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Avrupa Birligi: Kabhm Oncesi Donemin 

Kemal KiRi$~i** 

AB'ye tam iiye olma istegiyle baglantllz olarak birt;ok zorlukla kanpla~maktadlr. 
AB KaslIn 2000'de Katllzm Ortakllgl Belgesi'ni kabul ederek, Tiirkiye'nin Kopenhag 

kriterlerini yerine getirebilmek ifin yapmasl gereken reformlart apklanwqtlr. 
ili~kilerindeki tum zorluklara ragmen ikf taraf yavaf? ama emin adlmlarla 

/Ji rbirlerine yakla§maktadlr. 40 yll siiren iiyelik umutlarmm ardmdan hangi siyasi siiref 
Tiirkiye'yi AB iiyeligi kaplsma kadar getirmi~tir? Bu makale, bu siirecin bir yandan Ulke 
ifinde iiyeligi destekleyenler ve iiyelige kar§l flkanlar arasmda, lite yandan TUrk 
"miizakereciler veya oyuncular" ile AB'deki muhataplart arasmdaki uzun ve zorlu bir 
"miizakere" den kaynaklandtgt fikrini savunmaktadtr. 

Anahtar kelimeler: Tiirkiye, AB, if Aktorler, Kopenhag Kriterleri, Katllzm Oncesi Donem 

Turkey and the European Union: The Domestic Politics of 
Negotiating Pre~Accession 

ABSTRACT 

Turkey is facing massive challenges as a funclion of its aspiration to join the Ell. In 
November 2000, the Ell adopted the Accession Partnership Document, which listed the re
jimns that Turkey was expected to adopt to be able to meet the Copenhagen political criteria. 
In the midst of these challenges, slowly but surely the EU and Turkey are moving closer to
gether. How can one explain the political process that has brought Turkey, after four decades 
of membership aspirations, to the very gates of EU membership? This essay will argue that 
the process was primarily driven by a long and bitter process of "negotiation" between 
advocates and opponents of membership within Turkey, on the one hand, and between a 
range of Turkish "negotiators or players" and their EU counterparts, on the other. 

'HrUTn,rct,,· Turkey, Ell, Domestic Actors, Copenhagen Criteria, Pre-Accession 

Makalenin Turk<;e yeniden d1.izenJenmis; ve 
Tiirk<;e ve ingilizce 6zptler ile anahtar kelimeler eklenmi~tir. 

,. Jean Monnt't Proft'si.irLi, Bogazi<;i Universitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasl ili~kiler 
B6ltimLi 
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ULUSlARARASlili~KllE!l / INTEHNATIONAlRElA nONS 

2004'te Avrupa Birligi'ne (AB) on iilke kahlmu;>br. Bunu, buyiik 
bir olaSlhkla 2007' de iki iilkenin daha kahhml izleyecektir. Tiirkiye 
Hlrvatistan'la birlikte iiyelik i<;in katlhm oncesi surecine girecek 
slradaki ilk iilkedir. Adayhk statiisii Turkiye'ye Arahk 1999'da Helsinki 
Avrupa Konseyi zirvesinde verilmi$ti. Ancak Tiirkiye He kahhm 
miizakereleri, Avrupa Komisyonu Tiirkiye'nin Kopenhag siyasi 
kriterlerine uyumu sagladlgl sonucuna vanrsa ve AB uye hiikiimetleri 
Arahk 2004'te Avrupa Konseyi toplanhsmda olumlu karar alIr ise 
ba~layacaktl.l Diger aday iilkelerden farkh olarak Tiirkiye'ye miizakere 
tarihi "verme ya da vermeme" karan biiyiik bir meydan okuma (" a 
very great challenge") olarak goriinmektedir. Tiirkiye'nin buyiik
liigiinden ve niifusundan, cografi konumundan, AB ile kar$Ilai;ltmldl
gmda diii;liik ekonomik gelii;lmii;llik seviyesinden ve daha da onemlisi 
niifusunun biiyiik bir <;ogunlugunun Miisliiman olmasmdan kaynakla
nan <;ei;litli nedenler, miizakerelere bai;llama tarihinin belirlenmesini 
bir<;ok AB hiikiimeti ve A vrupa kamuoyu i<;in <;eli$kili ve zor bir konu 
haline sokmaktadlr. 

Tiirkiye'nin kendisi AB'ye girme hedefi baglammda bir<;ok meydan 
okumayla kari;llla$maktadu. AB Kaslm 2000'de Turkiye'den Kopenhag 
siyasi kriterlerine uyumun saglanmasl i<;in yapIlmasl gereken reform
lann listelendigi KatIllm Ortakhgl Belgesi'ni kabul etmii;ltir.2 Tiirkiye bu 
kriterlere uyumu saglamaya <;ok yaklai;lmli;lhr. Ancak bu, ii<; yll siiren 
yogun tartu;lmalar ve Tiirkiye'deki Avrupa'ya $iipheyle yaklai;lan 
c;evrelerden ("Euroskeptk") reformlara kari;ll gosterilen direni$lerin 
kmlmasmdan soma miimkiin olabilmii;ltir. Bu degi$im ancak KaSlm 
2002 se<;imleri ile ii;lbai;lma gelen, siyasi kriterleri saglamak i<;in gii<;lii 
irade gosteren hukumet sayesinde mumkun olabilmii;ltir. Bununla 
birlikte olum cezasmm kaldmlmasl, emik azmhklara kiilturel haklar 
tanmmaSl (ozellikle Kurtler), bir<;ok demokratik ozgiirliigun genii;lletil-

1 Avrupa Konseyi'nin Arahk 2004 karan i<;:in Son Geligmeler baliimiine bakmlz. 
2 Haziran 1993 tarihli Kopenhag Avrupa Konseyi zirvesinde AB iiyeligi i<;:in gartlar gayle 

belirtilmigtir: 1) demokrasiyi, hukukun iistiinliigiinii ve insan haklanm garanti eden 
kurumlarm istikran ve azmhklara saygl gasterilmesi ve azmhklann korunmasl; 2) i~leyen 
bir piyasa ekonomisinin varhgl ve AB i<;:indeki rekabetsel baskl ve piyasa gii<;:leriyle 
miicadele edebilme kapasitesi; 3) siyasi, ekonomik ve para sal birlige baghhgl da i<;:eren 
iiyeligin sorumluluklaruu alabilme yetenegi. ilk grup "siyasi kriterler" olarak bilinmektedir 
ve aday iilkelerin katlhm miizakerelerine baglayabilmesi i<;:in bunlan yerine getirmesi 
gerekmektedir. Her sonbaharda Avrupa Komisyonu bu kriterler temelinde ilerleme 
raporlan hazlrlamaktadlr. Avrupa Konseyi'nin bir aday iilkenin miizakerelere ba§laYlp 
ba§layamayacagl ve lilkenin miizakereler sonunda iiye devlet olarak ahmp ahmnayacagl 
yaniindeki karan Komisyon'un tavsiyesine baghdlr. Uyeligin ger<;:ekle§ebilmesi Ipn 
Avrupa Parlamentosu'nun ve ulusal parlamentolarm onaYl gerekmektedir. BaZl iiye 
devletler referandum da yapabilmektedirler. 
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mesi, yerel i~kencenin engellenmesi i<;:in yasal ve idari onleml('rin 
almmasl ve ordunun Turk siyasetinde etkisini azaltmak i<;:in kurumsal 
diizenlemeler yapllmasl gibi reformlar, siyasi sistemin kar$da~tlgl 

()nemli zorluklardl. Bu reform lara Avrupa'ya $tipheyle yakla~an 

<;:evreler her a~amada kar$J gelmi$lerdir. Bugun bu reformlar kabul 
edilmi$tir, ancak reformlann uygulamaya ge<;:irilmesi i<;:in hal a <;:abalar 
devam etmektedir. Ne var ki, reformlara g()sterilen direni$, Turkiye 
devleti ve toplumunun ya~amakta oldugu emsalsiz bir degi$im stireci 
ile beraber azalmaktadlf, 

Son birka<; yJlda Tlirkiye dl$ politika alamnda da meydan okuma
larla kar~da$ml~tIr. Bunlardan en onemlisi Klbns sorunudur. Klbns 
sorununun <;:oztimu on kO$ul olmamasma ragmen (bu anlamda Klbns, 
Kopenhag Siyasi kriterlerinin bir par<;:asl degildir) AB htikumetleri ve 
Avrupa Parlamentosu gibi Avrupa Komisyonu da Klbns sorunu 
<;:(izlildugu takdirde Turkiye'nin muzakere tarihi almasmm daha 
muhtemel oldugunu belli etmi$tir. 

Kuzey Klbns Turk Cumhuriyeti'nin bagmlslz ve ayn bir devlet ola
rak varhgml devam ettirmesi Turkiye'de uzun suredir sorgulanmayan 
milli bir davadlr. Turkiye'nin bundan onceki Ba$bakam BUlent Ecevit 
bu tercihi MaYls 1999' da lfC;:ozumsuzluk de bir <;:ozumdur" diyerek 
()zetlemi$tir. Ancak Turkiye'de oldugu gibi KKTC'de de ortaya <;:Ikan 
kamuoyu bu geleneksel siyaseti sorgulaml$hr. 2004 yl1mm ba$larmda 
hukumetin siyaseti buyuk ()]<;ude degi$mi$tir, Bu durum sonu<;:ta 24 
Nisan 2004'te If Annan Plam"nm referanduma goWrUlmesi ile sonu<;la
nan bir dizi goru$melerin yolunu a<;ml$hr. Turk siyasetinde bu degh,;im 
$iddetli siyasi sava$lan beraberinde getiren bir devrim anlamma 
gelmi$tir. Eg;er AB basklsl ve AB uyeligi havucu olmasaydl, bu durum 
muhtemelen ger<;ekle$meyecekti. 

Benzel' gc)zlemler genet olarak Turkiye'nin Irak'a ve ozel olarak Ku
zey Irak'taki Kurt varhgma yonelik siyaseti hakkmda yapllabilir. AB, 
Ortak D1$ ve Giivenlik Politikasl'na sahip olmaktan uzakttr. 1992'de AB 
anla$masmm imzalanmasmdan bu yam AB boyle bir politika olu;;tur
maYI istemektedir. Ancak ABD'nin Irak'a mudahalesinde ortaya <;lkhgl 
uzere AB onemli ol<;ude boliinmii$ttir. Bununla birlikte Mart 2003'te 
Turkiye parlamentosunun Amerikan birliklerine Turkiye'den ge<;i;; izni 
vermeme karan bir<;ok Avrupah i<;in siirpriz olmu$tur. Avrupa'da 
bir<;oklan Turkiye'nin ABD'ye <;ok sadlk veya baglmh olduguna 
inamyorlardl. Aynca Tiirkiye'nin AB i<;inde ABD'nin bir "Truva Ah" 
olabileceginden ;;iiphe edenler de vardl. Bu, ozellikle geleneksel olarak 
Amerika'ya kar$I olan oIan, gii<;lii ve baglmslz bir AB Guvenlik ve Dl;; 
Politikasml savunan Franslzlar arasmda yaygm olan gli<;lii bir histi. 
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Mart 2003 karan Tiirkiye'nin boyle kritik bir mcselede demok
ratik bir karara ula;;abilecegini gostermi;;tir. Bin;ok Avrupah, Tiir

yanhsl ordunun baskIlanna boyun egecegini 
dii~iinmii§tiir. Benzer bir yolla hiikiimet, askeri ve milliyet<;:i c,;evreler
den bagm1s1z 01as1 bir Kiirt devletinin ortaya ~lkmaSlm engellemek ic,;in 

Irak'a askeri miidahale baskIlarma kar;;1 da direnmi;;tir. Ekim 
2003'te parlamentodan lrak'a asker gonderme izni almdlktan sonra, 
hiikiimet lrakhlann ve ozelIikle Kiirtlerin kar;;l c,;lkrnasmdan sonra 
kuvvet gondermemeyi terdh etmi;;tir. Bu karar, AB kamuoyu ve 
hiikiimet <;:evrelerince olumlu degerlendirilmil;'tir. 

Biitiin bu zorluklara (gii<;:1iiklcre) ragmen aglr ancak net bir 
AB ve Turkiye daha yakm hale gelmif;itlr. Bir kriz 

patlak siirece butlin Tlirkiye'nin kahhm muzakerele-
rine ba~lama almasl ihtimalinin arthglm i:;;aret etmektedir. $u 
anda merak edilen A vrupa Konseyi iilkelerinin Arahk 1999 
ve 2002 Konsey zirvelerinde kabul edilen anla;;malardaki kendi yii
kiimliiltiklerini gerc,;ekten yerine getirip getiremeyeceklerldir. 

40 ylldan beri siire gelene iiyelik ~abalanndan soma Tiirkiye'yi AB 
iiyeligi kapllarma getiren siyasi siirec,; nasIl a<,;lklanabilir? Bu makale, bu 
siirecin, esas olarak, bir tarafta Tiirkiye'de AB tiyeligini destekleyenler 
He kar;;1 c,;lkanlar arasmda uzun ve c,;ogu zaman hararetli, diger tarafta 
Tiirkiye'deki "muzakereciler veya oyuncular" He AB'deki muhataplan 
arasmda siirdiiriilen "miizakere"den ("negotiation") kaynaklandlgl 
gorii;;iinii ortaya koymaktadlr. 

Bu miizakere siired, ozgiin ve tanmml;; c,;ahf;>masmda devletler arasl 
miizakereleri (diplomasiyi) aym and a yiiriitiilen iki seviyede oynanan 
oyun veya siirec,;ten olu;;masl ;;eklinde tasavvur eden Puh1am'm 
yardunl He en iyi ;;ekilde anla;;llabilir.3 Bir seviyede diplomatlar ile 
karar ahCllar, diger seviyede ise bu karar ahCllar ile onlann kendi 
ulkelerindeki se<;:menler (constituencies) veya degi;;ik <;:1kar gruplan ve 
kamu oyu arasmda miizakereler vardlr. Ba~ka bir deyi:;;le, karar ahcllar 
ilk a;;amada alman kararlan ikind a;;amadaki aktOrlere ya da geniI;' 
anlamda kamuoyuna kabul ettirebilir veya ikna edebilir olmak zorun
dadlrlar. 

