikle genif;>ieme siirecinde ulusal aktorlerin ta
kip etmesi beklenen <;ei?itli politika onerilerine ilham vermektedir. 
2000'li yillarm bai?mdan itibaren AB i<;inde daha <;ok tartu;nlmaya bar;;la
nan anayasa ve yurttar;;hk sorunlan <;er<;evesinde giindeme gelen kimlik 
meselelerinin yonetimi hususunda onerilen <;ef;>itli idare modelleri yo
luyla daha a<;lk siyasi ve hukuki bi<;imler kazanan <;okkiiltiirciiliik, 
postmodern bir devlet olarak AB'nin biitiinler;;me ve genir;;leme siyaset·· 
lerinin dayandlgl <;ifte/ikili dilin c;;oziimlenmesi a<;lsmdan da kritik bir 
ideolojik diizey olur;;turmaktadlr. AB'nin kimlik ve yurttar;;hk siyasetini 
klsmen etkileyen C;;okkiilrurciiliik, <;er;;itliligin hangi prensipler iizerine 
kurulacagl, hangi ogelerin <;er;;itliligin kaynagl olarak kabul edilecegi ve 
birligin ilkelerinin neler olacagl gibi AB'nin gelecegini ilgilendiren bir-
<;ok tarhr;;mayl da zenginler;;tirmektedir. . 

AB'nin temel metinlerinde s:okkiilrurdiliik kavraml slkhkla kulla
mlmamakta ancak 1/ <;er;;itlilik i<;inde birlik" formiiliiyle dolayh bir r;;e
kilde tarif edilmektedir. C::okkiiltiirciiliik, 1950'lerden itibaren Av
rupa'nm aldlgl ekonomik go<;ler neticesinde ortaya C;lkan <;er;;itli etnik, 
dini ve kiiltiirel gruplarm halis A vrupah kitle ve devlet karr;;lsmdaki 
konumlanm tammlayan bir dizi diizenleme ic;inde gelir;;mir;;tir. 
1990'larm ortasmdan itibaren AB'nin Orta ve Dogu Avrupa'ya geni~
Ierne siirecinde, <;ok-etniklilik ve/veya c;ok-halkhhk gibi yeni kavramlar 
<;en;evesinde farkh bir i<;erik kazanmaya ba~layan <;okkiilrurciiliigiin 
geleneksel bireyci-ozgiirliik<;ii imalan, kazandlgl cemaat<;i-milliyet<;i 
ic;;erik karr;;lsmda gerilemeye bar;;lamlr;;hr. 

A vrupah devletler ekonomik go<;ler neticesinde dogan c;;er;;itli grup
Ian halis A vrupahlarla kan~hrmadan kendi i<;lerine kapah kiiltiirel 

45 Archibugi, Ibid, s. 438. 
46 Ibid., s. 440 .. 446. 
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topluluklar olarak yonetrne imkanlanm geniglettigi h;in 1970'li Yillar
dan itibarerr C;okkiiItiirdi politikalara artan bir ilgi duymur;;lardlr. 
AB'nin Orta ve Dogu Avrupah aday iilkelerle yiiriitmiir;; oldugu miiza
kereler slrasmda izledigi azmhk siyasetini degerlendiren Michael Johns, 
A vrupa ic;in azmhk milliyetc;iligi ve azmhk haklanmn c;ok onemli ko
nular haline geldiklerini belirterek, konunun onemine binaen "Bahh 
yerler;;ik demokrasilerin (miizakere siirecinde) bu sorunlarm demokra
tik usullere gore s;oziilmesi is;in aday iilkelere destek olmalarmm bek
lendigini", ancak "Dogu'nun (aday iilkelerinin) Bah/da uygulanan ya
salan hiS; de yansltmayan bir miiktesebatt kabul etrneye iteklendigini", 
I/ozellikle de etnik azmhk haklan konusunda 15 AB iiyesi iilkenin ken
dilerinin hic;bir zaman uymadlklan s;er;;itli kurallar olur;;turarak, aday 
iilkeleri bu c;ifte standartlan kabul etrneye zorladlklanm" iddia etmek
tedir.47 Azmhk haklan konusunda AB'nin miizakere siirecinde aday 
iilkelere karr;;l izledigi c;ifte standartlan orneklendiren Johns, Almanya 
ve !talya'daki Tiirkler ve c;ingeneleri konu alan C;okkiiltiircii politikala
rm dlglaYlcl etkilerine dikkat c;ekerek, S;okkiiltiircii politikalarm zorunlu 
bir sonucuymur;; gibi, 1980'lere kadar Tiirklerin Alman okullarma de
yam etmelerinin engellendiginin alhm s;izmekte ve C;okkiiltiircii siyasal 
teorinin onemli ismi Will Kymlicka'ya atfen, "yurttar;;hk teklifi olmadan 
yiiriitiilen C;okkiiltiirciiliigiin neredeyse her zaman dlr;;lamaYl megrula~·· 
tIran bir rec;ete" olduguna dikkat c;ekmektedir.48 Alman okullarma gide
meyen Tiirk c;ocuklan bir dereceye kadar anadilleri ve kiiltiirleriyle 
baglanm kaybetmeseler de - ki bu bile c;ok tarh~mah bir husustur - Al
man ekonomik, siyasal ve sosyal yagamma e~it iiyeler olarak kahlmak 
ic;in gerekli kiiltiirel sermayeyi edinme imkanlanndan da mahrum kal
maktadlrlar. Almanya, Tiirk azmhgl milli bir azmhk olarak tamma
makta ve bu iilkede dogan ikinci ve iis;iincii nesil Tiirkler oy vermenin 
yam Slra sivil veya askeri memuriyet gibi konularda da aglr klsltlama
lara tabi tutulmaktadlrlar. Keza !talya'da c;ingenelere kar~n hala c;ok aglr 
aymmCl politikalar giidiilmektedir; sorun sadece giivenlik kuvvetleri
nin kotii davram~lanyla slmrh degildir; egitim ve ozellikle de kamuda 
istihdam konularmda c;ok ciddi aC;lk/kapah klsltlamalar soz konusu
dur.49 

AB'nin miizakere siirecinde giindeme gelen, gerek kimlikle gerekse 
de diger ekonomik, siyasal ve sosyal politikalarla ilgili onerilerine sira
yet eden "c;ifte standartlar" ve "s;ifte/ikili dil" basitc;e Avrupah devlet
lefin gizli stratejik hedeflerine atfen as;lklanamaz. AB'nin miizakere si-

47 Michael Johns, "Do As I Say, Not As I Do: The European Union, Eastern Europe and 
Minority Rights", East European Politics and Societies, Cilt 17, No 4, 2003, s. 683·684. 

48 Ibid., s. 694. 
49 Ibid., s. 693, 695. 
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yasetine de sirayet eden "c;ifte standartlan" anlamak ic;in Cooper'm 
postmodern devlet olarak AB kavramla~hrmasmm imalarmm c;ozUl
mesi gerekmektedir. AB i<;inde olu~an postmodern alanda dl~ ve iC; po
litikalanm ~ekillendiren tiye devletler, btittinle~me siyaseti dahilinde 
birbirlerine karr;;l karr;;1l1kh mtidahale ilkesine uygun olarak hareket et
meyi taahhtit etseler de, hentiz btittinler;;me stiredne girmemir;; modern 
aday devletler kaqnsmda gen;ekc;i bir dlf;> politika stratejisi oluf;>tur
maktadlrlar.50 Dolaylslyla genif;>leme stired modern aday devleti 
postmodern AB alamm oluf;>turan <;e~itli yonetif;>im yapllarma eklemle
yecek hukuki, siyasal, idari, ekonomik ve sosyal aglan olu~turmak 
tizere tasarlanml~hr; eklemleme siyaseti olarak mtizakereler, btittinle~
meden farkh olarak kar~lllkhhk ilkesine de dayanmadlgmdan ve mo
dern devlet ile postmodern AB'nin politika yapma stirec;lerine hakim 
zihniyetlerin uyu~mazhgmdan dolaYl aday Ulke penceresinden bakll
dlgmda c;ifte standartlan zorlayan bir AB gortinttisti belirmektedir. 

