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buradan sonra iki yerüstü rotasına ayrılır: deniz yatağının İtalya’ya uzatılması için, yaklaşık 1.000 km uzunluğunda Yunan Adriyatik kıyılarına uzanan
bir hat ve Romanya, Kuzey İtalya ve/veya Slovenya’da çıkışları olması planlanan, Sırbistan, Macaristan ve Avusturya’ya kadar ulaşacak, toplamda
1.300 km’den uzun olan ikinci bir hat. İlk başta yılda yaklaşık 30 BCM taşıması önerilen hat için, Gazprom yetkilileri yakın zamanda yıllık ürünün yaklaşık 47 BCM, 2015’ten sonraysa hemen hemen 63 BCM olacağını açıkladılar (Miller, 2009). Rusya bu durumda, yeniden ihraç edeceği Türkmenistan
gazına güvenmekte, böylelikle Nabucco başta olmak üzere, tüm Avrupalı rakip projeleri alt etmektedir. Aslında, Orta Asya gazını, Hazar Denizi’nin altından veya İran’daki Swap’lar aracılığıyla taşımak yerine, Rusya’dan geçirmek daha mantıklı olabilir. Projenin toplam maliyeti, 19-24 milyar Euro
olup, oldukça yüksektir; ancak gaz fiyatı gibi çok değişken bileşenlerin dalgalanmasıyla, fatura tutarı azalabilir. Sözgelimi, Gazprom, belirli bir esneklik
sunan ölçülü fiyatlara dayanarak, yatırım potansiyelini hesaplamıştır (Khandokin, 2009). Tüm proje, sadece Rusların ve İtalyanların yönetiminde yürütülmektedir. 18 Ocak 2008’de, İsviçre’de, Gazprom ve Eni’nin pariteye dayalı olarak sahip oldukları South Stream AG adlı özel amaçlı bir şirketin sicil
kaydı yapıldı.
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Ancak Rusya’nın en sonunda on yıl içinde gelecekteki Avrupa gaz tüketiminin neredeyse yarısını garanti altına aldığı bu tabloda,6 bazı hatalı noktalar ortaya çıkmaktadır. Rusya’nın enerji stratejisi, göründüğü kadar net ve
etkili bir şekilde oluşturulmuş bir strateji değildir. Zorluklar, tamamen son
mali krize ve buna bağlı olarak petrol ve gaz fiyatlarının daha normal seviyelere düşmesinden kaynaklanmamaktadır. Birçok analist, Gazprom’un 2009’a
ait mali sonuçlarının daha çok 2007’dekilere yakın olacağını, 2008’inse hem
Rus devi hem de diğer büyük enerji şirketleri için özellikle başarılı bir yıl olduğunun farkındadır. Bunun yanında, Gazprom yüksek bir borç altında olsa
bile, Rusya bütçesinden veya yabancı bankalardan ek yatırım fonu sağlamak
konusunda hiçbir güçlük çekmeyecektir.7 Gazprom’un herhangi bir mali zorluk yaşayacağını düşünmek bir hata olur. Güney Akımı’nda yaşanan güçlükler, bu konularla değil, Rusya’nın uygulamalarının içine işlemiş başka süreçlerle ilgilidir.