Bu modelde bir degi:;;iklik Tiirkiye 6megini daha a<;:lklamaya 
yardlmCl olabilir. Ulusiararasl etkile;;imin i<; siyasi durumunu daha iyi 
yansltmasl ic,;in bu iki a:;;amah oyuna 3 faktOr daha eklemek faydahdlf. 
Bunlardan ilki, bir iilkedeki karar ahCllann diger iilkenin kamuoyuyla 

3 Robert Putnam, "Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two Level Diplomatic 
Carnes", International Organization, CUt 42, No 3,1988. 
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iki 
i<;erir. 

oyunculanmn siirecine 
ulke h;:i aktorleri etkileme ve onlarla baglanh kurma 

Ozellikle en son faktOr kritiktirr <;iinku u\uncH 
uyguladlgl siyasetler ve yaptlklan goru~meler i<; 
oyuncunun ya da digerinin lehine olacak ~ekilde dengenin 

yardlmcl olabilir. Bu makale, Tiirkiye'nin i<;: 
TUl'kiye ve AB arasmdaki ilif?kilerin dogaslyla 

AB bir grup 

,,,,..,sr,,,'" kara1' AB yanhsl oyunculann 
son hakemi olacakh1', 

1963 Ankara Antla~maslfndan 2004 

Avrupa'mn ve soma AB'nin bir par<;asl olma 
bed mevcuttur, Eahhlai;lma ve modernlei;lme sHred 

imparatorlugu'nda sonlan kadar erken bir 
ba;;lamli;lhr. Ancak ve derin bir modernlei;lme suredne 
1923'te Turkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasl ve Mustafa Kemal'in 
reformlan ile gil'i1mi~tir. Atattirk <;abalanm, modern, laik ve Bahh bir 
topluma ulai;lmak i<;in <;agdai;l medeniyeti "yakalama" sured olarak 
tammlamlf?hr. Bu siirecin kendisi Avrupa'nm bir par<;asl olmak istenil
digini a<;lk<;a gostermekteydi.4 Turkiye Cumhuriyeti'nin ilk gunlerin
den itibaren Atattirk onu destekleyenlerin oncelikli hedefi ulkenin 

bil' Avrupa gudi 01arak tamnmaSlm saglamakt1.5 1949' da 
Turkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu uyelel'inden birisi ve 
1952'de NATO'ya katdml;;ttr. Turkiye'nin Avrupa Ekonomik Toplu
lugu (AET) He ili§kileri 1959'da hukumet tam uyelik i<;in ba;;vurdu
gunda ba§laml1;,tIr.6 Eu ba§vuru 12 EyIiil 1963'te Ankara Anla;;masl He 

4 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkel}, 3, bask!, New York, Oxford Press, 
2002; Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey, Londra, New York, 1993, 

5 William Hale, Turkish Foreign Policy, 1774-2000, Londra, Frank Cas", 2000, 57, 
6 Rldvan Karluk, Avrupa Birligi ve Tiirkiye, istanbul, istanbul Menkul Klymetler 1996; 

Atila Eralp, "Soguk Sava~'tan Gtintimtize Ttirkiye - Birligi tli§kileri", Atila Eralp 
(der.), Tiirkiye ve Avrupa, Istanbul, tmge Yaymlal'l, 1997; Canan Balku' ve Allan 1\1, Williams 
(der.), Turkey and Europe, Londra, Pinter Publishers Ltd., 1993; Ziya Oni9, "Luxembourg, 
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sonU(;:]anml~hr. Bu anla~manm maddeleri Ttirkiye ve AET arasmda 
ekonomik biHi.inle~me ongorrnti~tlir. Anla$manm 28. 

rnaddesi aynca Tiirkiye'nin AET'ye nihai tiyelik ihtimalini ortaya 
e;;lkarml;>tlr. 1970 yllmda Ek Protokol imzalanml$hr. Bu protokol 
Giimrtik Birligi ile sonue;;lanacak 22 yllhk bir gee;;i$ donemini getirmi$tir. 
Ancak Tiirkiye'nin Avrupa Toplulugu ile ili;;kilerinde 1970'lerin 
ortalarmdan bu yana Tiirkiye'nin ie;; ekonomik problernleri ve siyasi 
istikrarslzhgl yiiziinden sorunlar ba;;gostermi;;tir. 1980 yllmdaki askeri 
mtidahale ili;;kileri daha da kotiile;;tirrni;;tir. 1980'lerin ba;;lan aynca 
Yunanistan'm Avrupa Toplulugu iiyeligine rastlaml;;tIr. Yunanistan 
iiye olm olmaz AT-Tiirkiye ili;;kilerindeki herhangi bir ilerlemeye Tiirk
Yunan sorunlan ve Klbns yiiztinden siirekli itirazlarda bulunmu;;tur. 
Bununla birlikte, demokrasiye gee;;i~ ve ekonornik liberalle~me Ttir
kiye'nin 1987 ylhnda iiyelik ie;;in bagvUrmaSml saglaml~tIr. 17 Kaslm 
1989'da Komisyon tarafmdan ae;;lklanan gortigte Ttirkiye'nin ekonomik, 
siyasi ve sosyal nedenlerden dolaYl iiyelik ie;;in hazlr olmadlgl sonucuna 
vanlml;;tIr.7 Ancak Kornisyon hie;;bir ;;ekilde Ttirkiye'nin ileri bir tarihte 
iiye olma hakkml sorgulamamlghr. Bu durum Komisyon'un Fas'm 
1987'deki ba;;vmusunu sozkonusu tilkenin bir Avrupa devleti olmadlgl 
gerekc;;esiyle geri e;;evirmesiyle giie;;lti bir tezathk ie;;indedir. 

Soguk Savag'm bitmesinden soma, 1990'lann btiytik e;;ogunlugu 
Ttirkiye i<;in <;ok zor bir donern olmugtm. Tiirkiye'nin gtineydogusunda 
artan $iddet, Ktirt sorunu ve yaygm insan haklan ihialleri AB-Tiirkiye 
ili;;kilerinde belirgin bir bozulmaya ned en 01mugtur.8 Bununla birlikte, 
insan haklan <;evrelerinden ve A vrupa Parlamentosu'ndan gelen 
onemli direniglere ragmen Ocak 1996'da taraflar Gtimriik Birligi 
Anla;;masl'm imzalamaYI ba$armlghr.9 Tiirkiye'de bu yeni anla;;ma 

Helsinki and Beyond: Towards an Interpretation of Recent Turkey-EU Relations", 
Government and Opposition, Cilt 35, No 4, Guz 2000, s. 463-483; ilhan Tekeli ve Selim ilkin, 
TUrkiye ve Avrupa Toplulugu, Cilt 1 ve Cilt 2, Umit, Ankara 1993; Avrupa Birligi ve TUrkiye, 
Cilt 3, Umit, Ankara, 2000. 

7 Arat, Tugrul, and Senem Baykal, "AB'yle ilir;;kiler", Baskm Oran (der.), TUrk Dl~ Politikasl: 
Kurtulus Savasindan bugUne olgular, belgeler, yorumlar, istanbul, iletigim, 2001, s. 326; Hale 
Turkish Foreign Policy, 2000, 5.174-179 ve 233-245. Aynca bakmlz, Atila Eralp, "Turkey and 
the EC in the Changing Post-War International System", Balklr ve Williams (der.), Turkey 
and Europe; Atila Eralp, "Turkey and the European Community: Prospects for a New 
Relationship", Atila Eralp, Muharrem Tunay ve Birol Ye:;;ilada (der.), The Political and 
Socioeconomic Transformation of Turkey, Westport, Conn., Praeger, 1996. 

8 Kemal Kirig<;:i ve Gareth Winrow, The Kurdish Question and Turkey, Londra, Frank Cass, 
1997. (Kitabm Turk<;:esi i<;:in bkz. Kemal Kirig<;:i ve Gareth Winrow, KUrt Sorunu: Kokeni ve 
Geli§imi, istanbul, Tarih VakfI, 1997.) Kemal Kirig<;:i, "The Kurdish Question and Turkish 
Foreign Policy", Dimitris Keridis ve Lenore Martin, The Future of Turkish Foreign Policy 
(der.), Cambridge, Mass., The MIT Press, 2004. 

9 Stefan Klauss, "European Parliament in the EU External Relations: The Customs Union 
with Turkey", European Foreign Affairs Review, Cilt 5, No 2, Haziran 2000. 
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nihai tam uyelige dogru ahlml~ bir adlln olarak algIlanml~ttrl0 Bu 
yuzden KaSlm 1997' de Avrupa Birligi Konseyi' nin Lilksemburg 
zirvesinde Turkiye'ye aday Ulkeler listesinde yer verilmeyince t hukii
mette ve toplumda hayal kmkhgl ve klzgmhk ortaya ~lkml~hr. Bu 
durumu protesto etmek i<;in Turk hukumeti i~i AB ile siyasi diyalogu 
kesmeye kadar ileri gotilrmil~ ve AB toplanhlanna katllmaYl reddet
mi~tir. Turk hilkumeti AB'nin Tilrkiye He ilyeligin gerisinde kalacak 
/lozel veya imtiyazh ili~ki" geli~tirmek istemesinden <;ekinmi~tir.ll 

Arahk 1999 Helsinki Zirvesinde Tilrkiye'ye adayhk statilsu verilerek 
bilyilk bir hamle ger<;ekle~tirilmi~tir. AB'nin pozisyonundaki bu 
dramatik donu~te bin;ok faktor rol oynaml~hr.12 1999'da Almanya'da 
Helmut Kohl'un Hlristiyan demokrat hukumetinin yefine Gerhard 
Schroder'in sosyal demokrat hilkiimetinin kurulmasmm kararda bilyilk 
etkisi vardlr. Hlristiyan demokratlar geleneksel olarak Tilrkiye'nin AB 
uyeUgine daha az olumlu bakml~lardlr. Bolilcil Kurdistan i~<;i Par
tisi'nin (PKK) lideri Abdullah Ocalan'm yakalamp yargllanmaslyla 
Kurt sorununu <;evreleyen $iddetin sona ermesi ve sosyal demokrat 
Billent Ecevit'in liderliginde Nisan'da yeni koalisyon hukilmetinin 
kurulmasl tilkede demokrasinin geli~tirilmesine yonelik ilk adlmlann 
atIlmasma imkan a<;ml~hr. Ecevit Haziran 1999'da Alman meslekta~l 
Schroder' e ki~isel bir mektup yazarak Ulkeyi demokratikle~tirme ve 
1iberalle~tirmeye kararh oldugunu ve bunun i<;in Tilrkiye'nin nihai 
tiyeligi i<;in destek bekledigini iletmi~tir.13 Ttirkiye ve Yunanistan 
arasmdaki ili~kiler de geli~meye ba$laml~hr. Her iki Ulkenin dl~i$leri 
bakanlan George Papandreou ve ismail Cem'in <;abalan 1999 yazmda 
Ulkelerin iki depl'em ya~amasmm al'dmdan halk destegi alml~tIr. 

Tilrkiye-Yunanistan ili$kilerinde hem hilkumetler hem de toplumlar 
seviyesinde emsalsiz bir yakmla~ma (rapprochement) silreci ba~lalm~hr. 
Yunanistan ger<;ekten Tilrkiye'nin AB ilyeliginin sesli bir savunucusu 
01mu~tul'.l4 Bu faktbrlel' Helsinki karanna yardlmcl bir hava 

10 Tugrul Arat ve Sanem Baykal, "AB'yle ili~kiler", Baskm Oran (der.), Tiirk Dl§ Politikasl: 
Kurtulu§ Sava§mdan Bugiine Olgular, Beigeler, Yorumlar, Istanbul, iIetif,lim, 2001, s. 341. 

11 Barry Buzan ve Thomas Diez, "The European Union and Turkey", Survival, Cilt 41, No 1, 
Bahar 1999; Meltem Mtifililer-Bac, "The Never Ending Story: Turkey and the European 
Union", Middle Eastern Studies, Cilt 34, No 4, Ekim 1998. 

12 Chris Rumford, "From Luxembourg to Helsinki: Turkey, the Politics of EU Enlargement 
and Prospects for Accession", Contemporary Politics, Cilt 16, No 4, Arahk 2000; Kalypso 
Nicolaidis, "Europe's Tainted Mirror: Reflections on Turkey's Candidacy Status after 
Helsinki", Dimitris Keridis ve Dimitrios Triantaphyllou (der.), Greek-Turkish relations in the 
Era of Globalization, Virginia, Brassey's, Inc., 200l. 

13 Ankara'daki Almanya Btiyiik El~iligi bu mektubun Schroder'in g6rii~iinti etkilemekte 
biiytik rol oynadlgml aC;:lklaml§hr., Tiirk Giinliik Haberleri (9 Arahk 1999) 

14 Alexis Heraclides, "Greek-Turkish Relations from Discord to Detente: A Preliminary 
Evaluation", The Review of International Affairs, Cilt 1, No 3, 2002, s. 17--32; Ziya ani;;, 
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ve 
ongortil-, 

diger aday 
Tiirkiye klSa ve uzun vade de 

bir ulusal program hazlrlamlghr. 

Tiirkiye parlamentosu kriterlerini kar~lla-
mak yapllacak olan reformlan kolayla~brmak i<;in Tiirk 

birtaklm onemli degi~iklik yapml;>tIr. Her ne kadar 

Klbns sorumu'; 
He bulu~tuklannda 

daha <;ok ig 
reformlar 2001 

A<yflca olanaklanm A vrupa 
Savunma PolitikaSl c;er<;evesinde kullanma konusunda 

ve ABD arasmda bir uzla~lya varabilmeleri Tiirkiye
olumlu havaya katklda bulunmu~tur.16 Bu olumlu 

AB'nin bazl iiyelerinin Tiirkiye'nin Avrupa'nm Gelecegi Konvan
yer almaSl konusundaki itirazlannm c;oziilmesinde kritik 

bir raI oynamlghr,17 Bu, Arahk 2001'de Laeken Avrupa Birligi Konseyi 
zirvesi kararma yanslmlghr. Tiirkiye sonunda Konvansiyon'a girmeyi 
bagarml~hr. 2000 yllmdaki Nice AntlagmaSl ile Ti1rkiye'nin geni~leme
nin dalgasml ic;eren kurumsal di1zenlemelerin tamamen dl~mda 
blrakddlgl du~i1niildi1gunde bu durum c;ok olumlu bir geli~me olarak 
algllanml~hr . 

Ancak 2002' de A vrupa'ya ~i1pheyle bakanlar ve koalisyon hi1ki1me
tinin Devlet Bahc;eli tarafmdan ba~kanhk editen milliyetc;i sag kanat 
iiyesinin, Kopenhag siyasi kriterlerinin kar~nlanmasl ic;in gereken bazl 

15 

16 

"Greek-Turkish Relations the EuropC'an Union: A Critical Perspective", Mediterranean 
Cilt No 3, Gtiz 2001, Bahar Rumelili, "Uminality and Perpetuation of 

Conflicts: Turkish-Greek Relati()ns Context of Community··Building by the EU", 
Furnnp,m Journal of International Roiatiolls, No 2, 20m, s. 213--248, 

HTnmS,;l1H1 of the Communities, Regular Report on Progress Towards 
Arf'p""Vm [online I, 2001, / europa,etLint / comm/ enlargement! report2001 / tu __ cn,p& 

Udum, and the European Security Framework" Turkish Studies, 
Gilz 2002; Can Buharah, Avrupa Giivel1liginde AB ve Tiirkiye, An Dil~ilnce ve 

Geli$im Dernegi, istanbul, 2002. 
17 Gamze Avel, "Putting the Turkish EU Candidacy into Context", European Foreign Affairs 

Review, CHt 7, No 1, 2002, 5,101. Konvansiyon'un web sayfasl: http://www,eufopa,eu.int/ 
futurem/index._en,htm. 
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kar;;! <;lkmaya 
ahim cezasmm 

haklann tamnmaSlm 

ili~kiler nedeniyle 
kalmlf;ihr. 