Cemaat~i-Bireyd <;okkiiltiirdiliik A~mazmda AB 

Btittinle~me siyaseti ve geni;;leme siyaseti arasmdaki farkhhklann en 
aC;lk ;;ekilde ortaya C;lkhgl alanlarm ba;;mda kimlik ve ktilttir siyaseti 
gelmektedir. Fransa ve Hollanda'da reddedilen Anayasa taslagmda AB, 
<;ogulculuk, aynmC1hk-kar~lthgl, tolerans, adalet, dayamf;>ma ve kadm
erkek ef;>itligi gibi degerlere atfen tammlanmakta ve Birligin ktilttirel ve 
dilsel c;e;;itlilikle Avrupa'nm kUlttirel mirasml korumaYl amac;ladlgl ilan 
edilmektedir. AB metinlerinde kullamlan c;ef;>itlilik kavraml slraslyla 
ulusal ve ulus alh kimliklerin C;oklugunu ima etmektedir. Arahk 2000' de 
Nice Avrupa Konseyi toplantlsmda ilan edilen Temel Haklar ~arh'na 
ilham veren bireyci anlaYlr;; dikkate almdlgmda, AB'nin btittinler;;me 
siyasetini cemaat<;i tezlere dayanarak ytirtitmedigi gorUlmektedir. 

Maastricht Antlar;;masl'ndan beri "Avrupa yurttar;;hgl"na kurumsal 
bir yapl ve hukuki bir ic;erik kazandmlmaya c;ahr;;tlmaktadlr. Roma 
Antlar;;masl'mn 8'ind maddesi ve Maastricht Antla~masl'mn C madde
sinde yeniden dtizenlenerek, Amsterdam Antlar;;masl'nm 17'nd ve 
22'nci maddeleri arasmda temel nitelikleri tammlanmaya c;ahr;;Ilan AB 
yurttaf;>hgl, Birligi oluf;>turan devletlerin yurttaf;>lanna tanman bir hakhr. 
Birlik yurtta~hgl ise ancak devletler yoluyla sahip olunan bir stattidtir. 
Yurttaf;>hk f;>artlanm tammlamak tizere tiye devletlere mtidahale hakkl 
AB'ye verilmemektedir. Birlik, AB kurumlan i<;;in yapllan sec;imlere tiye 
tilke yurttaf;>lannm katIlImlannm garanti altma almmasl veya A vrupa 
insan Haklan Mahkemesi gibi kurumlara bireysel baf;>vuru hakkmm 

50 Cooper, The Breaking a/Nations, s., 71-72, 160-161, 165, 168-170. 
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kullamlmasmm engellenmemesi gibi uye devletlerin kabul ettikleri 
kimi yukumlulukleri ne derece yerine getirdiklerini izlemekle slmrh bir 
yetkiye sahiptir. AB'nin kurucu anlat]malan, uye devletlerin yurttat]hk 
rejimlerini nas!l duzen1eyecekleri konusunda temel insan haklan huku
kunun otesinde tedbirler ic;ermemektedir. 

Avrupa insan Haklan $arh'mn 22'nci maddesinde, Birligin kulturel, 
dini ve dilsel c;e;;itlilige sayglll oldugu belirtildikten soma, 53'undi 
mad de de $art'm temel insan haklanm smlrlandlracak veya kullamlma
sml olumsuz etkileyecek ~ekilde yorumlanamayacagl bildirilmektedir. 
(:e;;itli A vrupa ulkelerinde cemaat/ azmhk kiiltiirlerinin ozgunluklerine 
istinaden belirli gruplar ic;inde temel insan haklanndan sapan istisnai 
uygulamalara izin verilse de, AB bu konuda kural-koyucu bir rol ust
lenmemektedir. AB gerek cerna at gerekse de devlet kan;ilsmda temel 
insan haklanm kuvvetlendirid bir yasalat]hrma stratejisi izlemektedir. 
Azmhk siyasetinin hangi esaslarda tanzim edilecegi temel insan hakla
nnm kullamlmasl garanti altma ahndlg1 muddetc;e uye devletlere blra
kllml;; bir yasala;;ttrma alamdlr. Dye devletler temsil ettikleri uluslarm 
kompozisyonuyla ilgili temel bir mesele olarak gordukleri kim
lik/yurUar;;hk siyasetinin temel ;;artlarmm tammlanmasml postmodern 
AB'nin kar;;1l1kh mudahale sisteminin mumkun o1dugunca dl;;mda 
tutmaya ozen gostermektedirler. 

AB ic;;inde kimlik siyasetinin aSl1 muhatabl liye devletlerdir. GoC;;
menlik, uye li1ke yurtta;;1annm yer degi;;tirmelerinden dogan sorunlar, 
lrkc;1l1k ve yabancl du;;manhgl ile mucadele gibi meseleler, AB c;;erc;eve
sinde uye iilkelerin kar~llikh mudahalelerinin slmrlanm c;izmektedir. 
Hangi gruplarm azmhk olarak tammlanacagl, birey ve grup haklan 
arasmda ortaya C;lkan c;;eli~kilerin nasll c;;ozumlenecegi gibi meseleler de 
genellik1e tiye ulkelerin uhdesine blrakIlmaktadlr.51 Yurtta;;hkla ilgili 
uygulamalara baklldlgmda Birlik olc;eginde bunlann daha ziyade ser
best dola;;lm hakkmdan faydalanarak goC;; eden uye iilke vatanda~1an
mn yeni geldikleri iilkede aynmCl uygulamalara tabi tutulmalarmm 
engellenmesi ve yeni gelinen ulkede kazam1an hukuki statti nedeniyle 
ekonomik/ sosyal hayattan dl;;lamlmamalanm saglayacak onlemlerin 
ahnmasl ic;;in tiye iilkelere yapllan tavsiye niteligindeki kararlardan 
oteye gitmedigi gorulmektedir. 

AB'nin uye iilkelerin azmhk politikalarma dogrudan taraf olmaya ne 
yetkisi ne de istegi vard!r. Amsterdam Antlaf?maSl'nm 6'ncl maddesi (c) 
bendi uyannca lrki ve etnik kokenden kaynaklanan aynmc1l1k1a muca
dele, AB'nin hedefleri arasmda sayllsa da, bu amac;1a AB Olc;eginde uy-

51 Lynn M. Tesser, "The Geopolitics of Tolerance: Minority Rights Under EU Expansion in 
East-Central Europe", East European Politics and Societies, Cilt 17, No 3, 2003, s. 483-532. 
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gulanmaSl istenen genel gec,;er cemaat<;i politika onerileri bulunma
makta; so run, ins an haklarmm geni;;letilmesi ve korunmaslyla sm1rh bir 
<;er<;evede ele almmaktadlr. AB'nin bu konudaki genel politika yone·· 
limleri de BM'nin Irkc,;l Aynmclhgm ButUn Bic,;imlerinin Yok Edilmesi 
Konvansiyonu, BM Uluslararasl Siyasal ve Sosyal Haklar Antlaf;lmasl, 
A vrupa insan Haklan Mahkemesi i<;tihatlan, Ulusal Azmhklarm Ko
runmasl kin A vrupa Birligi (:erc,;eve Antlaf;lmasl gibi kimi onemli beIge 
ve uygulamalar yoluyla f;lekillenmektedir. 

Kabaca belirtmek gerekirse, butUnlef;lme siyaseti AB ol<;eginde her 
devletin izlemek zorunda oldugu ve insan haklan hukukunun temel 
prensiplerini af;lacak ol<;ude kat! cemaat<;i ilkelere dayanan ve <;ok-hu
kukluluga yol a<;acak bir azmhk hukuku yaratmamlf;lhr. Etnik ve dini 
azmhklar meselesi, AB alam i<;inde genellikle uye devletlere terk edil
mif;l bir politika alam olsa da, AB'nin Oria ve Dogu Avrupa'ya dogru 
genif;lleme karan almasmm ardmdan baf;llayan muzakere surecinde 
kimi azmhklann aday devletler kaqnsmdaki konumlannm sorun edil
mesi, hali hazlrda uye iilkeleri de baglayan ve Kopenhag Kriterleri <;er
<;evesinde tammlanan insan haldanna saygl ve hukukun ustunlugu gibi 
prensiplerden farkh bir azmhk hukukunun sanki AB i<;inde if;lletilmekte 
oldugunu ima eden yanhf;l bir yaklaf;llmm dogmasma yol a<;mlf;ltlr. 
Johns, AB genif;lleme raporlanmn, Avrupa Guvenlik ve if;lbirligi Tef;lki
lah (AGiT) tavsiyelerinin ve Risk Altmdaki Azmhklar Veri Tabam'nm 
AB'nin yaratmlf;l oldugu ve azmhk siyasetine de damgaSlm vuran <;ifte 
standartlann aC;lk delilleriyle dolu olduguna dikkat <;ekmektedir.52 