Gazprom’un Çalışma Prensibi
CEO Alexey Miller, geçtiğimiz Haziran’da yapılan Yıllık Genel Hissedarlar
toplantısında ‘Gazprom’un “pazardan” faaliyet gösterdiğini’ vurguladı. Satılana kadar, gaz üretimi yapılmamaktadır... Gazprom, satın alma sözleşmeleriyle desteklenmeyen talep tahminlerine güvenmektense, her zaman halihazırda imzalamış olduğu sözleşmeleri uygulamak için gereken kesin miktarlarda
üretime ve gaz sevkıyatına yatırım yapmayı öngören dengeli bir yöntem kullanıyordu. Bunun bir sonucu olarak, şirket her türlü gaz fazlasını önleyen yeterli bir üretim kapasitesi marjı yakalamıştı.”8 Bütün bunlar, bazı Balkan
devletleri ve Avusturya, Slovakya, Macaristan veya İtalya gibi birçok AB üye
devletinin Gazprom’la uzun vadeli kaynak sözleşmeleri imzalamaması halinde, Güney Akımı boru hattının inşa edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak Avrupa’daki bu yüksek ihtiyacın yakın gelecekte doğması beklenmemektedir. Gazprom, yukarıda sözünü ettiğimiz prensibe dayanarak, “Bovanenkovskoye alanının ilk başlangıç kompleksinin faaliyete geçmesini 2012’ye kadar ertelemeye” karar verdi.9 Ayrıca, Alexey Miller aynı konuşmasında,
Stockman yoğuşma alanına yönelik yatırım kararının 2010’un sonundan önce devreye girmeyeceğini de beyan etmişti. Gazprom’un Avrupa’nın ithal edi6
7
8
9

Uyumlu kaynaklara göre (Eurogas, Avrupa Komisyonu, Rus tahminleri), AB’nin gaz tüketimi
2020’de 500 BCM’ye ulaşacak, bu miktarın 250 BCM’si Rusya tarafından sağlanacaktır.
Yazarın Moskova’da yaptığı röportaj: enerji uzmanı, Nisan 2009.
Alexey Miller, a.g.y. Yazarın röportajı, Gazprom, Uluslararası Medyalar Bölümü, Mayıs 2009.
Alexey Miller, a.g.y.
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len gaz talebine ilişkin öngörülerinin ve hesaplamalarının fazla iddialı ve
iyimser olduğu böylece ortaya çıkmıştı. İşte bu sebeple, Güney Akımı projesiyle ilgili olan bu ülkelerin gelecek yıllarda Rusya’yla uzun vadeli anlaşmalar
yapmaları pek olası görünmemektedir. Kuzey Akımı için belirtilen ve Ukrayna üzerinden gelen gazın hacmi, 2015’e kadar yeterli olacaktır. Bu Avrupa ülkeleri, aynı zamanda Nabucco’nun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek
için biraz daha beklemeyi tercih edeceklerdir. İtalya ve birkaç Balkan ülkesinin atacağı imzalar, Güney Akımı projesinin yüksek maliyetini meşrulaştırmaya yetmeyecektir.
Türkmenistan’dan Güvenilir Kaynak Sağlanamaz
Rusya ve Gazprom, 2015’ten önce Avrupa gaz tüketiminde beklenmeyen bir
yükseliş olması ve Güney Akımı projesini acil bir hale getirmesi durumunda,
Rus gazının yerine Türkmen kaynaklarını kullanacaklarına güvenmektedirler.