Kaslm'daki erken se<;imlerin sonu<;lan siyasi bir depremden fark
Slzdl. Bir onceki hiikiimette gorev yapan siyasi partiler gibi daha 
onceleri hiikumette bulunan tUm partiler koltuklanm kaybetmi~lerdir.22 
Onlann yerine Adalet ve Kalkmma Partisi (AKP) mevcut islamCl 
partiden aynlarak hukumet kurmak i<;;in gereken sandalyelerhl buyuk 
<;;ogunlugunu kazanml~hr. Sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) parlamentoya tek muhalefet partisi olarak donmugtur. AKP 

18 Gamze AVC1, "Turkey's Slow EU Candidacy: Insurmountable Hurdles to Membership or 
Simple Euro-scepticism?", Barry Rubin ve Ali <,-arkoglu (der.), Turkey and The European 
Union, Londra, Frank Cass, 2003. 

19 Btl e-mail mesajlarm biiyiik <;:ogunlugu daha soma Dogu Perin<;:ek, Karen Fogg'un E
Postallan, istanbul, Kaynak Yaymlan, 2002'de yaymlanrrll~hr. 

20 Ziya Oni§, "Domestic Politics, International Norms and Challenges to the State: Turkey-EU 
Relations in the Post-Helsinki Era", Rubin ve C;:arkoglu (der.), Turkey and The European 
Union, s. 19-21; Kemal Kiri§<;i ve Zeynep Giil;;;ah C;:apan, "Turkey on the Edges of the 
'Convention on the Future of Europe"', Journal of South European Society and Politics, Cilt 9, 
No 2, 2004, s. 183-186. 

21 Ali ~:arkoglu, "Who Wants Full Membership? Characteristics of Turkish Public Support for 
EU Membership", Rubin ve C;:arkoglu (der.), Turkey and The European Union. 

22 Ali C;:arkoglu, "Turkey's November 2002 Elections: A New Beginning", Middle East Review of 
International Relations, Cilt 6, No 4, 2002. 
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net bir AB yanhsl gtindem He girmig ve reformlan destekle
mek soz vermi§tir. CHP de AB uyeligini savunmaktaydl. Hukumet 
olu~turulur olu§turulmaz, A vrupa hukumetlerini Turkiye'ye muzake
reler tarih vermeye ikna ic;;in kampanyalar baglahlml§tlr. Ancak 
Kopenhag zirvesinde Turkiye'ye "tarih ic;;in tarih" verilmesinden oteye 
gec;;ilmeyince hukumeUe buyuk bir hayal kmkhgl yaganmlghr. Buna 
gore Avrupa Birligi Konseyi Turkiye'ye Arahk 2004'te Turkiye ic;;in 
kahhm muzakerelerinin hic;;bir erteleme olmakslzm baglaylp baglama
yacagma Turkiye kalan reformlan tamamladlgl surece dUguneceginin 
soziinti vermi~tir.23 Hukumet ise Mayls 2004'te AB'ye on uyenin 
kahhmmdan once muzakerelerin ba§layacagml umut etmi§tir. Ttir
kiye'nin onbe§ i.ilkeden ziyade yirmibe§ uye i.ilkenin destegine bagh 
oimasl durumunda Turkiye'nin daha fazla zorluklarla kargIlagacagmdan 
endi§e edilmi~tir. On yeni i.ilkenin arasmda Klbns Rum kesimi de vardlr 
ve htikiimet KIbns sorunu <;ozi.ilmedigi surece KIbns Rumlarmm Turkiye 
iC;;in miizakerelere baglama tarihini veto etmesinden korkmugtur. 

Kopenhag zirvesinde hukumet, muzakere tarihi almak ic;;in oldugu 
gibi Klbns konusunda kilitlenmig gorugmelerde de bir adlm atmaYI 
denemigtir. Sertlik yanhlarmdan ve burokrasiden ciddi muhalefetle 
kar~tlagan yem hukumet, Klbns konusunda uzlagmaYl savunmanm 
siyasi bir intihar oldugunu ve MIa muzakere tarihi almama riskinin 
oldugunu one surmugtur. Yogun c;;abalara ve adadaki Klbns Turkleri 
arasmda c;;ozumu destekleyenlerin artmasma ragmen, hukumet Klbns 
politikaslm degigtirmekte baganSlZ olmu§tur. Bunun yerine, KKTC 
Cumhurba§kam ve Klbns Turk tarafmm bagmuzakerecisi Rauf Denkta§ 
Mart 2003'te Lahey'deki gorugmelerde Annan Plam'na dayah bir 
c;;ozumu kabul etmeyerek goru§melerden c;;ekilmi§tir. Daha soma BM 
Genel Sekreteri Kofi Annan Nisan 2003'te Klbns ic;;in rapor hazlrlaml§ 
ve bu raporunda Turk tarafml ba§anslzhgm sorumlusu olarak nitelen
dirmi§tir.24 

Hukumetin bu zor siyasi meselelerle ugra§hgl donemde AKP'nin 
asIl lideri Tayyip Erdogan teknik bir sorundan dolaYl Turk Se<;im 
kanununun kendisini Kaslm 2002 sec;;imlerinde yan§maktan ahkoymasl 
nedeniyle ba§bakan olarak gorev yapamamaktaydl. Bu dogal olarak 
hukumetin siyasi gucunu zaYlflatml§tlr. Ancak Mart'ta parlamentodaki 

23 "Eger Arahk 2004'te Avrupa Konseyi Komisyondan gelen rapor ve tavsiye temelinde 
Tiirkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini tamamladlgma karar verirse Avrupa Birligi 
Tiirkiye ile miizakereleri hi<;bir elteleme olmakslZm ba;;latacaktIr." Kopenhag Avrupa 
Konseyi,12-13 Arahk, Ba;;kanhk Kararlan, http://ue.eu.int/newsroom/makeFrame.asp? 
MAX=&BID=76DID=73774&LANG=1&File=pressData/en/ec/73774.pdf&Picture=O 

24 Report of the Secretary-General on his Mission of Good Offices in Cyprus, (5/2003/398,1 
Nisan 2003), http://ods-dds-ny.un.org/ doc/UNOOC7GEN7N03/305/59 /PDF /N0330559. 
pdf?OpenElement 
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doldurmak i<;;in yapllan se<;;imlerde Erdogan rahat bir 
oylanm milletvekili olmuf;>tur. kabi-

Bakam ve Ba§bakan Yardlmclsl gc)reve devam 
eden Abdullah GUl'den baf;>bakanhgl devrahm~tlr. Bundan soma 
hukumet dikkatini Kopenhag kriterlerini kaqnlamak i<;;in geriye kalan i<;; 
reformlara vermi:;;tir. Haziran ve Agustos'ta azmhk dillerinde egitim ve 
yaym hakkml gu<;;lendiren ve ordunun geleneksel olarak Turk siyase
tinde etkisini kullandlgl kurumsal kanallan klsltlayan iki grup reform 
kabul edilmi:;;tir.25 Bunlar statuko savunuculan tarafmdan kar:;;l <;;lkllan 
tartl~mah ve <;;eki~meli reformlardl. Bu geli:;;meler $ubat 200l'de derin 
bir gerileme ya:;;ayan Turk ekonomisinde istikrarh bir iyile:;;me ile aym 
zamana denk gelmi~tir. Ekonomideki fark edilebilir duzelme hukume
tin elini gu<;;lendiren bir faktor olmuf;>tur. 

Reformlarm etkisi 2003'un ikinci yansl suresince goriilebilir hale 
gelmi!;>tir. Turk borsasmm perforrnansl ile faiz ve kur oranlan reformla
nn kabulii ve uygulanmasl a<;lsmdan hukumetin <;;abalanmn fark 
edilebilir birer ol<;;utii olmuf?tur. "Piyasalar" muzakere tarihi alma 
konusunda hukumetin performansml pozitif olarak alglladlk<;a, 
borsadaki hisselerin degeri artrn1f? ve geleneksel olarak zaYlf olan Turk 
para birimi, ABD Dolan'na ve Euro'ya karf?l deger kaZanmlf?tlr. Aynca 
Kurt<;e'nin halk arasmda (ozellikle Kurt nufusun yogun olarak ya:;;adlgl 
bolgelerde) yaymlarda, konserlerde ve konferanslarda kullamlmasl 
daha <;ok gorulebilir hale gelmif?tir. Belki de en onernlisi, bazl sertlik 
yanhlannm guneydogu vilayetlerinde komf;>u Irak'tan kaynaklanan 
istikrarslzhk tehditleri nedeniyle olaganustii hal kanununun yeniden 
kabul edilmesi konusundaki <;agnlarmm cevapslz kalmasl olmuf;>tur. 
Aynca guvenlik gu<;leri ve hukumet KaSlm 2003'te istanbul'da terorist 
saldmlanmn kotii sonu<;lan He mucadele etme konusunda profesyonel 
ve etkili bir f?ekilde daVranmlf?tlr. Su<;lular, ahf?lk olunandan farkh 
olarak, §effaf bir f?ekilde yakalanrnlf? ve sorgulanrnlf;>, boylece reform 
kazammlarmm hi<;;birinin tehlikeye ahlmadlgl goriilmuf?tiir. Hukumet 
ve baf?bakan net bir f?ekilde Turkiye'deki Yahudi toplumu He duygu 
paylaf;>lml ("empathy") ve dayamf?ma i<;inde olduklanm a<;lklamlf?lardlr. 

A vrupa Komisyonu tarafmdan hazlrlanan ve Ekim 2003'te yaymla
nan ilerleme Raporu ve strateji belgesi, reformlan ve olumlu gelif?meleri 
kabul etrnif?tir.26 Bununla birlikte Komisyon reformlarm uygulanrnasml 

25 Buffin reformlarm ayrmhlan i~in, Turkiye Cumhuriyeti Dl§i§leri Bakanhgl AB Genel 
Sekreterligi: Turkiyede Siyasi Reformlar, http://www.euturkey.org.tr/abportal/ content.asp? 
CID=6220&VisitID=(C68EE18C-FE45-46D-B02D-75A8078ACOD7} Reformlarm bir degerlen
dirmesi i~in, TESEV'in web sayfasma bkz. http://www.tesev.org.tr/ab_izleme/ararapor.php 

26 2003 Regular Report on Turkey's Progress towards Accession, Commission of the European 
Communities, 2003. http://europa.eu.int/comn/enlargement/reporC2003/ pdfl rctkfinal.pdf. 
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ve baZl alanlarda hala reforma ihtiyac; 
Komisyon aynca kahhm muzakere tarihi 

sorununun arasmda bag kurmuf;ltur. Bu 
tepkileri ve Klbns sorununun c;ozumunun 

bir parc;asl olmadlgl tarh§malanm arthrrm§hr. 
2004'te Romano Prodi'nin Turkiye ziyaretine kadar devam 

etmi;;tir. Prodi, bu ziyareti slrasmda Klbns sorununun Kopenhag 
kriterlerinin bir parc;asl olmadlgml ve Komisyon'un A vrupa Birligi 

son tavsiyesinin sadece reformlar ve uygulamalar temelinde 
aC;lklamlr;;hr. Ancak son karann siyasi ve Klbns 

c;ozulmemesinin sonneu olumsuz de vurgu-

Turk 

kurtulmu;;lardlr. 

aC;lsmdan 
Zana ve 

"''''~·nC''Qr blrakllmlf;!
radyo ve TV 

2004'te Avrupa 
bu vesileyle 

miizakerelerini, Avrupa Ttirkiye 
kriterlerini §eklinde gorug bildirdigi zaman 

erteleme olmakslzm bar;;latacagl onceki karanm teyit etmir;;tir. 

Kopenhag Kriterlerini Verine Getirmenin i~ Politika Dinamigi 

Turk hiikumeti AB uyelik meselesini bir tarafta AB ile (CSzel olarak 
Avrupa Komisyonu, uye tilkeler ve arada bir Avrupa Parlamen
tosu'yla) ve diger tarafta Turkiye ic;indeki c;e§itli c;evreler ve \lkar 
gruplan ile muzakere etmek zorundadlr.Bu c;evreler; sendikalar, 
ir;;veren CSrgi.itleri ve AB'yie ilgili sivil toplum kurulu§lan oldugu gibi; 
siyasi partiler ve daha genir;; kamuoyunu da ic;ermektedir. Aynca bu 
c;evreler orduyu ve c;e§itli burokrasileri de, ba§ka bir Hade He devlet 
kurumlanm ic;ermektedir. Muzakere siyaseti ve Kopenhag siyasi 
kriterlerini yerine getirmek ic;in gereken reformlarm kabul edilmesine 
kar~l direnit;;i klrmak kolay olmamaktadlr. Direnif;', CSzellikle reform 
surecinin ilk a;;amalarmda parlamento uyelerinden, burokrasiden, 
ordudan ve bunlann siyasetc;iler ve sivil to plum arasmdaki yanda;;la
nndan - akademisyenlerden, gazetecilerden ve genelde du§uncelerini 
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gorevleri ba§mda bulunan devlet yetkililerinden daha kolay 
emekli devlet gorevlilerinden gelmi§tir. Aym 

hiikiimet reformlarm desteklenmesi ve uygulanmaSl konusundaki 
yenmek i<;;1n AB yanhsl akademisyen ve gazetecilerden 

destekleyen liberal emekli diplomatlara ve ust diizey emekli 
kadar uzanan sivil toplum gruplarmm ve kamu ki~iliklerinin 

destegine guvenmek zorunda kalml§t1r. 

Kaslm 2000' de A vrupa 
1><;7J.1"."","l He 

haZlrlanmasl 
genel olarak birkac,; tamamlanml~tlr. Ancak buna 

tezat olu§turacak §ekilde Tiirkiye'deki sUrec;: Mart sonuna kadar devam 
TUrk hiikiimeti devletin fa1'k11 kurumlan He reformlarm 

kabulU 1<;;in, ozellikle Olum cezasmm kaldmlmasl, ifade ozgurlUgunun 
geni§letilmesi ve kUltiirel haklann tanmmaSl gibi hassas konular 
hakkmda, surekli olarak kabul edilebilir bir formul bulma amaCl ile 
goru§meler yapml§hr. Bir<;;ok taslak ornek hazlrlanml§t1r. Son versiyon, 
hem beklentilerin hem de Katlhm Ortakhgl Belgesi'nin gerisinde 
kalml§hr. 