AB'nin siyasal slmrlan parlamenter demokrasi, hukuki slmrlan in
san haklan hukuku, ekonomik slmrlan kapitalizm ve serbest piyasa 
mod eli, sosyal slmrlan da refah siyaseti tarafmdan <;izilmektedir. Birli
gin kultUrel slmrlanmn nasIl <;izilecegini de kendi i<;lerinde <;ef;litli egi
limleri banndlran kulturcu ve yasacl-evrenseki cereyanlar arasmdaki 
mucadeleler f;lekillendirmektedir. Ancak A vrupa butUnlef;lmesinin 
hangi ilke, deger, kurum ve surec;lere dayandlgl; genif;lleme siyasetinin 
bu ilke, deger, kurum ve sure<;lere dayamp dayanmadlgl ve muzakere 
surecinin SQZU edilen ilke, deger, kurum ve surec;leri aday Ulkeye ne 
kadar taf;Hyabildigi gibi sorular, postmodern butUnlef;lme siyasetiyle 
modern genif;lleme siyasetinin dayandlklan farkh parametreleri tam
mak ve geni~lemenin aday ulke a<;lsmdan sonu<;lanm degerlendirmek 
aC;lsmdan can altCl sorulardlr. 

52 Johns, "Do As I Say, Not As I Do", s. 682. 
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Demokratikle§me Olarak Postmodem AB'nin Geni§leme Siyaseti 

1980'lerin sonundan itibaren AB, Orta ve Dogu Avrupa iilkeleriyle 
ticaret anla§malan imzalamaya ba§laml§hr. Sosyalist rejimlerin 
1990'larm ba§mdan itibaren sona ermesini takiben bolge He daha ya
kmdan ilgilenmeye ba§layan AB, ozellikle Almanya'nm giivenlik i<;inde 
birle§mesini saglayacak tedbirlerin par<;asl olarak bolgeye yonelik bir 
yardlm programl olu§turmu§ ve geli§en i§birligi, bolge iilkelerinde AB 
iiyeligi yoniindeki talepleri kuvvetlendirici bir etki yaratmJ~hr. Aday-
11k siirednde bolgede uygulanan miizakere siyaseti, sosyalist sistemden 
Bahh liberal demokrasilere ve kapitalist sisteme ge<;;i~in altyaplsim ya
ratmaYl ama<;;lamaktadlr. Biitiinle~meden farkh prensiplere dayanan 
geni;;leme siyasetinin temel hatlan da 1993 yllmda Kopenhag'da ta
mmlanan tam uyelik ~artlan arasma yerle~tirilmi~tir. Buna gore, de
mokrasi, hukukun iistiinliigii, insan haklanyla azmhklarm korunmasl, 
i~leyen bir pazar ekonomisiyle Birlik i<;indeki pazar gii<;;leri ve rekabet<;;i 
baskIlarla ba;; edebilme kapasitesine sahip kurumlarm istikrarlanmn 
saglanmasl, Birlige iiyeligin ba;;hca ;;artlan arasmda kabul edilmi;;tir. 

AB'nin merkezi iiye iilkeleri tedrici bir biitiinle~me siirednde uzla
§larak olu~turduklan bir muktesebat dolaylslyla i<;; ve dI;; politikalanm 
;;ekillendirirken, Orta ve Dogu A vrupa iilkeleri ile Tiirkiye gibi haJ<1 
aday olan iilkeler, Kopenhag kriterlerinin §artlanm yerine getirdikten 
ve miiktesebatl tam olarak i<;;selle;;tirdikleri bir ge<;i§ siireci ya;;adlktan 
soma iiyelige hak kazanmaktadlrlar. Miizakere siirecinde AB, aday iil
kenin siyasal, ekonomik ve sosyal sisteminin yeniden yapllandmlmasl 
i<;;in zorlaYlcl bir dl;;sal kuvvet olarak i<;; siyasetin etkin bir aktOrii gibi 
hareket etmektedir. Raik bu siired "dl§sal olamn i<;;selle;;tirilmesi" ola
rak tammlamaktadlr.53 Geni;;leme surecinde demokratikle~menin 

~artlanm yeniden tammlayan AB'yi "ulus-otesi kozmopolit bir demok
ratikle~tirme rejimi" olarak tammlayan Christ Rumfort da AB-Tiirkiye 
i1i~kilerinin biiyiik ol<;;iide "kiireselle~menin sosyolojisi" <;;er<;;evesinde 
anla~llabilecegini iddia ederek, geni§leme siirednin daha iyi anla~llmasl 
i<;in "Archibugi, Held, Beck ve Soysal tarafmdan (<;ok farkh ~ekillerde) 
kavranan demokrasinin kozmopolitle~mesi" kavramma dikkat <;;ek
mektedir.54 

Borocz ve Sarkar'a gore de AB'nin en onemli niteligi devlet kapasi
telerine sahip bir yiiriitme giiciinden yoksun olsa da kiiresel bir etki-

53 Raik, "EU Accession of Central and Eastern European Countries", s.569-570. 
54 Chris Rumfort, "Resisting Globalization? Turkey-EU Relations and Human and Political 

Rights in the Context of Cosmopolitan Democracy", International Sociology, Cilt 18, No 2, 
2003, s. 381. 
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Ierne kapasitesine sahip bir kamu otoritesine sahip olmasldlr.55 Kiiresel
le~me, A vrupahla~ma ve demokratikle~me arasmda kurulan yeni 
denkleme i~aret eden Delanty, kiireselle~me siirecinde mallarm, emegin 
ve sermayenin serbest dola§ammm hlzlanmasl, ileti~imin artmasl ve 
A vrupa diizeyinde etkili yeni orgiitlenme bi<;imierinin ortaya <;lkma
slyia geli~en Avrupa kamusunun, teknokratik ve se<;kinci bir proje ola
rak kuru Ian AB'nin karar-ahCl kurumlan iizerinde etkide bulundugunu 
ve AB alamnm da bu etkiler neticesinde demokratikle~tigini ileri siir
mektedir.56 Biitiinle~me/geni~leme surecinde hlzlanan Avrupah
la~ma'yl 1/ A vrupa duzeyinde farkh siyasal sistemler i<;inde yer alan 
aktOrler arasmdaki ili~kileri rutinle~tiren/ bi<;imselle~tiren bir dizi siya
sal kurum ve otoriter kurallann oIu~turdugu yonetif?im aglanna dahil 
olmak" olarak tammlayan Graziano, daha once de vurgulandlgl gibi, 
bu surecin iki a~amada ger<;ekle~tigini; ilk once "ulusal siyasal, sosyal 
ve ekonomik kuvvetlerin A vrupah ulus-ustii siyasal ve kurumsal bir 
ortam" oluf?turduklanm; daha sonra da "bu ortamda dogan <;e~itli yo
neti~im aglarmm i<; siyasal sistemlerle eklemlendigini" belirtmektedirP 
italya orneginde A vrupahlaf?ma'mn ozellikle ilk a~amada kureselle~
menin panzehiri olarak geli~tigine, c;;unkii AB'nin ulusal hiikiimetleri 
kuvvetlendirerek, kiireselle~meden kaynaklanan zorluklarm bertaraf 
edilmesine vesile olduguna; ancak, AB'nin i<; siyasal sistemin bir par
<;asl olmaslyla ba~layan ikinci a~amada, kureselle~me siirecinde goriil
dugu gibi, ulusal devletlerin egemenlik sorunuyla kar~tlaf?hklarma ve 
AB diizeyinde ortaya pkan <;;ok-diizeyli yonetif?im agmm etkisiyle ulus
devlet iizerinde ulus-alb ve iistii aktorlerin etkisinin daha aC;;lk hi sse
dilmeye ba~landlgma dikkat c;;ekilmektedir.58 <::ok-duzeyli yoneti~im 
sistemine ozgii karar-alma siire<;;lerinin a<;;lkhgmdan dolaYl A vrupa dii
zeyinde olu~turulan ve uygulanan <;;e~it1i politikalar, hukiimet-dl~l or
giitlerle ulus iistii kurumlarm gii<;lerini daha da artttrmaktadlr. DolaYl
slyIa, kiireselle~me ve Avrupahla~ma, ulus-devlet iizerinde benzer et
kiler yaratmaktadlr.59 