Ancak bu seçenek, gün geçtikçe daha az mümkün görünmektedir. 9 Nisan’da,
Türkmenistan’ı Rusya’ya bağlayan Orta Asya-Tsentr-4 boru hattında bir patlama yaşandı. İki ülke, patlamanın suçunu birbirine attı. Türkmenistan,
Gazprom’un gaz tedarikinin % 90’ının düşürülmesini emrederek, teknik bir
soruna yol açtığını iddia ediyor, Rusya’ysa Türkmen görevlilerin bu eski boru
hattı sistemini daha iyi izlemeleri gerektiğini söyleyerek yanıt veriyordu. Aslında Türkmenistan’la Rusya arasındaki ilişkiler, bu krizden önceki aylar boyunca kötüleşme sürecine girmişti. Öncelikle, Türkmen Başkanı Berdymukhamedov Mart 2009’da bir Doğu-Batı trans-Türkmen boru hattı inşaat anlaşmasına imza attığını açıkladı. Yeni boru hattının, Orta Asya gazını Kazakistan üzerinden Rusya’ya taşıyan ve Mayıs 2007’de imzalanan hükümetler arası bir anlaşmaya göre tam yeniden yapılanma ve kapasite genişletme müdahalelerine
tabi tutulması gereken mevcut Hazar Kıyısı boru hattına takılması planlanıyordu. İkincisi, patlamanın hemen ardından Gazprom her BCM için 340 dolar ödeyerek, yılda ekstra 50 BCM Türkmen gazı almaya yönelik anlaşmayı
iptal etti (bu anlaşma Mart 2009’da yapılmıştı). Bu hamle, Türkmen yetkililerini öfkelendirmişti. Ancak Rusya’daki birçok kişinin memnuniyetini sağlamıştı; çünkü Orta Asya gazı için “Avrupa fiyatı” ödemeye yönelik anlaşma,
Avrupa’daki fiyatların düşüşe geçtiği bir bağlamda, herkes tarafından bir hata olarak görülüyordu. Türkmenistan, her durumda gazının bir bölümünü
Rusya’ya satma ihtiyacı duyacaktır; ancak iki ülke de öncelikle başta değişen
fiyat seviyeleri ve eski boru hattı sisteminin artan gaz hacimlerini taşıma kapasitesi olmak üzere, bazı stratejik konuları gözden geçirmek zorundadır.
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Güney Akımı’nın Zayıf Teşvikleri
Bir “Güney Akımı Topluluğu” yaratması beklenen Güney Akımı projesinin
sözleşmeye dayalı çerçevesi, bu iddialı projenin olmak istediği kadar yapılandırılmış olmaktan çok uzaktır. Güney Akımı boru hattı, Rusya, Bulgaristan,
Sırbistan, Slovenya, İtalya, Macaristan, Avusturya ve Romanya hükümetlerinin yanı sıra, bu ülkelerin bazı büyük enerji şirketlerini içermektedir. Bugüne
dek, Rusya ve Gazprom, lider yöneticiler sıfatıyla, sadece diğer lider ortak
olan İtalyan ENI (Haziran 2007’de Mutabakat Anlaşması, Ocak 2008’de
Güney Akımı AG), Yunanistan (hükümetler arası sözleşme, Yunan enerji şirketleriyle bir ortak girişim oluşturmaya yönelik ayrıntılı bir belgeyle tamamlanmıştır) ve Sırbistan (hükümetler arası sözleşme, Srbijagas ile bir ortak girişim oluşturmaya yönelik ayrıntılı bir belgeyle tamamlanmıştır) ile bağlayıcı
ve geleceğe yönelik anlaşmalar yaptı. Bunlara ek olarak, 15 Mayıs 2009’da
Sochi’de yapılan imza merasimleri sırasında, Gazprom ve ENI, Gazprom’un
ilk Rus-İtalyan Şirketi OOO SeverEnergia hisselerinin % 51’ine sahip olmasını öngören bir uygulama anlaşması imzaladı. Bu yeni şirket, Batı Sibirya’da
keşif faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu ve Güney Akımı Projesi’yle
doğrudan bağlantılı değildi. Başta Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya olmak üzere, Güney Akımı için büyük önem taşıyan diğer ülkelerle ise, sözleşme çerçeveleri sadece kısmen belirlenmişti. Avusturya’da, Gazprom ile enerji
şirketi OMV arasındaki ilişkiler yıllardır kuvvetli bir şekilde sürdürüldüğü
halde, Avusturya hükümeti Rusya’yla hükümetler arası bir sözleşme imzalamaya bile yanaşmamaktadır.10 Bulgaristan’a baktığımızdaysa, bir hükümetler arası anlaşma (Ocak 2008) ve Bulgar Enerji Holdingi EAD ile imzalanan
bir işbirliği anlaşması bulunmaktadır; ancak bu ikinci belge, sadece fizibilite
çalışmasının hazırlanması için, taraflar arasındaki etkileşimle sınırlıdır. Ayrıca, Ağustos 2009’da seçilen yeni merkez sağ hükümetin aldığı bir karar,
Bulgaristan’ın Rusya ve Güney Akımı, Burgas-Alexandroupolis petrol boru
hattı ve Belene nükleer elektrik santrali dahil olmak üzere, Rusya liderliğindeki ortaklarla kurduğu Bulgar enerji ilişkilerini askıya almış ve bu anlaşmaların koşullarına ilişkin ayrıntılı bir gözden geçirme istemiştir (Socor, 2009).11
Macaristan’da, otoriteler projede yer almayı kabul ettiği halde (Şubat
2008’de imzalanan hükümetler arası anlaşma), Gazprom Güney Akımı’nın
10
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Yazın sonuna kadar bir uzlaşma sağlama hazırlığı yapıldığı söylenmektedir.