Hassas reformlar i<;;in belirsiz ve bir uslup kullamlml§hr. Bu 
reformlar ozellikle idam cezasmm ve ktiltiirel haklarm 
tanmmaslyla ilgiliydi. Kahhm Ortakhgl Belgesi, "Turk vatanda;;lanna 
ana dillerinde TV /radyo yaylm yasaklayan biitun 
hiikiimlerin" kaldmlmasl ve "kokenlerine 

He biitun vatanda~larm kulturel haklannm" 
nin saglanmam ihtiyacml vurgulaml;;tlr. Aynca bu beIge, Kopenhag 
krite1'1erine uyum saglayabilmek i<;;in "idam cezasmm kaldmlmasma 
[veJ Avrupa Komisyonunun 6 numarah protokolunUn imzalanmasma 

27 "Tiirkiye: 2000 Kabhm Ortakhgj" http://www.de!tur.cec.eu.int/ english/turkey2000ap.rtf. 
adresinden ula;n!abilir. 

28 AvCl, "Putting the Turkish EU Candidacy into Context". 
29 National Program for the Adoption of the Acquis 2001, Avrupa Birligi Gene! Sekreterligi, 

Ankara, Ankara Universitesi Basnnevi, 2001. Aynca internetten de ula~llabilir:http:/ / 
www.tesev.org.tr/eng/ ab _izleme / abdokumanlar / turkish_nationa!._programme_fol"_the._a 
doption_oCthe_acquis.pdf 
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ve onaylanmasma" ihtiyac;: duyuldugunu belirtmi~tir. Aynca Kahhm 
U<OJL);"i'» II AB uye devletlerinin uygulamalan He uyum ic;;inde 

Milli Giivenlik Kurulu'nun hiikiimete tavsiye veren bir organ 
anayasal roliiniin diizenlenmesi" gerektigini vurgulayarak 

ordunun etkisinin azaltllmasl ic;:in c;;agnda bulunmugtur.3o Oysa Ulusal 
Program Tiirkc;;e dlgmda diger ana dillerde TV /radyo yayml ve ordu
nun etkisinin azaltIlmasl konularmda sessiz kalml~hr.31 Aksine, Ulusal 

Tiirkiye'nin resmi dilinin ve egitim dilinin Tiirkc;;e oldugunu 
Bunun yamnda, diger dillerin ve lehc;:elerin giinliik 

serbestc;;e kullamlmalannm mumkun oldu-
aynhkC;;l ve baliicii kullamlama-

Bununla birlikte, bu bOliiciiliik 
aman He kullamlmayacagml Hade etmi~tir. Program, idam 
cezasml parlamentonun orta vadede kaldlrabilecegini belirtmekten 

gitmemifj ve 6 numarah Protokoliin uygulanmasl konusunda ise 
. sessiz kalml;;hr.32 Bu nedenle Program, Kopenhag kriterlerini kar~llama 
ihtiyaCl ile en hassas konularda reformlarm uygulanmasmda isteksizlik 
arasmda bir denge kurma niyetini yansltml~hr.33 

Bu konularm birc;;oguyla, hararetli tartt;;malardan dolaYI 2002'nin ilk 
yansma kadar ilgi1enilemeyi~i ~a;;lrhcl olmaml;;hr. iktidardaki koalis·· 
yonda ciddi gerilimler ortaya C;:lkml;;hr. ironik olarak Agustos 2002'de 
sonunda reformlar kabul edildiginde, Ulusal Program'da ongoriilen 
durumdan c;;ok daha ileri gidilmi~tir. Ancak kritik reformlar ancak 
muhalefet partilerinin destekleyici oylan He kabul edilmi~tir. MHP 
destek vermeyi reddetmi~tir. Bu durum yonetimdeki koalisyon ic;:indeki 
ili;;kileri daha da zorla;;hrml~ ve erken sec;;im karan almmasma yol 
ac;;mu,;hr. AB yanhsl c;:evrelerin artan giiveni ile birlikte sec;:imlerde yeni 
hiikiimetin giiC;;lii bir c;;ogunluk saglamasl, hiikiimetin 2003'un ilk 
yansmda daha kapsaylcl reformlar yapmasml saglaml~hr. Hiikiimet 
ozellikle uygulamalan kolayla~tlflcl yasa C;;lkartarak kiiltiirel haklar 
konusundaki yapIlan ilk reformlan geli~tirmi~tir. Hiikiimet, hem 6 
numarah Protokolii hem de idam cezasml sava~ zamanmda da kaldlran 
7 numarah protokolii imzalaml~tlr. Ordunun rolii, Milli Giivenlik 
Kurulu'ndaki konumu yeniden tammlanarak azalblml~t1r. Bu reform
Ian kabul ederek hiikiimet ba;;langlc;;ta Ulusal Program'da belirlenen
den c;:ok daha ileriye gitmi~tir. Temmuz 2003'te yaymlanan yeni Ulusal 

30 Turkey: 2000 Accession Partnership, Commission of the European Communities, 2000. 
Aynca intemetten de ula~llabi1ir: http://deltur.cec.eu.int/english/turkey2000ap.rtf. 

31 Avrupa Birligi Genel Sekreterligi, Avrupa Miiktesebatmm Ustlenilmesine ili~kin Tiirkiye 
Ulusal ProgrmTIl, Ankara, Ankara Universitesi Baslmevi, 2001. 

32 Ibid., s. 20 
33 William Hale, "Human Rights, the European Union and the Turkish Accession Process", 

Rubin ve C;:arkoglu (der.), Turkey and The European Union, 8.13. 
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Program, AB'nin Mart 2003'te kabul ettigi yeni Kahhm Ortakhgl Belgesi 
ile daha fazla uyum ic;inde olmu~tur.34 

Bununla birlikte hiikiimet direni:;;lerle 
Bu direni§ ortaya C;lkmu;;hr. kendini en 
c;ok kiiltiirel haklar konusunda gostermi§tir. Omegin, halktan gelen 

"",3"""1" lehine karar veren mahkemeler karar alana kadar yeni dogan 
bebekleri Kiirt isimleri He niifusa kaydetmeyi reddeden memurlar 
hakkmda haberler vardlr. Benzer f?ekilde bazl yerel polis amirleri 
giineydogudaki Kiirtlerin yo gun olarak ya§adlgl §ehir ve kasabalarmda 
Kiirtc;e konser, konferans ve kiiltiirel faaliyetleri engellemeye te§ebbiis 
etmi!?tir. Her bir durumda daha yiiksek seviyedeki yerel yonetim ya da 
mahkemeler veya savClhk, sorunu c;ozmek ic;in miidahale etmek 
durumunda kalml§lardu. Aynca bazl memurlarm Kiirh;e kurslan, 
kurslar ic;in planlanan binalarm in:;;aat kurallarma uymadlgl gibi 
gerekc;eler ile engelleme c;abalan olmu§tur. 

Ancak AB ve Avrupa Parlamentosu kiiltiirel haklarm uygulanmasl 
konusunda problemler oldugunu belirtmelerine ragmen uygulamada 
giderek olumlu geli§meler gozlemlediklerini aktarml§lardlr.35 Hiikiimet 
problemleri kontrol etmekte ve bunlan c;ozmeye kararh goriinmektedir. 
Uygulamaya ili§kin problemler haftahk kabine toplanhlannm ba§mda 
gorii§iilmekte ve hiikiimet kararlarmm uygulanmasl saglanmaya 
c;ah;nlmaktadlr. 

Klbns sorunu hiikiimetin devamh direni§ ile kar§t1a§hgl bir diger 
olmu§tur. Bir onceki hiikiimet Rauf Denkta§'l BM Genel Sekreteri Kofi 
Annan tarafmdan KaSlm 2002' de sunulan plan iizerine gorii§melere 
katllmasl ic;in ikna etme konusunda kendisini zorunlu hissetmi1}tir.36 Bu 
ayrmtlh ve kapsamh plan yeniden birle§tirilmi§ bir Klbns ve adanm iki 
tarafI arasmda onemli bir dengenin hassas bir §ekilde kurulmasml 
ongoruyordu. Gorii§meler, AralIk 2002'de Avrupa Konseyi Kopenhag 
zirvesinden once plamn iki taraf ic;in de kabul edilebilir bir versiyonunu 
ortaya C;lkarmakta ba§anslz olmu§tur. Mart 2003'te bir son dakika 
uzla§lsma ula§ma c;abasl kotii bir §ekilde, yogun olarak lrak kriziyle 
me§gul yeni Tiirk hiikiimeti Rauf Denkta§ ve Tiirkiye'deki yanda§lanm 
yumu§amaya ikna edemeyince ba§anslzhga ugraml§hr. Boylece Klbns 
Rum hiikiimeti tiim Klbns'l temsil eder §ekilde AB'ye girebilecekti. 
Helsinki zirvesi Klbns'm AB'ye katlhml konusunda f?unu belirtmi§tir: 

34 National Program for the Adoption of the Acquis 2003. Bkz. http://abgs.gov.tr/ 
up2003/up.htm. 2003 tarihli Kahhm Ortakhgl Belgesi ( 19 Mayls 2003 Konsey karan)i~in 
bkz. http://www.mfa.gov.tr/grupa/ad/adc/ AcessionParnership2003 .pdf 

35 "EP Oosterland Report", The European Parliamentary Committee on Foreign Affairs, 17 
Mart 2004. 

36 Annan Plam i.;in bkz. http://www.cyprus-un-plan.org 
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toplum 
Turklerin <;:i:)ziimii ve AB 
mosferin hiikiimetin lehine 
2003'iin ilk yansmda giiciinii ve lidedigini 

yaklagtIrmli',ihr. 
Arahk aymda 

edilmi~tir.38 

Slra, Klbns konusunda 
eksikligi yiiziinden <;;lkan biiyiik baskrlar da mevcuttu. 

Bu durum Turkiye'nin Arahk 2004'te muzakere tarihi alma beklentile-
rine du~iirmii~tilr.39 

37 Helsinki European Council,10-11 Arahk 1999, Ba§kanhk Kararlan, Paragraf 9b. Bkz. 
h rtp: I I europa.eu.int I council! off I conclul dec99 I dec99 _en.htm. 

38 '.003 Regular Report on Turkey's Progress towards Accession, http://europa.eu.int/ 
cornnl enlargement I report_2003 I pdf I rr _tkfinaI.pdf 

3' Ornek olarak, Geni§lemeden Sorumlu Eski Avrupa Komisyon Yetkilisi Giinter 
Verhellgen'm siizleri veriIebilir. Bkz., "Verheugen: Kararslzlz", Radikal, 28 Ekim 2003. 
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"'uc''''''''''. KKTC'de Arahk 2003 se<;imlerinin sonucu 
Sonw;:lar, AB uyeligini 

bir zafer kazandlgml bir 
bOlunmti~ bir adayl ortaya koyuyordu. Bu durum Ankara'daki 

hiildimet ic;:in Annan Plam uzerinde goru~meleri yeniden ba~latmak 
bir son dakika te§iebbusunti goz ontinde bulundurma ihtimalini 

<;:lkarmH,>br. Bundan sonra huktimet sadece gucunti saglamla~-
hrmaml§if aynca bir inisiyatif i<;:in destegi harekete ge<;irme 

tecriibe Ek diizelme i§iaretleri 
olmu~tur, 

otesinde bit lnzla UU"ll!tU" 

ordu ve Cumhurba~kanhgl He ustaca 
tamml§ihr. Yeni Annan Plam temelinde 
ba$lamak i<;in aC;:lk vermekte ve b()ylece 

c;aztim saglanmasml amac;lamaktaydl. Boylelikle 
birlef;>tirilmif;> Klbns'm katlhm yolu ac;:llacakh. Tayyip 
Ttirkiye'nin yeni stratejisinin c;ozFm bulma konusunda her 

zaman Klbnsh Rumlardan bir adlm ileride olmak oldugunu savun
mU§itur. 

Gec;mif;>le ilgili olarak Ttirkiye'nin Klbns siyasetindeki bu koklti de
gi$ikligin, hUkumetin, bu konudaki yeni politikaya kar~l C;:lkan c;:evreleri 
ikna ederek aldlgl en kritik karar olarak hatIrlanmasl muhtemeldir. Bu 
degif;>im, Turkiye'de AB iiyeligini destekleyenler ve kar~l 01an1a1' 
arasmdaki dengenin ilk grubun lehine degi~tigi an olarak garulebilir. 

AB'ye Muhalif Olanlar He AB'yi Destekleyenlerin Siyasi 
Etkile§imi 

Basitlegtirme riskini gaze alarak, Tiirkiye'nin AB'ye uyelik talebinin ic;: 
politikaSl aC;lsmdan iki temel grubu tammlamak mumkiindur. Birinci 
grup Avrupa'ya olumlu yakla~anlardan ("Europhiles") olu~maktadlr. 
Bunlar ideolojiden tutun siyasi ve ekonomik sebeplere uzanan bin;ok 
nedenden otiiru AB uyeliginin savunucusu durumundadlrlar. A v
rupa'ya olumlu yakla~anlar, Kopenhag kriterlerini kar~llama c;abalarmm 
ve kahhm oncesinin Turkiye'nin daha demokratik ve ba~anh bir iiIke 
olmasma katklda bulunacag1111 savunmaktadlrlar. Bu ki;:dler ulusal 
egemenligin a~mmasmdan rahatslz olmamakta ve AB kurumlan ile 
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paylagmaYJ veya egemenligi devretmeyi iiyeligin kabul 
bir maliyeti olarak gormektedirler. Bagka bir Hade ile A v

olumlu yaklai?anlar, <;:ogulcu demokrasisi, <;ok kiiltiirlii kimligi ve 
<;:ok katmanh yonetii?imi He post-modern devlet anlaYl~ma kendilerini 
daha yakm gormektedirler. Bunlar arasmda AB iiyesi olan bir Tur
kiye'nin ekonomik, siyasi ve askeri olarak daha gii<;hi ve bolgesinde daha 
etkin olabilecegini savunarak ulusal bir soylem kullananlar dahi vardlr. 

grup A vrupa'ya ~upheyle yakla§anlardan ("Euroskeptics") 
olu1?maktadlr. Bu grup uyeleri degi;;ime ve reforma kar§l <;:lkmaktadlr. 
Bunlar reformlann ulusal guvenlige ve iilkenin bagJmSlzhgma kargl 
birer tehdit olduklanm du§unmektedirler. Tipik olarak bu ki$iler a~m 
olarak ulusustudiluge ("supranationalism") kaqa ~lkmaktadlr. Bu 

uluslararasl toplumdan oldugu gibi AB'den de i?uphe 
AB'nin ve genel olarak da Bah'nm Turkiye'yi zaYlf

latmak ve topraklanm pan;:alamaYl ama~ladlklanm savunmaktadlrlar. 
Bazllan, ozellikle kiiltiirel haklar ve Hade ozgurluguyle ilgili reformlan 
ve ordunun Turk siyasetindeki rolunun sorgulanmaslm AB'nin Tur
kiye'nin zaYlflatllmasl biiyuk hedefini ger<;eklegtirmek i<;:in kullandlgl 
ara<;lar olarak gormektedirler. Bu reformlan, Turkiye'nin varhgull 
devam ettirme yetenegine ve problemli komgulanndan kaynaklanan 
guvenlik tehditleri He baga <;:lkabilmesine yonelik tehditler olarak 
diigiinmektedirler. Bu grupta reformlar ile kendi etki ve gu<;lerinin 
agmdlgml diigiinen bir<;:ok kurum da yer almaktadlr. Aynca ~effaf ve 
hesap sorulabilir ("accountable") hukumet kavrammdan rahatslz 
olanlar da vardlr. AB, bu ki~ilerin gozunde davetsiz misafir ya da kendi 
yagam bi<;imlerine tehdittil'. Aynca AB'ye uyeligin Turk kultiirunu ve 
kimligini agmdll'acagl gel'ek<;esiyle kar~l ~lkanlal' da vardlr. 