1993 Kopenhag Zirvesi'nden sonra Avrupa'nm giindemine giren 
geni~leme ve miizakere siyaseti, bir taraftan Cooper'm tasvir ettigi gibi, 
modern devletleri postmodern AB alanma hazuIamaYl, diger taraftan 
da, Delanty ve Graziano'nun belirttikleri gibi, Avrupahla~ma siirecinin 
dinamikleri altmda modern devletleri AB duzeyindeki yoneti~im agla
nna eklemlemeyi ama<;;lamaktadlr. Postmodernle~me olarak A vrupah-

55 Borock ve Mahua, "What is the EU?", s. 155. 
56 Delanty, "The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis", s. 8-9. 
57 Graziano, "Europeanization or Globalization", s. 176-177. 
58 Ibid., 8.174, 179. 
59 Ibid., s. 186. 
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la~ma aday tilkelerdeki ulusal siyasetin temel eksenlerini ve yerel siya
sal fay hatlanm da yeniden ~ekillendirmektedir. Delanty, Avrupah
la§ma surecinin ulus-devlet kar§lsmdaki muhalif hareketled kuvvet
lendirdigini iled surerek, bu sure<;te islamcl cereyanlarm AB'den ilham 
alan <;okktilturcu tezler <;er<;evesinde Turkiye'de sektiler ulus-devlete 
kar§l daha diren<;;li bir siyaset olu~turmaya ba§ladlklanm ifade etmek
tedir.60 islamcl se<;;kinler arasmda yaygmla§an AB yanhsl siyasetin ne
denlerini tarh~an Saban TamYlcl da ikind Dunya Sava§l somaSl Av
rupa' da geli~en <;ogulcu ve <;okkiilturcu iklimin bu cereyam etkiledigine 
i§aret etmektedir.61 

islamcI cereyanlarm AB ortamlm kendi siyasal ve sosyal politikala
nm ger<;ekle~tirmek i<;;in daha guvenli bulduklan i<;in eski Batt-kar§lh 
konumlanm terk ederek, AB yanhsl bir siyasete yoneldiklerini tespit 
eden Saban TamY1Cl'mn saptamasmdan hareketle, geni§leme surecinde 
islamcl ve etnik milliyet<;;i cereyanlar kadar, AB'nin de koklU. bir donu
§um ya§adlgt ileri surulebilir. Delanty'nin i§aret ettigi gibi, Nice Ant
la§masl'ndan itibaren sosyal butUnle~meden ziyade sistemik biitunle§
meye yonelen AB, Habermas'm gundeme getirdigi anayasal yurtta~hk 
tarh~malanmn ima ettigi gibi ozsel kimlik tammlarmdan uzakla§arak, 
"merkezsiz, tamamlanmaml§ ve Bah-somasl" bir Avrupahhk kimligine 
yonelmi§, bu sure<;te kendisini adeta kimliksizle~tirmi§tir.62 ilgin<; bir 
§ekilde AB i<;;inde tammlanan A vrupahhk kimligi, laik <;evrelerin baskl
slyIa Avrupa'mn kiilturel-tarihi kimliginin bir par<;asl olan dini motif
lerden armdmlarak kimliksizle§tirildikc;e, islamcl cereyanlar daha rahat 
AB yanhsl bir konuma yonelebilmektedirler. 

Richard S. Katz'm AB duzeyinde ortaya <;lkan "kurumsal duzenleme 
ve siyasal uygulamalarm herhangi bir demokrasi modeliyle ili§kilendi
rilemeyecegi" yonundeki tezi 63 c;erc;evesinde islamclhk ic;inde ortaya 
C;lkan ani AB-donu~ii ele ahndlgmda, sozu edilen donu~un, ulus-devle
tin denetleyici duzen ilkelerinden kurtulmak anlammda serbestle§me 
mi yoksa liberal demokratik deger ve prensiplerin konsolide edilmesine 
yonelik bir demokratikle~me isteginden mi kaynaklandlgl yonundeki 
sorular daha da onem kazanmaktadlr. Eger ki postmodern bir alan ola
rak AB, Katz'm iddia ettigi gibi, herhangi bir demokrasi modeli ongor
muyor ve Avrupahla~ma sekUler ulus-devletin yerle§ik iktidar yaplla
nnm zaYlflamasma yoI a<;arak sadece merkezkac; kuvvetlerin serbest
le§mesine yol aC;lyorsa, bu tur bir serbestle~menin nasll demokratik-

60 Delanty, "The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis", s. 12. 
61 Saban TamYIcI, "Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party's Pro

EU Turn", Party Politics, Cilt 9, No 4, 2003, s. 478. 
62 Delanty, "The Making of A Post-Western Europe: A Civilizational Analysis", s. 13,21. 
63 Katz, "Models of Democracy", s. 55. 
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lef;>me etkisi yaratacagl tarb~llmasl gereken bir husus haline gelmekte
dir. Turk kamuoyundaki hakim anlayl~m tersine, Katz, AB yoneti~im 
sistemine sirayet eden demokratik eksiklikl zafiyetten dolayl, AB'nin 
ferdi haklarm korunmasl a<;lsmdan bile yeterli bir garanti saglayamadl
gml ileri surmektedir.64 Ona gore /I Avrupa Parlamentosu gibi se<;ilmi~ 
organlarm zaylfhgmdan dolayl A vrupa duzeyinde uygulanan politi
kalarm yiirUliiciisii olan <;e~itli kurumlar neredeyse yan-ozerk yapllara 
doniif;>miif;>ler" ve "Bakanlar Konseyi'nin if;>leyif;>ini f;>ekillendiren gizlilik 
kurallan He nitelikli <;ogunluk uygulamalan fl sonucunda AB, klasik bir 
demokraside e~ine rastlanmayacak oh;iide kapah ve sorumsuz bir karar 
alma/uygulama yaplsl olu~turmu~tur; bu <;er<;evede biitiinlef?me sure
dnin yaratttgi en onemli sorun olarak /I Avrupa Birligi'ndeki demokra
tik eksiklikten" ziyade "Avrupa'daki demokratik eksiklikten" bahset
mek bile miimkiindiir.65 Avrupa'da giiciin tedricen AB'nin demokratik 
olmayan kurumlarma kaymasl neticesinde ulusal demokrasilerin ciddi 
me~ruiyet sorunlan He karf?llaf?t1klan gozlenmekte ve daha once ulusal
demokratik kontrole tabi bir<;ok siyasal siire<; yerel! ulusal aktOrlerce 
kontrol edilemeyecek f;>ekilde yeniden yapllandmlmaktadlr.66 

Postmodern bir devlet olarak AB'ye ozgii demokratik eksiklik, mii
zakere siirecinde ve miiktesebat uyumlulaf?hnlmasl <;ahf;>malan Slra
smda aday iilkelerde ya~anan <;ok kapsamh yasalai?hrma siiredne de 
sirayet etmektedir. Miizakere siyaseti <;er<;evesinde aday iilkeye ihra<; 
edilen "demokratik eksiklik" demokrasinin temeli olan hesap verirlili
gin zaYlflamasma, biirokrasi i<;inde bir grup AB teknisyeni He hizmet 
eUikleri yiiriitmenin yasama ve yargl kari?lSmda af?m kuvvetlenmesine 
neden olmaktadlrP Dahasl, genii?leme siirecinde aday iilkedeki temel 
gii<; dengeleri degif;,mekte ve ulusal siyasetin en onemli konulanmn ba
i?mda gelen ekonomik kaynaklann payla~lml, AB i<;indeki biitiinlei?me 
siyasetinin dayandlgl refah siyasetinden farkh olarak, yeni-liberal pren
sipler <;er<;evesinde yeniden diizenlenmektedir. AB'nin genii?leme siya
setini ~ekillendiren miiktesebat, aday iilkede yeni-liberal siyasal eko
nominin el kitabl haline getirilmektedir. 