Yeni Başbakan Boyko Borisov ve hükümeti, bu projelerin Bulgaristan için zahmetli ve uzun vadeli yükümlülükleri, Rus tekeli için Bulgaristan’ın zararına olan tek taraflı avantajları ve büyük olasılıkla bir çıkar çatışması durumunu beraberinde getireceğinden endişe etmektedir.
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yerel bölümüne ilişkin tüm araştırma ve çalışmaları yürütmek için, sadece
Macaristan Kalkınma Bankası’yla ortaklık kurabilmiştir (Mart 2009). Gazprom Slovenya ve Romanya’yla görüşmelere başlamış, fakat henüz bir sonuca
ulaşamamıştır. Proje halen başlangıç aşamasında olduğu halde, Gazprom’un
Bulgaristan, Macaristan ve Avusturya’da yaşadığı sıkıntılar, Rusya’nın potansiyel ortaklarını planının gerçekliğine ve perspektiflerine inandırmakta başarısız olduğunu göstermektedir. Hatta Rus yetkililerin bile bu projeye inanıp
inanmadığını sorgulamak pek de abartılı olmaz.
Arka Plandaki Rus Gerçekleri: Gazprom’u Normal Bir
Avrupa Ekonomik Oyuncusu Yapmak
Avrupa pazarlarını Rus şirketlere, özellikle de Gazprom’a açmak, Rus yetkililerin bu on yılın başından beri hedeflediği başlıca amaçlardan biriydi.
Rusya’nın enerji konularındaki üstün avantajı göz önünde bulundurulduğunda, bu sektör Kremlin’in dış ekonomik stratejisinin ön cephesini oluşturuyordu. Bugün, uygulamaya konan Kuzey Akımı Projesi sayesinde, Rusya
Almanya’yla kurduğu bağları önemli ölçüde güçlendirmiş bulunmaktadır.
Ayrıca, Gazprom Kuzey Avrupa pazarlarında, en azından tüm kaynak boyutları bakımından (şu an için dağıtım alanında faaliyet göstermeyi planlamamaktadır), başta E.ON Ruhrgas ve BASF/Wintershall olmak üzere Kuzey
Akımı ortaklarına yakın, önemli bir enerji oyuncusu haline gelmeye kararlıdır. Güney Akımı, Güney’de İtalya’ya yönelik paralel bir stratejiye hizmet
eder. Moskova, Roma’yla ve daha küçük bir çapta da olsa Atina’yla olan ayrıcalıklı ortaklığını koruma ihtiyacındadır. Projeler seferber edilmediği halde,
iki ortakla kurulan ilişkiler de çözülebilir. Güney Akımı Projesi’yle açılan bu
işbirliği perspektifleri, Rusların Gazprom’un güney pazarlardaki konumunu
ve çıkarlarını arttıran diğer birçok enerji konulu anlaşma için müzakereye
oturmasını sağlamaktadır. Bu durumda özellikle Balkan hedefi küçümsenmemelidir. Rusya ve Gazprom, Sırbistan’ı bir Truva atına dönüştürmeyi planlamaktadır. Ayrıca Balkanlar, Güney Akımı’nın gelecekteki pazarları olarak
planlara dahil edilmiştir.12 Buradaki en önemli nokta, boru hattının kendisi
değil, beraberinde getireceği olanaklardır. Güney Akımı boru hattı en nihayetinde inşa edilirse, kazanç daha da fazla olacaktır. Şayet inşa edilemezse, Rus
şirketi her durumda avantajları toplayacak ve konumunu güçlendirecektir.