Bu gl'uplar kesinlikle kendi i~lerinde homojen olmaktan uzakhrlar. 
AB uyeligini savunanlal' arasmda, ~eli~kili olarak, AB'ye gel'~ekten 

giivenmeyenler vardlr. Turkiye'deki kamuoyu yoklamalan, uyelik i<;in 
yuksek seviyede destek He aym and a AB'ye dii~iik seviyede giiveni 
ortaya koymaktadlr. Bir~oklan Turkiye biitiin Kopenhag kriterlerini 
kar§llasa bile AB'nin kabul etmeyecegine inanmaktadlr.40 Diger tarafta, 
Avrupa'ya ~iipheyle yakla~anlar arasmda Turkiye'nin AB i.iyeligine 
kar;;l olmadlklanm savunanlar da vardlr. Ancak bu gibi kigilel' Tul'
kiye'nin cografi konumu ve zorlu Dogu kom~ulan nedeniyle diger 

40 Boyle bir ara~hrmaya ornek olarak bkz. European Union Survey: "Turkish Public Opinion 
on the European Union", Ara~tIrma Grubu: Ali <;:arkoglu, Refik Erzan, Kemal Kiri~<;i, 

Hakan Yrlmaz, 2003, bkz. http://www.tesev.org.tr/eng/project/fullreport.php. Aynca 
TUrk milletvekillerinin AB hakkmdaki gorii~leri i<;in bkz. McLaren, M. Lauren, and Meltem 
MUftuler-Ba<;. "Turkish Parliamentarians' Perspectives on Turkey's Relations with the 
European Union." Turkish Studies, Cilt 4, No 1, Bahar 2003. 
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ulkelerle kar~;nla~tmldlgmda ozel ve ayncahkh bir muameleye 
tabU olmasl gerektigine inanmaktadlrlar. Ba§ka bir ifadeyle olum 
cezasmm kaldmlmasl, azmhk gruplar i<;;in kultiirel haklarm kabul 
edilmesi ve hiikumetin karar almasmda ordunun etki ve rolunun 
azalnlmasl gibi baZl reformlarda lsrarCl davramlmamasl gerektigini 
savunmaktadlrlar.41 

Her iki grup soldan saga tum siyasi yelpazeyi kapsamaktadlr. Mev
cut durumda, kendisini gu<;;hi islami arkaplam He muhafazakar bir 
siyasi parti olarak tammlayan AKP, AB uyeliginin en yuksek sesli 
destek<;;isiyken; muhafazakar sag kanat milliyet<;;i bir parti olan MHP 
a<;;lk §ekilde AB uyeligine kar§l <;;lkmaktadlr. Ancak kamuoyu ara§hr
malan MHP se<;;menleri arasmda uyelik i<;;in destegin §a§lrhcl bir 
§ekilde yiiksek oldugunu gostermektedir. Agustos 2002 paketinden 
once devam eden keskin tartlf;;malann ortasmda yapIlan bir ara§hr
mada MHP i<;;in oy kullamp iiyeligi destekleyenlerin ortalamasl (% 68), 
iilke ortalamasmdan (% 64) daha yiiksek idi,42 Soysal demokrat CHP 
a<;;lk olarak AB iiyeligini desteklemektedir. CHP parlamentoda huku
met tarafmdan benimsenen reform paketlerine destek vermi§tir. Ancak 
CHP i<;;inde bir<;;ok durumda Turkiye'yi AB'ye daha yakm hale getire
cek politikalara kar§l <;;lkan ki§iler de vardlr. Klbns sorunu giizel bir 
ornektir. CHP Genel Ba§kam Deniz Baykal ve bazl milletvekilleri 
soruna <;;ozum bulmaya <;;ah§an siyasetlere kar§l gelmektedirler. Onur 
bymen Klbns konusunda duru§lanmn milliyet<;;i sag kanat MHP'den 
farkh olmadlgml belirtmi§tir. Bu a<;;lklamaya parti i<;;inden bazl tepkiler 
gelse de parti ba§kam, hiikumeti "Klbns'l Klbnsh Rumlara satmak" He 
su<;;laml§hr.43 

Son se<;;imlerde parlamento dl§mda kalan iki muhafazakar liberal 
parti Anavatan partisi (ANAP) ve Dogru Yol Partisi (DYP), geleneksel 
olarak AB uyeligini destelemektedirler. Ancak bu partilerin i<;;inde bazl 
siyaset<;;iler reformlan desteklemeye istekli degildir. AB'ye a<;;lk<;;a ve 
<;;ekinmeden kar§l <;;lkan tek parti Necmettin Erbakan'm liderligindeki 
islamcl Refah Partisi'ydi. Aym <;;izgide devam eden Saadet Partisi, 
Refah Partisinin yerine ge<;;mir;;tir. Kamuoyu yoklamalarmda AB uyeligi 

41 Bu fikirler MHP ile b(itUnle\>mi~tir ancak sadece onlarla smlrh degildir. CHP'nin etkiJi bir 
i.iyesi ve Dl~i\>leri Bakanhgl eski mi.istegan Onur Oymen, bu fikirlerle yakm olarak 
ilgilenmektedir ve Oymen, bu fikirleri, Turkiye'nin Gucu, istanbul, AD Kitap<;lhk, 1998'de 
ayrl11hh olarak a<;lklamlghr. 

42 (arkoglu "Who Wants Full Membership?", s. 174, Tablo 1. 
43 Oymen'in a<;lklamalanna kendi partisi i<;inden gelen tepkiler ic;in, "CHP: Biz MHP gibi 

degiliz", Radikal, 14 $ubat 2004. Baykal'm Klbns hakkmdaki a<;lklamalarl11a ornek i<;in, 
Milliyet, 25 Mart 2004, bkz. http://milliyet.com.tr /2004/03/25/ CHP'nin Klbns sorununa 
ve AB'ye olan yaklaglml11m aynnhh bir degerlendirmesi i<;in, Hasan Biilent Kahraman He 
Nege Di.izel tarafmdan yapllmlg roportaja bakll1lZ, Radikal, 8 Mart 2004. 
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olarak % 50'nin altmda destek veren bir tek Saadet parosi 
Son olarak, miIHyet<;i sag kanat gruplar kadar AB'ye 

olan sol kanat gruplar vardlr.44 Sa;mhCl olarak bunlar genelde 
sag kanat meslekta;;Ian He aym slogan ve soylemleri kullan

maktadlrlar. Orne gin, l;;<;i Partisi, ve Tiirkiye Komiinist Partisi AB'yi 
emperyalizm ve Tiirkiye'nin ulusal baglmsIZllk ve egemenligini 
a;;mdlrmayl istemekle sw;lamaktadlrlar. 

Ordusu, adliyesi, polisi, hazinesi, egitim kurumlan ve genel olarak 
y6netimi He de vIet kurumu homojen olmaktan uzaktlr. AB'ye 
olanlar a<;lkc;;a destekleyen kurumlan da gormek miimkiindiir. 
Ancak kurumlan genelde gorii§lerini a<;;lklamaktan kapnmakta-

kurum ic;;erisinde tek bir goru§ varml;; gibi bir izlenim 
gelenegi mevcuttur> Ancak, gorii;;ler uygulamalardan ya da 

personellerin gorii9 aC;;lklamalanndan <;lkanlabilmektedir. Bu 
nedenle, AB iiyeligini destekleyici da buna kaff,'l pozisyon alan ve 

belirten emekli general ya da diplomatlar gormek Slra d191 bir 
durum degildir. AB iiyeligi konusunda kamunun yakmdan gozlemle
digi kurum, ordudur. Hem Turkiye'de hem yurt dU,nnda ordu uyelige 
kaqn olarak yansltdm19tlr. Ordunun Kopenhag kriterleri tarafmdan 
talep edilen reformlardan, ozellikle kendi etkilerinin azalhlmasma yol 
a<;anlardan, rahatslz oldugu gorii;;u one suriilmektedir. Ordunun aynca 
Klbns'ta <;ozume kar~l <;lkan temel gii<;lerden biri, hatta temel gu<; 
oldugu belirtilmektedir. 

$uphesiz deviet burokrasisindeki ve ordudaki Avrupa'ya ~upheyle 
yakla~anlarm goru9leriyle uyum saglama ihtiyacl, hukumetin 2001' de 
ilk Ulusal Program'm hazlrlamasmm uzun zaman almasmda ve bu 
belgenin ilk baf;'taki KatIhm Ortakhgl Belgesi'nin gerisinde kalmasmda 
onemli rol oynamlf;'tlr. Ordunun rahatslz gorundugu bir<;ok reform 
olmu;;tur, bunlar arasmda ozelHkle Hade ozgurliigii ve azmhk kulturel 
haklan ile ilgili olanlar bulunmaktadlr. Ancak sonunda ordu bu 
reformlara engel olmaya <;ahf;'mamlf;'tlr. Aynca ordu Turkiye'nin 
guneydogu illerinde af;'amah olarak olaganustu hal yasalannm kaldl
nlmasma karf;'l <;lkmamlf;'tlr. Bu yasa bir<;ok ins an haldan gruplan 
tarafmdan yaygm insan haklarl ihlallerinin ve zorunlu go<;un temel 
sebebi olarak gorulmu9tUr. 2002'de idam cezaSl siyaset<;iler ve kamu
oyu tarafmdan yogun bir f;'ekilde tartI91hrken ordu boyle bir reforma 
karf;'l C;;lkmadlgml a<;lk bir f;'ekilde ifade etmif;'tir.45 En onemlisi ordu 
Haziran 2003'te Turk siyasetinde kendi etkisini kullanmasmm onemli 

44 <;:arkoglu, "Who Wants Full Membership?". 
45 Tiirk Silahh Kuvvetleri. Web adresi: http://www.tskmil.tr/genelkumay /balshalk/ 

aClklama/2002/ a08>htm. 
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oldugunu 
uyarml§tIr.47 olarak, Kara 

Komutam Orgeneral Turk birlikle-
rine yapllmaSl planlanan rutin denetleme ertelemi§tir.48 

Ancak ust duzey gorevlilerin, Genelkurmay Ba§kanhgl tarafmdan 
ordunun resmi goru§u He uyu;;mayan, gorii:;;lerini a<;lkladlgl 

ortam olmu§tur. Turk ordusu disiplini ve emir-komuta 
zinciri He ilnlUdur. Bu nedenle bu gibi goruf;iun da 
aC;:lklanmasl ordunun resmi duru§u ve hukumetten duyulan rahatslzh
gm 01arak algllanmaktadlL Subaylar mevcut 

ve AKP'nin laiklik konusunda 
derecede endi§e oldugu 

HUJ"U~;'C baghhgl konusunda f;iuphe olan 
Hukumet uyelerinin ve AKP'nin demec;:leri ve politikalan 

bir f;iekilde incelenmektedir. Gene1de ust subaylar g()ru§lerinin 
duyulmasmdan ve hatta bunlarm bir krize sebep olmasmdan c;:ekin
memektedirler. Bu guvensizlik, ordu ic;:inde birc;:oklannm AB uyeligine 
ve yeni reform1ara yakla§lmml derinden bic;:imlendirmektedir. 

AB uyeligi mese1esi ordu ic;:in <;ok karma§lktlr. Geleneksel 01arak 
Ataturk'un modemle§me mirasl Turkiye'nin Bah'ya katIlmasl ya da 
BatI'nm bir par<;;asl oimaSI §eklinde yorumlanmaktadlr. Bu nedenle AB 
uyeligi bazen AtatUrk'un mirasmm ve reformlann yerine getirilmesi 
01arak algIlanmaktadu. Bu nokta Turk Genelkurmay Ba§kan Yardlffinsl 
Or general Bilyukamt tarafmdan Mayls 2003'te istanbul'da bir uluslara
raSI konferansta vurgulanml§hr. Buyukamt §unlan soylemi§tir: "Bir 
daha buyuk harflerle Turk Silahh Kuvvetleri'nin bu konu hakkmdaki 
g6ru§unu belirtiyorum; Turk Silahh Kuvvet1eri AB'ye kaqn olamaz, 
c;:unku AB, Mustafa Kemal Ataturk'un Turk milIeti ic;:in sec;:tigi modem
le§me amacmm gerc;:ekle§tirilebilmesi i<;in son jeopolitik ve jeostratejik 

46 Dmit Clzre Sakalltoglu, "The Anatomy of Turkish Military's Political Economy", 
Comparative Politics, CUt 29, No 2, Ocak 1997, s. 151-166; Gareth Jenkins, "Context and 
Circumstance: The Turkish Military and Politics", Adelphi Paper, No 337, The International 
Institute for Strategic Studies, 2001. 

47 Radikal, 27 Ocak 2004. Muzakerelere ba$lama kararmda etkili olan diger aktorler gibi 
ordunun roltinun de bir degerlendirmesi i<;:in, Murat Yetkin'in aC;:lklamasma bkz. "<;:ozum 
yolu nasrl aC;:lldl?", Radikal, 15 $ubat 2004. 

48 Milliyet, 16 $ubat 2004. 
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ragmen bin:,:ok gozlemci ordu i~inde Kopen
saglama konusunda onemli endif;>eler 

egitim ve sosyalle~me Bah'ya ve genel olarak 
yerle~tirilmi§ bir guvensizligin merkezinde 

boyunca Bah'nm, bu ornekte Avru
oldugu ve Turkiye'yi zaYlflatmak ve 

ile hareket ettikled inanCl He bi~imlendirilmif;>lerdir. 

Turkiye'den katIhm oncesi talep edilen reformlar bu baklf;> a~lsIYla 

degerlendirilmektedir. Orduda bir~oklan AB'nin Turkiye'yi bir uye 
hic;:bir zaman kabul etmeyecegine inanmaktadlr. Bu nedenle en 

bazl reformlan Turkiye'nin milli butiinluk ve egemenligini, 
bunun yanmda Jaikligi koruma yetenegini zaYlflatmak i~in ara~ olarak 
gonnektedirler. 

ordunun uluslararasl iligkiler hakkmdaki goru§u daha 
politika ("realpolitik") temeline dayanmaktadlr. 

politika asked aC;:ldan gli<;:lu olan ve uyum saglayabilen 
devletlerin ya§amak daha c;:ok ~anslarmm oldugu bir gu~ mucade-

arenas) olarak algdanmaktadlr. Devletlerin kazan-kazan ~eklinde 
i~birligi temelinde ili~kilere girebilecegi du~uncesi tamamen yabancldu. 
AB'nin kendi uyeleri arasmda Kant~l bir ban~ bolgesi ya da guvenlik 
toplulugu (" security community") oluf;>turmayl ba~ardlgml kabul 
etmekte, ancak AB'nin boyle bir sistem ic;:ine Turkiye'yi almaya hazlrla
nacagma inanmamaktadlrlar. 