AB miiktesebah biitiinle~me siirecinde iiye iilkelerin kabul ettikleri 
ortak idari, hukuki ve siyasal materyalin biitiiniidiir; ve geni~leme sii
recinde aday devletlerin kendi yasal, idari, siyasal, sosyal ve ekonomik 
diizenlemelerini yakla~)1k seksen bin sayfaYl bulan muktesebatm uygu-

64 Ibid., s. 54. 
65 Ibid. 
66 Ibid., s. 56. 
67 Raik, "ED Accession of Central and Eastern European Countries", s. 567-594; Tapio Raunio, 

"Why European Integration Increases Leadership Autonomy Within Political Parties", 
Party Politics, Cilt 8, No 4, 2002, s. 405-422. 
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lanmasma imkan verecek f?ekilde gozden gec;irmesi beklenmektedir. 
Tam uyelige kabul edildikten soma da muktesebat yeni uye devlet tara
fmdan kendi yasalan olarak kabul edilerek uygulanacakhr. Aday tilke, 
tam uyelik karf?lhgmda, kendisine dayatllan muktesebah ve AB'nin ka
rar aho kurumlan He arasmdaki asimetrik ilif?kiyi kabul etmeye zor
lanmaktadlr.68 Muzakere surednde miiktesebatm uygulanmasl ic;in ge
rekH idari, hukuki ve siyasal duzenlemelerin yapIlmasl zorunlulugu He 
karf?llaf?an aday tilke ile AB arasmda, 19'uncu yUzytlm koloni siyaseti
nin yuruttilmesi ic;in oluf?turulan manda rejimlerini andmr bir ilif?ki ku
rulmaktadlr. 69 

Egemenlik kaybl sadece ulus-devletlerin kendilerine mahsus yasa
laf?hrma tekellerinin bir klSmmdan vazgec;melerine de gil, ulusal de
mokrasilerin demokratik niteliklerinin bozulmasma da yol ac;maktadlr. 
<::agdaf? demokrasilerin olmazsa olmaz kOf?ulu halk egemenligidir. Di
ger bir deyif?le, genif?leme siirednde halkm, kimi durumlarda dogrudan 
ancak c;ogunlukla da denetlenebilir temsildleri yoluyla kullandlgl ege
menligin bir klsmmI, sec;medigi veya denetleyemeyecegi kurumlara 
devretmesi demokratik rejimin nitelikleri aC;lsmdan dddi sorunlar ya
rahnaktadlr. Butunlef?me surednde uye devletler egemenliklerinin bir 
klsmmdan postmodern AB alam ic;inde vazgec;mif?lerse de, karf?lhgmda 
elde ettikleri digerlerine mudahale hakkldlr. DolaYlslyla btillinlef?me 
siirecinde kaybedilen egemenligi telafi edid bir mekanizma kurul
mUf?tur. Ancak genif;lleme stirecinde aday tilkenin konumu tiyelerden 
farkhdlr ve bu ilif;lki karf;llhkh mtidahale prensibi geregi f;lekillenme
mektedir. Dye adayl konumundaki modern devlet, AB'nin poshnodern 
yonetif;lim aglarma henuz tam olarak eklenmedigi ic;in devrettigi ege
menligi telafi edecek imkanlara sahip degildir. DolaYlslyla, AB He asi
metrik bir ilif?kiye giren aday tilkenin kabul ettigi egemenlik devrinin, 
biitiinlef;lme siirednde karf;llhkh miidahale f;lartma istinaden devredilen 
egemenlikten farkh sonuc;lan olacagl takdir edilmelidir. Kuresellef?me 
ve postmodernlef?me ktilliyatlan ic;inde egemenlik kaybl olgusunun kii
resel, ulusal ve bolgesel dtizeydeki nedenleri ve sonuc;lan hakkmda 
kapsamh tezler gelif;ltirilmif? olsa da, AB tiyeligine dogru ilerletilen 
uyum surednde ortaya <;lkan egemenlik kaybmm aylrt edid ozelligi, bu 
kaybm AB dolaYlslyla aC;lk bir "kurumsal f?ekil ve i<;erik" kazanmasl
dlr,7o 

68 Biiriick ve Mahua, "What is the EU?", s. 158. 
69 Ibid. s., 158-159. 
70 Katz, "Models of Democracy", s. 56; Graziano, "Europeanization or Globalization", s. 173-

194. 
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Postmodem Demokratik ve Muzakere 

Turkiye He de kar§lhkhhktan ziyade tektarafhhk esasma gore yuriitiilen 
muzakerelerde, uyelik yolunda ne kadar yol ahndlgl ve uygula
nan/uygulanacak reformlarm muktesebat §artlanm ne kadar karf;Hla
dlgl gibi sorulara cevap veren kritik kurum Avrupa Komisyonu'dur. 
Komisyon AB'nin koymu§ oldugu kurallan aday iilkeye dikte ettiren 
bir kurum olarak muzakere surecinin buillnunu kontrol etmektedir. 
Ancak Komisyon, yapisl nedeniyle uygulamaya yonelik burokratik bir 
kurumdur. A vrupa Konseyi ve Bakanlar Kurulu tarafmdan belirlenen 
politikalarm uygulanmasmdan sorumludur; buna ragmen, diger AB 
kurumlan ve uye devletler siyasal degerlendirmelerini yaparken, Ko
misyon'un onerilerini dikkat almaktadlrlar.71 Furio Cerutti kritik karar
Ian alan AB kurumlarmm sorumlu tutulacagl demokratik usullerin za
Ylfhgmdan dolayl demokratik zafiyetin dogdugunu belirtmektedir.72 

Muzakere aday iilkede hukumetlerin yasama ve yargl kar§lsmdaki 
gucunu artbrmakta ve ulusal meclisler bir illr tescil kurumlanna 
donu§mektedir,73 Benzer bir noktaya dikkat <;eken Cerutti de ulusal ya
sarna kurumlannm AB <;er<;evesindeki muzakerelere mudahil olama
dIklanm ve kendi hukumetlerinin zaman zaman onlerine getirdikleri 
konulan onaylayan kurumlar haline donu§illklerini belirtmektedir,74 
Cerutti'nin i§aret ettigi me§ruiyet eksikliginin nedeni sadece bu karar
Ian alan aktOrlerin yeterince denetlenmemesi degildir. Geni~leme ve 
muzakere surecinin kendisinin demokratik kontrole imkan vermeyecek 
derecede teknikle~tirilmesi de me§ruiyet eksikligini arthrmaktadir. 
A§lrl derecede teknikle§tirilen muktesebat siyasetinin se<;ilmemi~ tek
nisyen-burokratlarca yonetilmesi geni§leme siyasetinin bir tiir <;ogul
culuk ve a<;1k kamu tarb§masma vesile olacagl beklentilerini bo§a <;1-
karmaktadIr; <;unku "geni§leme ve muzakere siyasetinde izlenen usul
ler, demokratik siyasetin katIhmClhk ve denetim ilkesiyle a<;lk bir <;e
li§ki" i<;indedir,75 Dolaylslyla, muktesebat siyaseti aday ulkede 
demokrasinin kalitesini arttIrmamakta; aksine ulusal aktOrlerin kahhm 

71 Raik, "EU Accession of Central and Eastern European Countries", s. 582. 
72 Furio Cerutti, "A Political Identity of the Europeans?" Thesis Eleven, No 72, 2003, s. 36-37; 

Chris Rumford, "European Civil Society or Transnational Social Space? Conception of 
Society in Discourses of EU Citizenship, Governance and the Democratic Deficit: An 
Emerging Agenda", European Journal of Social Theory, Cilt 6, No 1, 2003b, s. 25-43. 

73 Graziano, "Europeanization or Globalization", s. 184. 
74 Cerutti, "A Political Identity of the Europeans?" s. 37. 
75 Raik, "EU Accession of Central and Eastern European Countries", s. 575 ; Hans Jiirg Trenz 

ve Eder Klaus, "The Democratizing Dynamics of a European Public Sphere, Towards a 
Theory of Democratic Functionalism", European Journal of Social Theory, Cilt 7, No 1,2004, s. 
5-25 
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imkanlanm slmrlandlrarak, minimalist ve prosedurel bir demokrasi 
anlaYlgmm yerlegmesine vesile olmaktadlr. 