12

Yazarın gözlemi, Rusya ve Avrupa Sosyalist Partisi arasında yapılan Duma Parlamento Toplantısı, Nisan 2009. Yazarın röportajı, Duma Başkan Yardımcısı, Moskova, Nisan 2009.
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TÜRKİYE’NİN BÖLGESEL LİDERLİĞE GİDEN YOLU
Enerji ve Güney Kafkaslar’da yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin ABD’nin etkisiyle kazandığı yeni konumunu kullanıp, bu alanda gerçek bir bölgesel güç
haline gelerek, Karadeniz’den Hazar’a kadar olan konumunu önemli ölçüde
güçlendirmesini sağlayacak hayati önem taşıyan pazarlık araçları olabilir. En
az dört ana alanda, yani enerji konularında Rusya ve AB, Ermenistan, Gürcistan ve İran hususunda yakalanacak önemli fırsatlar ve atılması gereken bazı stratejik adımlar söz konusudur.
Türkiye’nin Enerji Kartı: Bir Merkeze Dönüşmek
Bu amaç, Türk otoriteleri için yüksek bir stratejik önem taşımaktadır. Bir
merkeze dönüşme hedefi, tüm komşularla sürdürülen diplomatik teması iki
katına çıkarmak, hatta petrol ve gazın özel olarak Türkiye topraklarından
geçtiği enerji kanalları kuracak kadar ileri gitmek anlamına gelir. Rusya’yla
Samsun’a petrol sağlanması konusunda imzalanan 6 Ağustos anlaşması, hiç
şüphesiz bu bağlamda kazanılan bir başarı olarak görülebilir. 13 Temmuz’da
AB destekli Nabucco boru hattı için yapılan IGA töreni, projenin gerçekliğini ciddi şekilde ortaya koyarak, gelecek yıllarda projenin uygulanması için
hem Avrupa’nın siyasi iradesini sergilediğini hem de tedarikçilerin hazır bulunduğunu göstermektedir. 2009’un sonuna gelindiğinde, Türkiye altı farklı
kaynaktan gaz alıyor olacaktır: Rusya’dan Ukrayna üzerinden batı bölümüne, Rusya’dan Karadeniz’in altından (Mavi Akım I), Azerbaycan’dan Gürcistan üzerinden doğu bölümüne (Bakü-Tiflis-Erzurum), İran’dan (boru hattının
işlemesi halinde küçük miktarlar olarak), Irak’tan (sonlandırılmayı beklemektedir), Mısır’dan Suriye üzerinden (sonlandırılmayı beklemektedir). Bunlara ek olarak, Recep Tayyip Erdoğan’la Vladimir Putin arasında, Putin’in
Ağustos 2009’da Türkiye’ye yaptığı kısa ziyaret sırasında yeni, fakat dikkatli bir Güney Akım sözü verilmiştir. Petrol bakımından, Türkiye’nin dört potansiyel tedarikçisi vardır: tankerlerle Suudi Arabistan, Bakü-Tiflis-Ceyhan
üzerinden Azerbaycan, doğu bölümünden İran ve Rusya’dan Samsun’a. Ancak, bazı anlaşmalar ihtilaflı görünse bile, özellikle gazın Türkiye merkezine
belirleyici bir katma değer sağlamak zorunda olduğu görülmektedir.