AB uyeligi konusunda ve AB'nin Turkiye'den reform istemesindeki 
niyetleri uzerindeki tarh~malar ile olu~an hayal kmkhgl bazen ilgi 
odagl olan gerilimlere neden olmaktadlr. Bu noktadaki bir ornek Milli 
Glivenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Tuncer Kllm~'m (Mart 
2002' de istanbul'da uluslararasl bir askeri konferansta) hararetli ve 
~a;nrhCl bir f;>ekilde AB'nin bir "Hlristiyan Kulubu" ve "Turkiye'yi 
bolmeye kararh bir yeni kolonici ("neo-colonialist") gu~" oldugunu 
a~lklamasldlr. Tuncer Kllm~, Turkiye'nin AB uyeligi amacmdan 
vazgec;:ip Rusya ve iran ile daha yakm iligkiler kurmaya ~ahgmaSml 
onermif;>tir. Klhn~'m du~unceleri Tlirkiye'de can11 bir tarh~ma ba~lat
mlghr.50 Ancak sonraki gUn eski Cumhurba~kaIl1 Suleyman Demirel, 
generalin a~lklamalanIl1 sert bir ~ekilde elegtirmi~tir. Ardmdan zama-

49 Ya~ar Btiytikamt, "Genelkurmay {kinci Bagkam Orgeneral Saym Ya§ar Btiytikamt'm 
"Ktireselle§me ve Uluslararasl Gtivenlik" Konulu A\l;; Konu~masl", Kilresel/e§me ve 
Uluslararasi Giivenlik: Birinci llluslararasl Sempozyum Bildirileri, istanbul, 29-30 Mayls 2003, 
Ankara, Genelkurmay Baslm Evi, 2003. 

50 Generalin tarh§mah a~lklamalarmm Cizet bir kapsaml i~in, bakmlz AVCI, "Turkey's Slow EU 
Candidacy", 5.164. 
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mn Genelkurmay Ba~kam Orgeneral Hiiseyin Klvnkoglu da Orgeneral 
degil kendi ~ahsi gorii§iinii ae,;lkladlgml belirterek, 

"jeostratejik" bir hedef oldugu konusunda halkl rahat
duymu§tur.51 

Ordunun iist kademelerindeki huzursuzlugu gosteren bire,;ok ornek 
vardlr. Benzer bir durum Oeak 2004'te tam da hiikiimet Klbns konu
sunda yeni politikasml uygulamaya e,;ah§lrken ortaya e,;lkml§hr. Biirok
rasinin kendi ie,;indeki gorii§meleri devam ederken Cumhuriyet' e bir 
haber slzml§hr. Buna gore, ordu, Klbns'la ilgili, Dl§i1?leri Bakanhgl'nm 
hazlrladlgl plan He e,;eli~en bir plan hazlrlamlf$hr.52 Eu hikaye, Tiirk 
siyasetinin Annan plamm destekleme yoniinde teflvik edildigi kritik ie,; 
tartt;;malarm yogun bir f$ekilde yaplldlgl slrada <;lkml$tlr. 
ki Annan Plam/na, Avrupa'ya olumsuz bakan ve 
destekleyen kesimler tarafmdan ~iipheyle 
Bakanhgl ve ordu arasmdaki boliinme He ilgili 
kurmay tarafmdan inkar edilmh;;tir. Aksine Tiirk Genelkurmay 
devlet kurumlan arasmda hic;bir gorii~ farkhhgmm olmadlgml ve 
farklan oldugunu iddia eden bu hikayelerin Tiirkiye'nin elini zaYlflat
hgml belirtmif$tir.53 Bu donemde aynca medya Klbns sorunu iizerinde 
daha genif$ tarhf$malar yapmakta ve bunun AB He baglanhslyla ilgilen
mekteydi. Bu arka plana karf$m Ege Ordu Komutam Orgeneral Tolon 
bir kamuoyu demecinde, KKTC'nin blrakllmasl (liver kurtul") anlamma 
gelen siyasetleri savunanlann, basit bir f$ekilde, "vatan haini" oldukla
nm a<;lklamlf$hr.54 Tolon'un bu a<;lklamasl hem medyada tepkilere yol 
ae,;mlf$ hem de Dlf$i~leri Bakam Abdullah Giil tarafmdan elef$tirilmif$tir. 
Genelkurmay bir kez daha miidahale etmek zorunda kalmlf$t1r. General 
damgma toplantllan ie,;in Ankara'ya davet edilmi~ ve ardmdan kendisi
nin yanhg anla~nldlgl ve sozlerinin medya tarafmdan <;arplhldlgl 
belirtilmigtir. 

Ordu ic,;inde bu huzursuzlugun ortaya e,;lkmasl bagh ba~ma Tiirk 
devlet kurumunda gerc,;eklef$en aClh bir donii~iimiin if$aretleridir. Ancak 
son geli~meler diger devlet kurumlan gibi ordunun da yeni gerc,;ekleri 
kabul etmeye ba~ladlgl ve doniif$iimiin saglamla~makta oldugunu 
gostermektedir. Hiikiimetin devlet kurumu ic,;inde ve Avrupa'ya 
~iipheyle yaklaf$anlar arasmda kalpleri ve zihinleri degif$tirme baf$ansl 

51 BaZl tepkilerin raporu ic;;in bkz. "Askerden iki Siirpriz", Milliyet, 8 Mart 2002. 
52 Bkz. Mustafa Balbay, Cumhuriyet, 7 Ocak 2004. Bu yazlda, iki kurum arasmda farkhhkJar 

oldugunu iddia eden belgenin fotokopisine yer verilmi(>tir. "B6Iiinme" tartr;;malan 
hakkmda yorumlar ic;;in bkz. Murat Yetkin, "Klbns zirvesi, hiikiimet ve GeneIkurmay", 
Radikal, 8 Ocak 2004 ve ismet Berkan, "TSK'dan iki egilim ve Klbns", Radikal, 9 Ocak 2004. 

53 "Medya iizerinden Klbns 'sava~'lan", Radikal, 6 Ocak 2004. 
54 "DIke hain yeti~tiriyor", Milliyet, 28 Ocak 2004. 
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A vrupa'yl destekleyen 
Slra anemli devlet yetldlilerini de dahil milmkun-

ve ordudaki egitim ve sosyalle;;;menin dogasma 
kurumdan hi<;birililkede gen;eklegen degigimlerden 
Bu nedenle bazl subaylar ve burokratlar kendilerini 

dii~ilncelerden uzak tutabilmekte ve Avrupa'yl destekle
yenler tarafmdan savunulan dUguncelere yakm durabilmektedirler. 

anemli ve AB ara·· 
He AB/nin ne yaphgmm, Tilr-

kullandlgl T tirkiye' deki 
tartI~mada bir etkisi 

sergiledigi tutum htikilmetin tilke 
oyunu reformlan desteklemeleri 

harekete ge<;.irebilme yetenegini etkilemektedir. 
onceSl 1<; A vrupa destek<;ileriyle kargltlan 

dengede kritik bir rol oynamaktadlr. 

AB, Turkiye He ne kadar olumlu iligld kurarsa Turk tarafl da 0 kadar 
AB-Ttirkiye ili~kilerinin geli~mesi yolundaki direnig ve engellerin 
tistesinden gelebilmektedir. OIumiu iligkiler, Avrupa destek<;ilerinin 
eHni ve reform olaslhgml gu<;lendirmeye yatkml1k g6stermektedir. 
Buna kar~lhk olarak, Til.rkiye tarafmdaki olumlu tutum, AB tarafmm 
Tiirkiye'nin kahhm oncesi ve iiyelik olaslhgml destekleyici adlmlar 
atmasml saglaml~t1r. Bu durumda erdemli bir <;embere ("virtuous 
circle") benzeyen etkilegimlerin tekrarmdan bahsetmek mumkundur. 
Bu etkilef?imler, AB ve Turkiye'yi yakmlagtIrmakta ve hukumete ve 

destekleyen degigik <;lkar grupIarma Avrupa'ya gupheyle 
dengeyi kendi lehlerine <;evirmelerini saglamaktadlr. 

Son dc)nemlerde AB-Turkiye ili~kilerinde boyle bir erdemli ~emberden 
bahsetmek miimkundiir (bu cumle daha once de bana rahatsizlik 
evrmisti cunku burda sone donem ile kast edilen 2003-2004 donemi. Bu 
cumleyi ya cikarmak ya da son d6nem yerine "Reform siire~inde 
onemli yoI kat edilmesi ile" demeli!!!. Ancak bu her zaman ge<;erli olan 
bir durum degildir. 

1990'lar genel olarak kohl ili~kiler ve AB-Turkiye ili~kilerinde derin 
guvensizlik donemi olarak tammlanmlgbr. Bir<;ok AB iiyesi iilkenin 
hukumetleri ve Avrupa Parlamentosu Turkiye'nin insan haklan 
karnesini ve Kurt sorunuyla baglanhh ~iddet kullanmasml elegtirmig-
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istemesi ve 
savunmaSl AB'nin Turkiye'nin butUnliigunii 
He ilgilendigini savunan f]uphecilerin gu<;;lendirmil?tir. 

SHleyman Demirel, Franslz Bakam Alain 
Turkiye'nin Kurt sorununa siyasi bir <;;ozum bulunmasl 
belirttigi konul?masma sert bir tepki vermil?tir. Demirel, Juppe'nin 
a<;;lklamasmm Bah'nm Turkiye i<;inde bir Kurt devleti kurma niyetinin 
aC;lk bir delili oldugunu iddia etmil?tir.56 AB'nin Luksemburg 
Turkiye'yi geni~lemenin bir sonraki turu i<;in aday ulke listesinin 

tutma karan AB ve Tiirkiye arasmdaki gerilimi ve guvensizligi 

ilgili Avrupa Komisyonu tarafmdan ilk kez 
da (Kaslm 1998) olumsuz tepkiye yol a<;;mwhr. Rapor 

kriterleri temelinde oncesi doneme 
ilerlemesini degerlendirmekteydi. Rapor, Turkiye'yi butun alanlarda 

bulmul?tur. Kurt sorunu He ilgili olarak rapor "Turkiye soruna 
siyasi ve asked olmayan bir <;;ozum bulmak zorunda olacakhr" diye 
belirmif]tir.57 Azmhk haklarmdan ve siyasi bir <;;6zum ihtiyacmdan 
bahsedilmesi elef]tirileri arhrml§ ve hatta Avrupa'nm, Tiirkiye'nin 
toprak butiinliigunii baltalama niyetled ile suc;lanmasma neden 
olmuf]tur.58 Cumhurba§kam Demirel bir roportaj slrasmda hakh 
boliicHliik korkusu nedeniyle azmhk haklan konusunda Turkiye'nin 
Kopenhag kriterlerini kar§llama ihtiyacmdan duydugu rahatslzhgl dile 
getirmi§tir. Tiirkiye'ye dayahlan boyle bir kriterin Tiirkiye'nin AB'ye 
uyelik olaslhgml gu<;:le§tirecegini iddia etmi§tir.59 

AB-Tiirkiye ili§kilerindeki bu olumsuz hava 1999'da ise degi§meye 
ve i§birligi ve iyi niyeti gii<;:lendiren hareketler ortaya <;;lkmaya ba§la
mlf]tIr. PKK lideri Abdullah Ocalan $ubat 1999'da Kenya'da yakalan
ml§t1r. Ocalan yargllanmlf], sU(;lu bulunmuf] aym ylim Haziran aymda 

55 Kemal Kiri§<;i, "The December 2004 European Council on Turkey: Is it a Historic Decision?", 
Middle East Review of International Affairs (MERIA), Cilt S, No 4, Arahk 2004, 
http://meria.idc.ac.il/,htmlversionathttp:! /mel'ia.idc.ac.il/journal/2004/ 
issue4/jvSno4aS. html 

56 Turkish Daily News, 10 Mayls 1995. 
57 Regular Report from the Commission on Progress towards Accession: Turkey, Brtiksel, 

Avmpa Komisyonu, Kaslm 1995. KaSlm 1995. 
58 Ornek olarak Mehmet Ali Klf;llah'nm yorumuna bkz. "Sevr Korkusu", Radikal, 12 Arahk 

1995. Rapora tepkiler ve daha lllmh yakla§lmlarm genel bir degerlendirrnesi i~in Emekli 
Bliyi.ikel~i ilter Ttirkmen tarafmdan yapllan a\;lklama, "AB Raporuna Tepki", Radikal, 13 
Kaslm 1995. 

59 Radikal, 4 $ubat 1999. 
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oliim cezaSl almli;ltIr. AB'ye yonelik temkinli yaklai;llml He tanman yeni 
UU.~V~H'U.H Biilent Ecevit, AB iiyeligini daha c;ok desteklemeye 

taraftan, Gerhard Schroder liderligindeki yeni Alman 
demokrat hiikiimet de Tiirkiye'ye yonelik daha olumlu aC;lkla

malar yapmaya ba~lamli;lhr. Ecevit'in daha c;ok demokrasiyi destekle
yen siyasi reformlar ic;in taahhiitleri ve AB'nin olumlu cevabl iki taraft 
yakmla~hrmli;lt1r. Daha da onemlisi Arahk 1999'da Ecevit sag kanat 
mi11iyetc;i MHP'yi ic;eren koalisyon hukiimetini Avrupa insan Hakian 
Mahkemesi'nin (AiHM) Ocalan'm cHum cezasmm uygulanmasml 
durdurma c;agnsma saygl duymaya ikna etmii;ltir. 

Turkiye, vatanda~larmm Turkiye'ye kar~l AiHM'ne ~ikayette bu
lunma haklanm 1987'de kabul etmi~tir. 0 zamandan bu yana Turkiye, 
Mahkeme'nin kararlarma saygl gostermii;ltir. Ocalan'm avukatlan 
AIHM'ne Turk mahkemesinin kararmm hakslz oldugu gerekc;esi ile 

bulunmui;ltur. Sikayeti gozden gec;irmek ic;in AiHM Kaslm 
1999'da idam kararmm durdurulmasml istemi~tir.60 AiHM'nin c;agn
sma uymak a~m derecede zor ve hassas bir konu idi. Ocalan, halkm 
buyuk bir klsmma gore oliimlerin ve ylklmlarm bai;lhca sorumlusuydu. 
Hatta MHP hem parlamentoda hem de koalisyon hukumetinde temas
larda bulunarak Ocalan'm idam kararmm uygulanmasml istemi~tir. 
Yogun tarhi;lmalardan soma hukumet AiHM'nin c;agnsml kabul etme 
karanm vermii;ltir. Bu durum, AB tarafmdan c;ok olumlu ve sembolik 
onemi olan bir jest olarak algllamli;lhr. Bu, Arahk 1999'da Turkiye'ye 
adayhk yolunu ac;an onemli faktOr olmu~tur. 