Muktesebatm aday ulkeye uyarlanmasl slrasmda Cooper'm 
postmodern devlet olarak AB'ye atfettigi "karglhkhhk ve muzakere" 
siyaseti de sona ermektedir. AB He aday ulke arasmda bir tur "patron·· 
yanagma" ili~kisi kurulmaktadlr.76 Turkiye orneginde daha a<;lk ortaya 
<;lktlgl gibi, muzakerelerin devaml <;ok <;e~itli ~artlara baglanmakta ve 
AB'nin tek--tarafh karar almasma uygun bir muzakere usuIU benim
senmektedir. Dahasl, muktesebat siyaseti aday Ulkede AB konusunun 
"depolitizasyonunu saglayan bir (uzmanbk) dili" yaratmaktadlr; ancak 
bu "uzmanhk diU demokrasinin varhgma yonelik ciddi bir tehdit"e de 
donu~ebilir.77 Toplum ya~ant1smm devam etmesi i<;in teknik bilginin 
onemine dikkat <;eken Raik, can ahcl soruyu §oyle sormaktadlr: "eger ki 
uzmanlar her zaman mumkun olan en iyi, nesnel ve yanslz karan vere
biliyorlarsa, 0 zaman neden demokrasiye ihtiyaclmlz 0Isun?"78 Bir tiir 
Avrupahla§ma ahhml olarak tammlanan geni§leme surecinde AB'nin 
postmodern alamna aday Ulkeyi hazlrlamak uzere tasarlanan muzakere 
siyaseti, burokrasinin politika yaplm surecindeki aglrhgml arthrmakta
dlr. AB burokrasisi He dogrudan ili§kiye girerek bir ol<;ude siyasa ure
ten bir kurum haline donu~en ulusal/yerel burokrasi, ozerk ve denetle
nemez bir aktOr gibi davranmaktadlr. Yarahlan teknik dil yoluyla siya
set ustii bir ama<; olarak tammlanan AB'ye uyum surecini ~ekillendiren 
muktesebat siyaseti ulusal siyasetin alamm daraltmaktadlr.79 

AB ile muzakerelerin aday ulke halkmm giinli.ik ya§ammda <;ok 
yaygm ve kokIU degi~ikliklere neden olacagml ongoren yakla§lmlar, 
mi.izakere siyasetinin bi<;imsel olmaktan ziyade kokli.i bir zihniyet degi
~ik1igine neden olacak ozsel bir doni.i~i.ime yol a<;acaglm ima etmekte
dirler. Ne var ki sozii edilen zihniyet donii§i.imu, muzakere siyasetinin 
kapah yaplsmdan dolayl yukandan a§agl i~leyen yasal-bi.irokratik re
formculuk yoluyla yonetilen uyum siirecinin ba~ansma baglanmakta
dlr. Katlhmcl ve miizakereci demokrasinin yerle~mesine yol a<;acak oz
sel degi~imin yasal biirokratik reformculuk yoluyla ne ol<;iide saglana
bilecegi de <;ok ku~kulu bir husustur. Aday iilkede ulusal siyasetin <;e
~itli biirokratik orgiitlerce sanki nesnel ve teknik uzmanhgm 
geregiymi~cesine tepeden a~agl bir yontemle diizenlenmesine yol a<;an 
miiktesebat ve uyum <;ah§malan, kabhmcl demokrasinin geli~mesine 
sekte vurmaktadlr. Miiktesebat yoluyla derinle§en demokratik zafiyet 

76 Raik, "EU Accession", s. 576. 
77 Ibid., s. 582. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
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ise "ulusal siyasal kurumlara duyulan guveni azaltmakta ve AB'yi S1-

TIlrh bir se~kinler projesine donu~turmektedir".80 

Muzakere siyasetinin etkin aktOru haline donu~en burokrasi gibi 
hukumet uzerindeki parlamento denetimi de zaYlflamaktadlr.81 "Geni~

Ieme soylemine damgasml vuran uzmanhk, etkililik, hlZ ve ka<;mdmaz-
11k" gibi temel kavramlar, ulusal demokratik siyaset uzerinde baskl ya
ratmakta ve geni~lemeyi/ uyeligi ka<;lTIllmaz bir teknik tasanma do
nu§tiirmektedir.82 Muktesebat siyaseti "burokrasi/uzmanhk-demok
rasi", "etkililik-kahhm", "hlz-muzakere", II uzman-yurtta~ bakl§l," 
"nesnel bilgi-siyasal karar" gibi kar§lthklar yaratmakta ve muzakere 
surecinde aday Ulkeler "toplumsal aktOrlerin bu surece kahhmlTIl sag
layacak muzakere ara<;lanTIl yaratmaktan ziyade etkili karar verme su
re~lerifl olu§turmaya yonelmektedir.83 

Geni~leme surednde aday ulkede muktesebat bir tiir meta-norm ha
line donu~mektedir. Muzakere stireci de muktesebatm aday ulke tara
fmdan tedricen ithal edildigi bir sure<; oIarak tasarlanmaktadlr. Bu 
arada AB butiinle~mesinden kaynaklanan yaplsal nedenlerle ortaya 
<;lkml~ olan demokratik eksiklik/ zafiyet, muktesebat siyaseti yoluyla 
geni;;leme surecinde aday Ulkeye ihrac;;: edilmektedir. Dolaylslyla muza
kere siyaseti, aday Ulkede butiinle~mit;; Avrupa'ya ozgti yeni demokra
tik yoneti§im usullerine dayanan kahhmcl demokrasinin yaratIlmasm
dan ziyade, devletin yukandan a§agl emirle reforma tabi tutuldugu ve 
sec;;:kincHeknokratik y()netimlere me§ruiyet saglayan minimalist-bic;;:im
sel demokrasi uygulamalannm yaygmlat;;masma vesile olmaktadlf. 

Postmodem AB Kar§lsHlda Tiirkiye: Miiktesebat Siyasetinin 
Olasl EtkUeri 

2000'li yIllann bat;;mdan itibaren TiiTkiye'nin AB He ili§kileri daha da 
hlzlanml§tIr. Turkiye'de bu donemde geli§en siyasal reformculuk tize
rindeki AB etkisini anlamaya c;;:ah§ian Nathalie Tocci, 2001 yllmdaki ko
alisyon hukumetinin bir<;ogu insan haklannm geni§iletilmesi ile ilgili 
otuz dort anayasa degi§ikligi He, takip eden hukumetlerin yasala§t1r
dlklan yedi uyum paketinin demokratiklet;;me ve AB uyeliginin ozde~
le§tirilmesine neden oldugunu ileri siirmektedir.84 Tocci, Turkiye'deki 

80 Ibid., s. 586. 
81 Ibid., s. 591; David R. Cameron, "The Challenges of Accession", East European Politics and 

Societies, Cilt 17, No 1,2003, s. 24-41. 
82 Raik, "EU Accession", s. 591. 
83 Ibid., s. 591-592. 
84 Nathalie Tocci, "Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform", South European 

Society & Politics, Cilt 10, No.1, 2005, s. 73-83. 
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reform siyasetini AB'nin dIg sal bir aktor olarak etkiledigini, ancak bu 
sured anlamak is:in is:sel nedenlerin de goz onune almmasl gerektigini 
du~unmektedir. Orta ve Dogu Avrupa orneklerinde goriildugu gibi 
hlZh bir reform suredne giren Turkiye'de de sorulmasl gereken temel 
soru ~udur: Adayhk surednde uygulanan reform ve muzakere siyaseti, 
AB dolaYlslyla ideallegtirilen katlhmCl refah demokrasisinin kurulma
sma uygun bir devlet-toplum yapIlanmasl yaratabilir mi? 

Muzakere siyaseti is:inde ulusal parlamentolann etkilerini kaybet
tikleri, yuriitmenin, diger bir deyi~le hukumetin ve burokrasinin 
gus:lendigi dikkate ahndlgmda, agagldan yukan katlhmcl bir reform 
siyasetinin muzakere surednde canlandmlmasmm mumkun oimadigi 
goriilmektedir. Dahasl, yeni-liberal ekonomik politikalarm AB mukte
sebatmm pars:asl olarak sosyal politikalann alamm daraltacak ~ekilde 
uygulanmasl ve orgiitlii sendikal siyasetin yeni-liberal politikalar s:er
s:evesinde geriletilmesi, kahhmCl-orgiitlu demokrasinin geligmesini 
zorla~tlrmaktadlr. Tocd Turkiye'nin modernle~me seruveninin AB 
uyeligi ile bir tur demokratikle~me hareketine donugtugunu ima etse 
de, AB dolaYlslyla yurutiilen demokratikle~me hareketi sec;kind
teknokratik bir degi~im projesi ongordugu i<;;in siyaset alamm geniglet
memektedir. Muzakere siyasetinden kaynaklanan AB-yonelimli re
formculuk, Ziya Onig'in belirttigi gibi, salt "merkezi devlet yapilan, 
Kemalizm ideolojisi, laiklik ve uniter ulus-devlet gibi Turk siyasal sis
teminin temel kurucu ilkelerinde"85 degi~ikliklere yoneldigi ols:ude, 
degi~im siyaseti klSlth bir ~ekilde devlette odaklanmaktadlr. Yoksulluk, 
i~sizlik ve sosyal adaletsizlikten muzdarip geni~ halk Ylgmlarmm so
runlan, muktesebat siyasetinin yurutiiculiigune soyunan ve asil dikka
tini devlete yoneltmig olan liberal-muhafazakar akt6rlerin baglandlklan 
yeni-liberal politikalarm ilgi alanma da girmemektedir. 