Geçtiğimiz iki yıl içinde, AB ve Rusya Güney Akımı ve Nabucco kaynak rotaları, yani Rusya’nın seçimine karşı Avrupa’nın enerji bağımlılığı konularında karşıt konumlarda yer almıştır. Gerçekten de, aşağıdaki revize edilmiş Mahkûm ikilemi modelinde de gösterildiği gibi, her iki taraf da iki projenin yapılması halinde ciddi kayıplara uğrayacaktır. Güney Akımı projesinin
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çok maliyetli olması, beklenen sonuçları asla vermemesi ve hatta hiç uygulanmaması halinde, daha da fazla kayıp yaşanabilir.
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Bu çift eşzamanlı seçim ve mantık hipotezine göre, AB ve Rusya’nın diğerinin seçimi ne olursa olsun kendi boru hattı projelerini uygulamaları halinde daha kârlı çıkacakları görülmektedir. Ancak tablo, aynı zamanda iki tarafın da tek taraflı hareket etmesi halinde en iyi sonuca ulaşamayacağını ortaya
koymaktadır. Teorik olarak, AB ve Rusya hiçbir şey yapmamalı... veya tek
başlarına, birbirlerine danışmadan yeni bir girişimde bulunmamalıdır. Bu açıdan, Türkiye’nin önemli bir öncü rolü oynaması beklenmektedir. AB ve Rusya en yüksek kazancı elde etmek için işbirliği yapmalı ve bu işbirliği
Türkiye’den başka hiçbir devleti içermemelidir. Türk Başbakanı, SamsunCeyhan’a karşı Burgas Alexandropoulis veya Nabucco’ya karşı Güney Akımı
gibi uzlaşmadan uzak planlar arasındaki açık rekabeti bizzat yumuşatmaya
çalışmakta ısrarlıdır. Bu yüzden bu rotaların birbirini tamamlayabileceğine
duyduğu inancı tekrarlamayı sürdürür. Ancak Güney Akımı’na baktığımızda, Türkiye’nin çıkarları o kadar net ve anlaşılır değildir. Türk kıta sahanlığına döşenecek bir boru hattından elde edilecek kazanç, Nabucco açısından
tetikleyeceği güçlükler açısından, oldukça belirsiz görünmektedir. Türkiye’nin
bakış açısından baktığımızda, daha yüksek mali ve jeopolitik avantajlar sağlamak için, ülkenin öncü rolünün Nabucco ile Güney Akımı arasında değil,
13
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Ülkeler için ikişer seçenek bulunmaktadır: her ülke ya kendi projesini yapacak, ya da hiçbir şey
yapmayacaktır. Hiçbir şey yapmama veya ikinci sıradaki kendi projesini yapma (diğer ülkenin
projesi çoktan faaliyete geçmişken) seçenekleri eşit kabul edilmektedir.
2 ülke, birbirinin kararını bilmeden mantıklı bir karar vermek zorundadır. Şekiller, istatistiki bir
hesaplama arz etmemektedirler. Sadece kayıp ve kazanç aralıklarını vermektedirler.
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Nabucco ile ikinci bir Mavi Akım projesi arasında yoğunlaştırılması gerekmektedir. Güney Akımı kartı, Mavi Akım II boru hattını canlandırmayı
amaçlayan daha geniş bir Rus-Türk müzakeresi için atılan adımlardan sadece biridir.