KatllIm Ortakhgl Belgesi'yle AB'den gelen olumiu tutum, Tur
kiye'de reformlan ve nihai AB uyeligini savunan c;evreleri guc;Iendir
mi~tir. Bu beIge, Turkiye'nin Kopenhag kriterlerini kari;ldamak ic;in 
yapmak zorunda oidugu ekonomik, yasal ve siyasi reformlarm uzun 
bir listesini ortaya koymu~tu. Bu liste azmhklar ic;in kulturel haklarm 
kabul edilmesini ic;eriyordu. Ancak 1998'deki ilerleme Raporu'ndan 
farkh olarak AB-Turkiye ilii;lkilerini birc;ok durumda zorlai;ltlran "azm
hk" (minority) terimini Belge'de kullanmaktan c;ekinmi~tir.61 AB 
belgesini hazlrlayanlar daha ince, siyasi olarak zararS1Z olan ve nuansh 
bir dil kullanmaYI tercih etmii;llerdir. Bu beIge Turk vatandai;llarmm 
kendi ana dillerinde yaym hakklyla ilgili klsitiamalann kaldmlmasl 
konusunda c;agnda bulunmui;ltur. Aynca beIge, kokenlerine bakIlmak
Slzm butiin Turk vatanda~larmm kultiirel S'e~itliliginin ve kultiirel 
haklarmm korunmasml (ana dilde egitim dahiI) desteklemek ic;in 

60 "Apo dosyasmda kritik gun", Milliyet, 30 Kaslm1999. 
61 Azmhk terimine kar~l olan hassasiyet ve bu terimin Turkiye baglammdaki ozel anlammm 

tamml i~in bkz. Kiri\i~i ve Winrow, The Kurdish Question and Turkey, s. 45-49. 

104 



TUrkiye 'Oe A'Orupa Birligi: Katlllm Oncesi Donemin j9 ve Dll} Politika Dinamikleri 

c;:agnda bulunmu9tur. ifadelerin kullam9 ~ekli! azmhk teriminden 
kac;:mmak ve azmhk haklan yerine kUlttirel haklann kullamlmasml 
vurgulamak ic;:in bilinc;:li bir c;:abayl ortaya koymut?tur. Gerc;:ekten bu 
durum, Turkiye'deki Ihmhlarm, sertlik yanhlarmm argumanlanm 
yah~hrmalanna yardlmcl olmu~tur. Ozellikle Kurtler baglammda 
azmhk haklanndan ve siyasi c;:ozumden bahsedilmemesi, ~ahinlerin 
Sevr sendromu kavramma dayab klasik argumanlanm one surememe
lerine yo! ac;:mu;ihr. Hatta Ihmhlan vatan haini olarak suc;:lamak daha zor 

gelmi~tir. Bu geli§meler Ekim 2001 ve Agustos 2002'de Kurt 
sorununun azalmasma yardlmcl olan onemli I'eformlann kabulUnde 
c;:ok onemli olmu§tur. 

Kopenhag siyasi kriterlerinden baglmslz olarak dl§ politika konula
nndan da benzer ornekler verilebilir. 1992'de Avrupa Birligi Antla§
masl'mn ("Treaty on the European Union") kabultinden bu yana AB, 
Ortak Dl~ ve Guvenlik Politikasl geli~tirmek ic;:in ugra§maktadlr. 
Helsinki Avrupa Konseyi zirvesi sadece Turkiye'ye adayhk stahlsu 
verme karan aC;:lsmdan de gil, aym zamanda A vrupa Giivenlik ve 
Savunma Politikasl'm (AGSP) giic;:lendirecek asked yetenekler kurul
masl c;:agnsl aC;:lsmdan da onemlidir, Ancak, AGSP, NATO imkanlanm 
kullanma ayncahgml da gerektirmektedir. NATO'nun uzun zamandlr 
iiyesi olan Tiirkiye, bu imkanlarm kullamlmasl karanm kendisi de 
karar alma surecinde yer almadlgl miiddetc;:e veto edecegini belirtmi§
tir.62 AB'nin Fransa ve Almanya gibi AGSP'yi geli$tirmeye istekli olan 
iilkeleri Tiirkiye'nin tavnm son derece olumsuz bulmu~lar ve bunu 
Avrupa'mn biihlnle~mesini durdurmak veya yava$latmaya yonelik bir 
c;:aba olarak algllaml~lardlr. Amerika, AB'yi gayri resmi olarak temsil 
eden ingiltere ve Tiirkiye arasmda surdiiriilen hassas gorii§meler 
Kaslm 2001'de NATO imkanlanm kullanma konusundaki C;:lkmazm 
a~Ilmasml saglayan bir on anla~ma He sonuc;:lanml$hr. Tiirkiye'nin 
uzla~ma ic;:in istekli olu$unun 2002'de Avrupa ic;:in bir taslak anayasa 
haZlrlanacagl Avrupa'mn Gelecegi Konvansiyonu'na Turkiye'nin davet 
edilmesinde onemli bir rol oynadlgl genel olarak kabul edilmektedir.63 
Avusturya ve Almanya'mn Tiirkiye'nin kahhmma kar~l C;:lkhklan ve 
kahhml, kahhm oncesi miizakerelere ba§laml~ olan iilkelerle klsltiamak 
istedikleri bilinmekteydi. AGSP'yle ilgili anla$mazhgm c;:ozulmesinin, 
dengenin Tiirkiye lehine degi§mesine yardlmcl olan onemli bir faktOr 
oldugu belirtilmektedir. 

62 Can Buharah, Avrupa Giivenliginde AB ve Turkiye, An DiWince ve Toplumsal Geli:;;im 
Dernegi, istanbul, 2002; Udum, "Turkey and the Emerging European Security Framework"; 
Esra C;:ayhan, "Towards a European Security and Defense Policy: With or Without 
Turkey?", C;:arkoglu ve Rubin, Turkey and the European Union. 

63 AvCl, "Putting the Turkish EU Candidacy into Context", s.lOl. 
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zirvesinde ula~llan Arahk 2000' de Nice 
sebep oldugu klzgmhgm diizel-

Bu zirvede, AB geni;llemenin bir sonraki 
~lkacak duzenlemeleri kabul etmi~tir. Zirvede 

iiyeliginden bahsedilmemi~tir. Bu durum Turkiye'de hem 
hem de toplum tarafmdan AB'nin MIa ger~ekten Tiirkiye'nin 

He ilgilenmediginin sinyali olarak algdanm1f;ihr. 

ilgili ger~ek 
tir. Kaslm uzlar;llsl sonra, 

Ancak sefer de Yunanistan 
itiraz etmi:;; ve bunlann degi:;;tirilmesini talep etmi:;;tir. 

meselenin kapandlglTIl belirtmi~ ve bir <;lkmaz ortaya C;lkml~hr. 
Arahk zirvesinden sadece birka~ gun once 

O"",J-;-r,o.11 goru~meler bir tarafta ordu He yeni 
kurulmu:;; hiikilmet arasmda; diger tarafta Tiirkiye ve AB arasmda 
ger~ekle~mi$tir. Bu UZlagl olmakslzm Turkiye'nin Arahk 2004'e AB'nin 
muzakerelere baglama ya da ba~lamama karan alacagl net bir tarih 
olarak bakmasl ihtimal dahilinde degildi. Kopenhag karan, net ve kesin 
bir tarih i~in zor kulisler yapan yeni hiikumet ic,;in biiyuk bir hayal 
kmkhgl olmu~tur. Ancak geriye doniik olarak ~u belirtilebilir ki, bu 
karar Avrupa'yl destekleyenlere oldugu gibi hiikumete de geriye kalan 
onemli reformlar i~in te~vik saglaml~hr. Bu durum, iki tarafm birbirle
riyle giiven ve i~birligini giic,;lendirmeye yardlmCl olan politikalar 
benimsemelerinin bir diger ornegi olmu~tur. 

AB ve Tiirkiye arasmda olumlu etkile~imlerin etkilerine son, ama 
onemli ornek Ocak 2004'te ortaya ~lkml~hr. Romano Prodi Turkiye'nin 
AB ile klrk yIll a~km ili~kileri siiresince Turkiye'yi ziyaret eden ilk 
Avrupa Komisyonu Ba~kaTIl olmu~tur. Prodi, Klbns konusunda bir 
~oziimun Turkiye'nin sorumlu tutulacagl Kopenhag siyasi kriterlerinin 
bir pan;;asl olmadlgml be1irtmi~tir. Tiirkiye i~in hazlrlanan strateji 
belgesi ile 2003 ilerlemeraporu, Tiirkiye'nin miizakere tarmi alma 
ihtimali ile Klbns meselesinin c,;ozumu arasmda dogrudan bir bag 
kurmu~tu. Bunun sonucunda Tiirkiye'de halk sert tepki gostermif? ve 
Tiirk hukumeti, strateji belgesinde Klbns'a yapIlan ahfm geri c,;ekilmesi 
i~in ugra~ml§hr. Tiirkiye'de yapIlan yorumlarda, bu baglantmm, 
Tiirkiye kriterleri saglamaya yakmla~hkc;:a AB'nin ortaya ~lkardlgl 

engellerle ilgili ba~ka bir ornek oldugu goru~u savunulmu§tur. 

Prodi yaptlgl konu~malarda, Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Kon
seyi'ne Turkiye'ye tarih verilmesi ya da verilmemesi konusunda tavsiye 

64 Bkz. "Ankara'ya Laeken dopingi", Milliyet, 12 Arahk 2001. Ecevit'in konu He ilgili 
a~lklamasl ic;in bkz. http://www.milliyet.com.tr/2001/12/16/dunya/dunOl.html 
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Klbns 
etkileyecegini de belirtmi~

Tiirkiye'nin Klbns politikasml 
He aym zamana denk gelmi~tir. 

tarafmdan ba;;kanhk edilen bir zirve top
Klbns sorununa bir <;oziim bulmak i~in gorii~melere ba~la

Annan Plam'm desteklemekten uzak kalml~tlr. 
Bu durum, iisttin geldiginin i~areti olarak kabul edil-

Ancak Milli Giivenlik Kurulu Ocak'ta topJandlgmda Annan 
Plam'nm mtizakerelerde temel almmasl kararla~hnIml~tIr. Bu baf;>an, 
hem Tiirkiye'nin ilk defa Annan Plam temelinde Davos 
Ekonomik Forumu'nda gorii~meye hazlr oldugunu a~lklama imkam 
vermi~ hem de Ba~kan Bush'tan gorii~meler i~in destek istemesini 
saglaml~tIr. Prodi'nin 15 ve 16 Ocak'taki ziyareti ve a~lklamalan Klbns 
hakkmda bu iki onemli zirvenin arasmda ger~ekle~mi~tir. Bu a~lkla
malann, Ankara'da yaptlan birinci ve ikinci onemli Klbns toplant11a
nnda ya~anan degi~iklige olumlu katkIlar sagladlgml soylemek yanhf;> 
olmayacakhr. Annan Plam'yia ilgili referandum sonu~lan ortaya 
~lkmca Gunter Verheugen gibi AB hukumetleri ve yetkilileri, Turk 
tarafIm takdir etmi~ ve Klbnsh Tiirklerin kaIkmrnasml saglayacak 
politikalan savunacakianm ve destekleyeceklerini belirtmi~tir. Bu 
durum hiikiimetin siyasetinin Turkiye'deki kamu oyunun oniinde 
me~rulaf;>tlnlmasma yardlmcl olmuf;>tur. 

Yukandaki liste kapsamh olmaktan ~ok uzakhr. iki tarafm birbirine 
dogru olumiu tutumlan, Tiirkiye'de htikiimetin gorevini yapmaslm 
kolayla~hrmlf;i ve Avrupa'yl destekleyen gruplann reformlan destek
lemelerinde yardlmCl olmu~ ve Annan Plam temelinde Klbns'ta 
~oztimii savunanlann ellerini gii~lendirmi~tir. 8u durum, hi~bir 

olumsuz geli~menin olmadlgl anlamma gelmemektedir. Her iki taraf da 
daha gii~lii ilif;>kiler isteyenlerin ellerini zaYlflatacak hareketler de 
bulunmu~lardlr. Onemli olan nokta gec;mif;>le kar;)]la~tlflldlgmda den
genin olumlu oimasl ve guvensizligin azaImlf;> olmasldlr. AB, htikiimete 
reformlardan bazIlanm uygularken karf;>Ilaf;>hgl giic;:lilkler ic;:in hOf;>gorii 

65 Prodi'nin Tlirkiye Bliylik Millet Meclisi'nde yaptlgl konu~ma i~in bkz. 
http:// deltur.cec.eu.int/ romanoprodi-tr.html. 
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gosterme konusunda daha isteklidir. Bu baglamda onemli bir ornek 
Zana ve arkadal?lannm yeniden yargtlanmasl konusudur. 

yeniden yargllanmanm yolunu a<;:an paketi 
olarak yeni davanm mahkumiyetlerine sebep 

degigtirilmesi goz onune almdlgmda beraatlan ile 
kabul edilmekteydi. AB devamh olarak yeniden yargl

surecinde serbest kalmalan i~in ~agnlarda bulunmul?tur. Ancak 
mahkeme ve savclhk bu talebi kabul etmemi;;tir. Aynca hiikumet de 
serb est kalmalanm saglayamamll?tI. Yeni yargllamanm bir celsesi 
Romano Prodi'nin Turkiye'yi ziyaret ettigi giinlere denk gelmigtir. 
Avrupa Komisyonu Tiirkiye'ye Prodi'nin ziyaretinin tarihini yeniden 
diigunmesini onermil?, ancak Turk tarafl bunu gereksiz bulmu~tur. 
Mahkemenin toplanacagl gun Turkiye parlamentosunda konul?ma 
yapan Bal?kan Prodi, AB'nin Zana ve arkadal?lanmn yeniden yargllan
masma ve devam eden tutukluluklanna verdigi onemi yeniden dile 
getirmil?tir. Mahkeme bir kez daha serbest blrakllmalan saglayamamll?
hr. Onemli olan, iki tarafm ilil?kilerinde hi<;:bir kriz patlak vermemi~ 
olmasldlr. Her iki taraf da digerinin karl?IlagtIgl zorluklan kabul etme 
egiliminde olmul? ve daha uzun vadeli hedefler uzerinde durmaYl 
istemiglerdir.· Haziran 2004'te etkilel?imin ortaya ~lkardlgl erdemli 
~emberin, Leyla Zana ve arkadaglarmm serbest blrakIlmalarma uygun 
ortaml yaratmada baganh olmasl hi<;bir gekilde gaglrtIcl OlmamlgtIr. 