Muktesebat siyasetinin Turkiye' de demokratikle~menin araCl haline 
gelebilmesi ic;in toplumsal akt6rlerin siyasal kahhmlanm arttmci mu
zakere usullerinin kurumsalla~masma vesile oimasl beklenir. Ancak 
aday ulkede burokrasi ve yuriitmeyi guc;lendiren muzakere siyaseti, 
AB'nin karar alma ve uygulama a~amalarma ozgu demokratik zafiyeti 
aday ulkeye ihras: etmektedir. Turkiye'ye ozgu ses:kinci-aydm modern
le~me projesi yerine a~agldan-yukan geligen bir demokratikle~me hare
ketine ivme kazandlrmasl beklenen muktesebat siyaseti, hukuk devleti 
prensibi uyarmca bireyi temel haklarla donatarak devlet kar~lsmda 
kuvvetlendirse de, negatif ozgurluk tasanmma dayah bu gus:lendirme 
giri~imi, yurttaglan kahhmci aktif ozneler haline getirecek arac;lan ya-

85 Ziya Oni\" "Luxembourg, Helsinki and Beyond: Towards an Interpretation of Recent 
Turkey-EU Relations", Government and Opposition, Cilt 35, No 4, 2000, s. 477. 
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ratamamaktadlr. Mallarm serbest dola~lml, ki~ilerin serbest dola~lml, 
hizmet sunumu serbestisi, sermayenin serbest dola~lml, ~irketler hu
kuku, rekabet politikalan, tanm, bahkc,;Illk, ula~hrma ve vergilendirme, 
ekonomik ve parasal birlik, istatistik, sosyal politika ve istihdam, enerji, 
sanayi politikalan, kiic,;uk ve orta ol<;ekli i~letmeler, egitim ve mesleki 
egitim, telekomunikasyon ve bilgi teknolojileri, kultur ve gorsel-h;;itsel 
politikalar, bolgesel politikalar, c,;evre, tilketicinin ve saghgmm korun
masl, ada let ve ic,;i~lerinde if,?birligi, gumruk birligi, mali kontrol, mali ve 
bUb:;esel ekonomi, kurumsal yapllanma, dl~ ilif,?kiler gibi ana ba~hklar 
altmda yurutulecek olan muzakereler, aday illkede aktif yurtta~lara da
yanan katIhmcl-muzakereci bir demokrasinin kurulmasmdan ziyade 
Kopenhag Kriterleri'nin ongordugu serbest pazar prensiplerinin yuka
nda belirtilen alanlarda tesis edilmesini ve bu prensipleri hayata gec,;ire
cek saglam bir burokratik yapmm kurulmasml amac,;lamaktadlr. Ko
penhag Kriterleri'nde tammlanan bireysel hak ve ozgiirliikler, insan 
haklan hukukunun temeli olan ve insanm dogu~tan elde ettigi dii~ii
nulen evrensel haklarm garanti altma ahnmasml ongormektedirler. 
Ozellikle Sovyet sisteminden c,;lkmlf,? sosyalist devletlerin liberal anaya
sal hukuk devletinin ilkelerine gore yeniden orgiitlenmelerinin temel 
prensiplerini tammlayan Kopenhag Kriterleri, demokratik sistemi mii
zakereci-kahhmCl esaslarda duzenlemek ic,;in gec,;erli evrensel olc,;illeri 
saglamamaktadlr. Geli~mif,? BahlI demokrasilerin tarihi dikkate almdl
gmda, liberal siyasamn kendiliginden kahhmcl-miizakereci bir demok
rasinin dogmasma vesile olmadlgl da goriilmektedir. Kahhmcl-miiza
kereci demokrasi liberal siyasanm a~agldan yukan geli~en sosyal hare
ketlerce demokratikle~tirilmesini ongormektedir ki bu da Tiirkiye He 
yiiriitillen miizakere siyasetinin tammlanml~ amac,;lan arasmda bulun
mamaktadlr. 

AB miiktesebatma vaklf teknisyen-burokrat kadronun aday illkede 
c,;ah~ma hayatmdan sosyal ya~ama kadar biitiin alanlan miiktesebat 
kurallan c,;erc,;evesinde ve bir tur zorunluluk manhgma dayanarak 
diizenlemesi, yeni tilr bir siyaset miihendisliginin dogu~una i~aret et
mektedir. Miiktesebat uyumlula~tmlmaSl siirecinde Tiirkiye'de miiza
kerelerin ve c,;e~itli siyasal/ ekonomik pazarhklarm AB tarafI ile yaplla
cagl yoniinde bir gorii~ yaygmla~hnlmaktadlr. Ancak asIl miicadele ve 
pazarhklar ulusal diizeyde olmahdlr. Meslek orgiitlerinin, c,;lkar grupla
nnm ve sivil toplum orgiitlerinin ic,;inde olmadlgl bir reform siyaseti 
yoluyla ekonominin, sosyal ve siyasal ya~amm en temel konulannm 
duzenlenmesi, ulusal demokrasinin daha da zaYlflamasma yol ac,;acak
tIro Toplumsal ya~antmm biltiinunu degi~tirmesi beklenen muktesebat 
siyasetinin burokrasi, hiikumet ve AB Komisyonu'nun olu~turdugu 
iic,;lu bir koalisyon tarafmdan yiiriitiilmesi, muzakerelerin basit teknik 
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duzenlemelermi~cesine siyasal sorumlulugu bulunmayan kurumlara 
havale edilmesi, yukandan a~agl hukuki reformizmi kuvvetlendirdigi 
oranda, a~agldan yukanya katlhmcl demokrasinin kurumsal alt yaplsl
mn olu~masml geciktirecektir. 

Muktesebat siyaseti ve uygulamaya yonelik yasala~hrma hareke
tinin, baskm kamu felsefesinin Kemalist devlet<;i normatif varsa
ylmlanm degit;>tirdigi oranda demokratikle~meye katklda bulunacagl 
varsayllmaktadlr. AB siyaseti devletin sadece ekonomik aktorlerle degil 
genel olarak toplumla kurdugu ustluk-althk ili~kisini sorgulahnaya yo
neltse de, liberal ilkelere baglanml~ kuvvetli sosyal! siyasal aktorlerin 
bulunmadlgl cografyalarda devletin ku<;iilmesi, liberalizmin bir duzen 
ilkesi haline gelmesiyle sonu<;lanmamakta(ilr. Diger bir deyi~le, AB 
dolaYlslyla devlet-merkezli siyasanm zaYlflamasl liberalizm i<;in gerek 
~art olsa da yeter ~art degildir. 

Kopenhag kriterlerinde ima edilen liberal duzen ilkelerinin mukte
sebatm ba~lathgl bir degit;>im siyaseti yoluyla ihra<; edilmesi ve ulusal 
duzen i<;inde kurumsalla~masl i<;in, devlet<;i egilimlerin korle;;tirilmesi 
kadar onemli bit' diger husus, ulusal, etnik, dini ve diger cemaat kim
Hklerinin insan haklan ve hukukun ustunlugu gibi kimi kurucu deger
ler yoluyla yeniden tammlandlgl ve neredeyse kulturun A vrupalila~t1g1 
kapsaYICl bir sosyal degi;;im surednin canlandmlmasldlr. Aksi tak
dirde, smIrh bir siyasi-idari reform istegine donu;;ecek olan miiktesebat 
siyaseti, kendisinden beklenen koklU zihniyet devrimini gef(;ekle~tire
meyecektir. Turk siyasal hayatmda baskm olan tepeden-inmeci mo
dernle~me siyasetinin muzakere reformculugu yoluyla a;;llabilecegini 
ong;oren anlayl~, uyelik surecini teknokrat-burokratlara ozgu bit siyasal 
muhendislik siyaseti yoluyla yonetilebilecegini ongordugu oranda, en 
azmdan siyasal reform yontemi a<;lsmdan, ele;;tirdigi toplumsal mu
hendislik projesine benzemektedir. 

Sonu~ 

ButUnle~me siyasetinden farkh olarak AB'nin geni~leme siyaseti kar
;;lhkh mudahale ilkesinden vazge<;ilerek yurutUlmektedir. Orta ve 
Dogu A vrupa ulkelerinde goruldugii gibi, AB-Turkiye ili~kileri de pat
ron-yana~ma parametresinin ongordugu asimetrik gii<; payla~lmma 
uygun bir geli~me suredne girmi~tir. "Dlf?Sal olan muktesebatm i<;sel
lel?tirilmesi" sured olarak tasarlanan muzakere siyaseti, dlf?Sal bir kuv
vet olan AB'yi patron olarak ulusal politikamn etkin aktorii haline ge
tirmektedir. Birbirlerinden farkh muzakere usullerine dayanan butUn
le~me ve geni§leme sure<;lerinde, demokrasi, azmhk hukuku ve insan 
haklan gibi temel konularda AB'nin izledigi politikalan gerek<;elendi
ren ikili dili yaratan yaplsal nedenleri anlamak i~in Cooper'm one sur-
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dugu postmodern devlet olarak AB kavramla$hrmaSl onemli bir aC;:lhm 
sunmaktadtr. Postmodern bir devlet olarak AB, aday modern devlet
lerle ili;;kilerini bumnle$me siyasetinin temel prensibi olan kar$lhkh 
mudahalecilik prensibine dayanmadan yurUtmgu ic;:in ikili bir dil or
taya C;:lkmaktadlr. AB'nin, aday modern devletin ekonomik, siyasal ve 
kultiirel yapIlan iizerinde yogun bir bask! yarahrken, bunu ic;: sistemik 
biitiinle;;mesini dayandlrdlgl ve kar~nhkhhk esasma dayanan 
postmodern deger ve ilkelerden uzakla$arak gerekc;:elendirmesi, geni$
Ieme siyaseti aC;:lsmdan dddi me$ruiyet sorunlan da yaratmaktadlr. 

A vrupa' da dey letlerin birbirlerine kar$l guc;: kullanmaktan kar$lhkh 
olarak vazgec;:meleri, hatta bir ad 1m daha atarak karglhkh mudahale il
kesini benimsemeleri, AB'ye ozgii bUtiinle$me siyasetini, Cooper'm de
yi;;i He postmodernle$tirirken; AB'nin kendi c;:evresiyle iIigkilerinde iz
leyecegi c;:ifte standartlann yaplsal gartlanm da yaratmaktadlr. Uyelik 
siirecine giren modern devletler AB alam ic;:inde postmodern yonetigim 
aglanyla eklemlenmektedirler. Diger bir deyi$le, miizakere siirednde 
aday iilkenin ulusal rejimi AB kurumlannm ulus-agan eylemleri ic;:in 
uygun bir siyasal, ekonomik ortam haline getirilmektedir. Tiirkiye or
neginde daha c;ok gundeme gelen din tarh$malan dikkate ahndlgmda, 
siyasal ve ekonomik alamn yam S1ra ku!tur alamnda da evrensel insan 
haldan kurarmmn ima etti~';i normativitenin uretilmesine imkan sagla
yacak benzer bir donu$umun beklendigi izlenimi dogmaktadlr. Ne var 
ki, teknokratik-burokratik bir model c;:en;evesinde pratisyen giri$imle
riyIe ilerletilen muzakere siyaseti, ima edilen kulturel-sosyal degi~imi 
saglayacak ve yuriitecek arac;:lardan mahrumdur. 

Sonuc;;ta, smIrh bic;:imsel degi$ikliklerin otesinde koklu bir zihniyet 
degi$ikligi gerektirdigi varsayllan AB uyeligine aday ulkeyi hazlrlayan 
muzakere siyaseti teknikle§ltigi oranda ulusal siyasal aktOrlerin politika 
yaplm surecine kahhmlan klsltlanmakta ve demokratikle$me, bUtiin
le$mi§l Avrupa'da oldugu gibi farkh duzeylerde ortaya C;:lkan aC;:lk yo
neti$im modelleri yaratmaktan ziyade, siyasal sec;:kinler ve onlarla i$
birligi yapan slmrh bir teknokrat-burokrat kadronun otoriter bir tarzda 
devleti yeniden orgUtledigi yukandan a$aglya bir serbestle$me siyase
tine donu§lmektedir. 
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This article studies the dynamics of the EU's politics of enlargement 
with a special focus on its relations with Turkey. It begins with consid
ering the impact of globalization on the EU, and goes on to discuss how 
and why the EU has become an agent of globalization and what impact 
did it have on member states. It is argued the EU, which emerged as a 
result of the coordinated actions of the European nation states against 
the globalizing tendencies in the postmodern world, now plays a piv
otal in creating and sustaining a postmodern governance system in 
Europe. The top-down globalization project led by the transatlantic elite 
groups subscribed to a neo-liberal ideology has transformed the EU 
into a safe heaven for the global actors, of which it is one of the majors. 

Influenced by Robert Cooper's thesis on the EU as a postmodern 
state, the article argues that the politics of integration within the Euro-
pean sphere, which was originally based on the principle of reciprocal 
intervention of the member states to each other in various domestic and 
foreign policy areas within the governance system of the EU, has been 
abandoned after the decision for the enlargement of the EU towards 
Central and Eastern Europe in the mid-1990s. In the aftermath of the 
Copenhagen European Council in 1993, the EU has adopted a unilater
alist strategy for the eastward enlargement and redesigned the negotia
tion process with the candidate states on new principles and values, 
known as the Copenhagen Criteria. 

Though the Copenhagen Criteria - stable institutions that guarantee 
democracy, the rule of law, human rights and respect for and protection 
of minorities (known as the 'political criteria); the existence of a func
tioning market economy as well as the capacity to cope with competi
tive pressure and market forces within the Union (known as the 'eco
nomic criteria'); and the ability to take on the obligations of member
ship including adherence to the aims of political, economic and mone
tary union (known as the acquis communautaire criteria) - have paved 
the way for liberalism in candidate states, they do not automatically 
lead to policies that would further democratize liberalism along delib
erative and participatory principles. This article argues that due to the 
lack of transparency and delegation of power to the bureaucracy and 
the executive branch of government, the realpolitics of acquis communau
taire, if not its ideals, generates a bias towards the minimalist concep
tion of democracy in candidate states, including Turkey. 

Still, the EU has in many ways supported democratization of candi
date states. It, however, also imposes new and unexpected constraints 
on the functioning of democracy because of the underlying postmodern 
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logic of enlargement through which the democratic deficit of the is 
exported to the candidate state. Pre-accession politics that is developed 
around the issues and problems of the acquis communautaire limits the 
impact of enlargement as a form of promotion of democracy in the can
didate country because it narrows the sphere of politics to the technical 
initiatives of the pro-ED elites and bureaucratic experts. In the pre-ac
cession phase the ED also becomes a Janus-faced phenomenon since it 
abandons the principle of reciprocal intervention, and the differences 
between the economic, social, and cultural policies that are followed by 
the member states and those proposed to the candidates raise a number 
of questions about the ED-originated demands for reform. Neither the 
ED's eastward enlargement nor Turkey's membership is just a political 
and economic process that requires the transformation of the economies 
and states into a fully-functioning free market systems and liberal de
mocratic forms. It also involves the social integration of the new mem
bers. To this end, modern states, whether post-communist, as in the 
case of Central and Eastern Europe, or bureaucratic-statist, as in the 
case of Turkey, are expected to adopt the acquis communautaire, and re
form their respective national/local legal, political, administrative and 
social environments in the pre-accession phase for an unreserved ar
ticulation to the postmodern governance system of the ED as full mem
bers in the next phase. 

The design of accession negotiations increases the power of the ED 
and institutionalizes an asymmetrical relationship between the ED and 
candidate states. Furthermore, the technocratic-bureaucratic elites and 
the pro-European governments are empowered against legislative as
semblies in the candidate states. It is argued that membership is not 
simply a technical issue that could be decided solely on the criterion of 
technical progress in negotiations but a political issue for both of the 
parties - the ED and the candidate state. Yet, the democratic deficit that 
emanates from the ED networks of governance and is exported to the 
candidate state through the politics of acquis communautaire, creates se
rious problems of democratic accountability and responsiveness of the 
decision-makers. Thus, contrary to its constituting ideals, the ED be
comes an outside force for the candidates, which promotes a minimalist 
form of democracy that requires neither the consolidation of the means 
of widespread societal participation nor substantial changes in the rela
tionship between the state and civil societal actors. The article con
cludes that the assumed technicality of the acquis communautaire serves 
to further restrain the sphere of politics in the candidate state. 
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