Sonu~ 

Tiirkiye hem i~ hem de dIg politikasmda ~arplcl bir donugum ge<;ir
mektedir. Reformlarm ve olumlu uygulamalarm devam ettigi, Avrupa 
Komisyonu'nun raporlanmn olumlu olacagml ve Komisyon'un so
nunda muzakereleri ba~latmayl tavsiye edecegini gosterdigi genel 
olarak kabul edilmektedir. Hukumet i<;in kalan zor konular, reformlann 
devam etmesini mumkun kllmak ve uyelige kar~l ~lkanlann Turkiye'yi 
bu surecin dl~ma ~lkarmamasml saglamakhr. Klbns'ta ula~Ilan bal?an, 
AB i<;inde Turkiye'nin uyeligine kar~l olanlann ve bunlarm karl?lhgl 
olan Turkiye'de A vrupa'ya I?upheyle yaklal?anlarm, Turkiye'nin katIhm 
oncesi sure~le ilgili bal?lama tarihi almasml engellemek i<;in kullanabile
cekleri son mumkun olan karh da ortadan kaldlrml~tIr. Turkiye'nin i<; 
ve dl~ politikasmda ()nemli donugumu getiren bu sure<;, diger ko~ullar 
aym kalmak ko~uluyla ("ceteris paribus") Kopenhag kriterlerini yerine 
getirmek i<;in kabul edilmesi gereken reformlarla ilgili i<; muzakere 
dinamiklerine ve Turk ve AB'Ii oyuncular arasmdaki etkilegimlerin 
dogasma bagh olarak ger<;eklegmektedir. 
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Turkiye'ye tarih verip vermeme karan AB ic;in onemli bir karar 01a
cakhr. Bir aday ulke kahhm muzakerelerine baf?laymca, uyelik sadece 
bir zaman meselesi olarak gorulmektedir. Simdiye kadar muzakerelere 
baf?laYlp da uyelige kabul edilmeyen hic;bir iilke olmamlf?hr. Ancak 
kesinlikle her zaman bir ilk olabilir. Avrupa kamuoyu genif?leme 
surecine ihtiyath yakla~maktad1r. Genel olarak AB'nin geni~lemesini 
ortalama olarak halkm sadece % 50'si desteklemektedir. Turkiye'ye 
destek ise bundan c;ok daha du~uktiir. Aynca Turkiye'nin uyelik 
ihtimalinin aleyhine if?leyen Turkiye'nin ekonomisinden ve buyuklii
gtine, kiilttirune kadar uzanan daha birc;ok faktor vardlr. Sonuc;ta bir 
ulkenin uyeligi AB'ye aday iilkelerde ve uye devletlerde liderlerin 
cabalan neticesinde gundeme gelmektedir. Turkiye omeginde liderlik 
daha onemli bir rol oynamak zorundadlr. Avrupa medyasmda gorulen 
a<,:lklamalar Ttirkiye'nin uyeliginin artan bir ~ekilde kabul edilebilir hale 
geldigini gostermektedir. A<;lkc;asl bunda, 11 Eyliil ve Irak krizi onemli 
rol oynaml~br. Avrupa'da, AB'nin daha geni~ cografi alanlara ban~ ve 
istikran yayma misyonuna devam etme yetenegi aC;lsmdan Turkiye'nin 
tiyeligine imkan verilmesinin onemi anla~llmaktadlr. Daha da onemlisi 
reform surecini tamamlamlf? bir Turkiye c;oguku demokrasisi ve 
laikligiyle, kendilerinde onemli bir donu~um eksikligi olan Orta 
Dogu'nun geri kalam ve Mtisliiman dtinyasl ic;in bir omek te~kil edebilir. 
Kaldl ki bu cografya da buyuk bir donti~umun e~iginde bulunmaktadlr. 

Son birkac; Ylldlr AB uyeligi, Turkiye ontinde a~llamaz bir engel gibi 
gosterilmi~tir. Avrupa'da c;ok az ki~i Turkiye'nin bu meydan okumaYl 
a~abilecegine inanmaktadlr. Bu inanc;lanmn arkasma Turkiye'nin hi<;bir 
zaman Kopenhag siyasi kriterlerini kar~nlayamayacagl dti~tincesini 

bulunmaktadlr. Ancak Ttirkiye'nin Kopenhag kriterlerini yerine 
getirmede kat ettigi yol bu kez A vrupa ic;in bir meydan okuma 
(challenge) oluf?rutmraktadlr. Avrupa ytizylllardir I/Oteki" olarak 
gordugu Ttirkleri ve Turkiye'yi kendi ic;ine kabul edebilecek midir? AB, 
Fransa ve Almanya arasmdaki tarihsel c;ah~mayl ve du~manhgl sona 
erdirmekte ba~anh olmu~tur. Klsa sure once de A vrupa' daki Soguk 
Sava~'m bolunmelerini a~makta da ba~anh olmu~tur. Bu meydan 
okumanm sonucu, kac;mIlmaz olarak iki tarafm da Turkiye'nin AB ile 
butiinle~mesini ba~anp ba~aramayacaklanm ve Turkiye'yi, John O'Neal 
ve Bruce Russett'in Triangulating Peace adh c;ah~malannda tammladlgl 
gibi I/demokratik ban~1/ dtinyasma eklemlemede ba~anh olup olmaya
caklanm gosterecektir. Ya da bunda ba~anslz olup Samuel 
Huntington'un Clash of Civilizations (Medeniyetler C:;ah~masl) adh 
eserinde tammladlgl gibi Tiirkiye ve Avrupa arasmda kutupla~ma ml 
olacakhr? Ya da olaylar Turkiye'nin reformlannm temel kazanmakta 
ba~;anslz olacagl ~eki1de geli~ip Zakaria Fareed'in The Future of Freedom 
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"'-""""''-''1''.' gibi Tiirkiye "liberal olmayan demokrasi" ("illiberal 
mi donii~ecektir? 

bir ortamda ger<;ekle~en iki gunltik goru~melerden sonra, siyasi 
eesaret ve tipik Avrupa Birligi stili diplomasi, AB'nin 25 iiye iilkeyi 

eden en yiiksek yonetim orgam olan A vrupa Konseyi 17 Arahk 
2004 tarihinde Turkiye He iiyelik miizakerelerini Ekim 2005 tarihi 
itibanyla karan ald1.67 Avrupa'daki bu Konsey zirvesi onee-
sinde iiyelik i~in uygunlugu ve 1/ A vrupahhgl" yogun 
olarak Turk hiikiimeti giiC;hi bir irade ile 
kritik kabul edilmesini saglaml~hr, hakkmdaki 

tarafmdan hazlrlanan 2004 ilerleme Raporu 
Tiirkiye'nin ba~anlanm kabul etmi~ ve Tiirkiye'nin siyasi 
kriterlerini yeterli dereeede kar~11aml~ oldugunu belirtmi~tir, Kalan 
reformlar da tamamlamr tamamlanmaz Tiirkiye He erteleme 
olmadan miizakerelerin baglamaSInl tavsiye etmi~tir. 

Ba;;bakan Reeep Tayyip Erdogan ve Dlgi~leri Bakam Abdullah 
A vrupa Konseyi zirvesinden donerken halk tarafmdan sleak bir <if"'.!',U'-'l'" 

kan;aJanml;;lardlr. Medyanm biiyiik c;ogunlugu bardagm dolu tarafml 
vurgulamlg ve sonueu "bagan" olarak degerlendirmigtir. Aneak 
Tiirkiye ve A vrupa' da bardagm bo~ taraflm vurgulayan ya da karan 
kaf1~lk duygularla kargIlayanlar da olmu~tur. Bu durum, Tiirkiye'nin 
iiyeligi yolunda birc;ok zorlugun ve engelin bulundugunu gdstermektir. 
Bu meydan okumalann bazIlan /I fakat"lardan ve katthm miizakerele
rini baglatmak ic;in alman kararda bulunan bazl niteliklerden, bazIlan ise 
Tiirkiye ve Avrupa'nm kendisinden kaynaklanmaktadlr. Aneak bu 
meydan okumalar ve zorluklar Avrupa Konseyi'nin hem Tiirkiye hem 
Avrupa i~in ilgili bdlgelerin otesine gec;en potansiyel yanslmalar He yeni 
bir ddnemi baglathgInI gizleyememektedir. Biitiin bunlar karara tarihsel 
bir dnem vermektedir. Bu karann tarihsel niteligi bir defa daha 3 Ekim 
2005 tarihinde teyid edildi. Bu tarihte Avrupa Birligi c;ekigmeli, zorlu ve 
hatta Tiirk kamu oyu tarafmdan kmcl olarak da algllanan bir kararalma 
siired sonrasmda Tiirkiye He kahhm miizakerelerini resmen baglath. 

66 Avrupa Konseyi Tlirkiye Zirvesi'nin daha aynnhh bir analizi i~in, bakmlz Kem'll Kiri~<;i, 
"The December 2004 European Council on Turkey: Is it a Historic Decision?", Middle East 
Review of International Affairs (MERIA), Cilt 8, No 4, Arahk 2004. 

67 Hlrvatistana AB ile katlhm miizakerelrini ba~latma karan Hlrvatistan Hiiktimetinin eski 
Yugosl'lvya i~in kalan sava§ su.;:lusu zanhlanm UluslararaSl Sw;: Mahkemesine giitiirme 
§artl ile17 Mart 2005'te almml§hr. Avrupa konseyi 16-17 Arahk 2004 toplantlSl i~in Ba~kanhk 
Sonucu belgesi http://lle.ell.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/ enl ec/83201.pdf 
adresinden llla~llabilir. 
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of 

or makers at 
taking place between these 

constituencies at another 
to be able to lisen" the 

to 
political 

interactions, one way decision in 
one interact with the public in the other country. The second 
one the level of interaction that takes place between the civil 
societies of the two countries. The element concerns the way 
critical third-party players, such as the European Union, NATO, or the 
United States, relate or interact with domestic actors involved in 
negotiation in a particular domestic context. The latter case is 
particularly critical because the discourse and policies adopted by the 
third party can help tip the balance in favor of one or the other player in 
the domestic negotiation. This essay argues that the balance in the 
domestic negotiation scene in Turkey has been very much a function of 
the nature of the relationship between Turkey and the EU. The more the 
EU and Turkey have engaged in a "virtuous-constructive" rather than a 
"negative-exclusionary" set of discursive interactions, the more the pro
membership players have been strengthened, both in Turkey and the 
EU. If the negotiation game is thought of in terms of iterations both at 
the domestic as well as at the EU-Turkey level, the process has been 
edging both sides closer and closer. 

The Turkish government has had to negotiate the issue of EU 
membership on the one hand with the EU (in particular the European 
Commission and the member countries as wen as occasionally the 
European Parliament) and, on the other hand, with various 
constituencies within Turkey itself. The domestic constituencies have 
included civil society groups, such as trade unions, business 
associations, and EU-specific nongovernmental organizations, as well 
as political parties and the broader public opinion. It has also included 
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the military and various bureaucracies-in other words, the state 
establishment. The politics of negotiating and breaking the resistance to 
the adoption of reforms has not been easy. However, slowly but surely, 
implementation appears to be improving, even if the EU and the 
European Parliament continue to flag implementation problems in 
respect to cultural rights. The government acknowledges the problems 
and seems resolute to overcome them. 

At the risk of oversimplification, it is possible to identify two main 
groups in respect to the domestic politics of Turkey's EU membership 
aspirations. The first group is composed of Europhiles. They are 
outright advocates of EU membership for a variety of reasons, ranging 
from ideological to political and economic. They argue that efforts to 
meet the Copenhagen criteria and pre-accession itself will contribute to 
Turkey becoming a more democratic and prosperous country. These 
people do not necessarily feel disturbed by the erosion of national 
sovereignty, and consider the sharing or transfer of sovereignty with 
EU institutions an acceptable cost of membership. In other words, they 
are comfortable with the notion of a postmodern state with its pluralist 
democracy, multicultural identity, and multi-tiered governance. 
Among these people there are even those who use a nationalist 
discourse by arguing that a Turkey that is a member of the EU would 
also be a Turkey that is economically, politically, and militarily more 
powerful and influential in its region. The other group is composed of 
Euroskeptics. They resist change and reform. They consider the reforms 
a threat to national security and the independence of the country. 
Typically, they are extremely wary of supranationalism. They are 
suspicious of the EU as well as the international community at large, 
often arguing that the EU and the West in general aim to weaken 
Turkey and cause its territorial disintegration. Some view the reforms, 
especially the ones on cultural rights, freedom of expression, and the 
weakening of the military's role in Turkish politics, as tools with which 
the EU aims to implement its grand policy of weakening Turkey. 

One other critical factor in this process of transformation is the 
interaction between Turkey and the EU. In other words, what the EU 
does, how it handles Turkey, and the discourses it uses all have a 
significant impact on the debate between Europhiles and Euroskeptics 
in Turkey. The posture that the EU takes toward Turkey also impacts 
the government's ability to persuade and mobilize various domestic 
constituencies in support of reforms. It plays a critical role in the 
balance between Europhiles and Euroskeptics in the domestic 
negotiation of pre-accession. 
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more the EU has positively engaged Turkey, the more 
forthcoming the Turkish side has been in overcoming resistance and 
obstacles in the way of better EU-Turkish relations. Positive relations 

tended to strengthen the hand of Europhiles and the prospects of 
1"t:>t'rl1"lrr1 Positive moves on the part of Turkey have, in turn, enabled the 
EU side to take steps supportive of Turkey's prospects of pre-accession 
and membership. In this case, it is possible to talk about iterations of 
interactions that resemble a virtuous circle-interactions that bring the 
two sides closer to each other while enabling the government and 
reform constituencies to tip the balance in their favor against the 
onslaught of Euroskeptics. In the course of the last two years it is 
possible to speak of such a virtuous circle in EU-Turkish relations. 

For the last couple of years, the challenge of EU membership was 
always Turkey'schallenge. Few in Europe believed that Turkey could 
meet the challenge. Many hid behind the belief that Turkey would 
never be able to meet the Copenhagen political criteria. This time the 
challenge is Europe's challenge. Will Europe be able to admit the 
centuries old "other" into its ranks? The EU succeeded in reconciling 
the rivalry and enmity between France and Germany. Most recently, it 
succeeded in overcoming the Cold War division in Europe. The 
outcome of the challenge will inevitably determine whether both sides 
succeed in achieving Turkey'S integration into the EU and anchor 
Turkey into the realm of "democratic peace," as described in John 
O'Neal and Bruce Russett's Triangulating Peace. Or will they fail in that 
and provoke a polarization between Turkey and Europe of the kind 
envisaged in Samuel Huntington's Clash of Civilizations? Or will events 
develop in such a manner that Turkey's reforms fail to gain root and 
Turkey drifts into a state of "illiberal democracy," as speculated by 
Zakaria Fareed in The Future of Freedom? 
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