Krasnodar Krai ile Samsun arasında, Karadeniz’in altından birleşen
Mavi Akım I, 2003’te tamamlandıktan sonra faaliyete girmiştir ve yılda 10
ila 15 BCM gaz taşımaktadır. Fiyatlara ve hacimlere ilişkin tekrarlanan anlaşmazlıklar, ek projelerin gelişimini durdurmuştur. Bir 16 BCM daha taşıması planlanan ikinci bir kola ilişkin görüşmeler yapılmış, ancak bu konu raison d’être’si (var oluş amacı) mümkün olduğu kadar çok Avrupa dışı ülkeden geçerek, doğrudan Güney Avrupa’ya ulaşmak olan Güney Akımı projesi
sebebiyle 2007’de rafa kaldırıldı. Güney Akımı konusunda yaşanan güçlükler
ve mantıklı seçim modelleri, Rusya’nın başlıca çıkarının kendi konumunu yeniden gözden geçirerek, Mavi Akım II’yi yeniden gündeme getirmek olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekten de, Türkiye’ye gidecek rota daha ucuz ve
teknik açıdan daha kolay olmanın yanı sıra, daha hızlı bir uygulama sağlayacaktır. Rusya bu açıdan Avrupa’ya göre avantajlı durumdadır. Mavi Akım II,
aynı zamanda Rus gazının İsrail, Lübnan, Suriye ve Kıbrıs pazarlarına ulaşmasını sağlayacak yolu açmaktadır.15 Rusya gün geçtikçe Mavi Akım II seçeneğine geri dönmektedir. Gazprom zaten bu projeye olan ilgisini birçok kez
ifade etmiştir.16 Mart 2009’da, Alexey Miller Türk hükümet temsilcileriyle
bir ön anlaşma imzaladı. Rus yüksek siyasi yetkilileri, bu konuyu Türkiye’deki
bağlantılarıyla yeniden görüşmeye zaten başlamıştı. Mayıs 2009’da, Başbakan Vladimir Putin yeni Türk Enerji Bakanı Taner Yıldız’a, bu konudaki olasılıkları tekrar başlatma sözü verdi. Aynı şekilde, Ağustos ayında Ankara’ya
gelen Putin, Mavi Akım II projesini yeniden formüle etme önerisini doğruladı. Gaz sektöründe işbirliği konusunda imzalanacak bir protokolle, iki taraf
bu projeyi Türkiye’de, ENI’nin dahil edilmeyeceği bir ortak girişim olarak
yürütmeyi düşüneceklerdir. Rus Enerji Bakanı Sergei Shmatko’ya göre,
Türkiye’nin Gazprom için sadece transit hizmet mi sağlayacağı, yoksa aynı
zamanda geçen gaz hacminin bir bölümü için yeniden ihracat haklarından mı
faydalanacağı sorusu verilecek kararla yanıtlanmayı beklemektedir. İkinci
çözümse, Türkiye için daha tercih edilebilir olan çözümdür ve Türkiye’deki
bazı güçlü siyasi, akademik ve ekonomik lobi grupları, bu yönde baskı yapmaya başlamışlardır (Pamir, 2009).
15
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Interfax, 7 Ağustos 2009.
Yazarın röportajı, Gazprom, Uluslararası Basın İlişkileri Bölümü, Mayıs 2009.
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Ancak halen masada olan Güney Akımı Boru Hattı’nın Rusya tarafından büyük olasılıkla bir pazarlık aracı olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Rusya’nın Türkiye’den stratejik bir öncelik arz eden Güney Akımı’ndan
“vazgeçmesi” karşılığında önemli ödünler istemesi büyük bir olasılıktır. Deklarasyonları ve girişimleri kâğıt üzerinde çoğaltarak, bunlardan ciddi siyasi
faydalar için vazgeçmek, Rusya’nın strateji mantıklarından biridir.
Ermenistan Açılımı ve Doğuda Genişleyen Müzakere Alanları
Türkiye’yle Ermenistan arasındaki ilişkilerin uzun süredir beklenen şekilde
normalleşmesi süreci artık başlamıştır. Cumhurbaşkanı Gül’ün bir futbol maçına katılmak için Erivan’a yaptığı ilk ziyaretten ve aylar süren müzakerelerden, blöflerden ve aksiliklerden sonra, 1 Eylül 2009’da Türkiye ve Ermenistan ilişkilerini iyileştirmeye yönelik bir protokol taslağında anlaşmaya vardı.
Birçok uzman, protokollerin makul bir zaman çerçevesinde parlamentolar tarafından kabul edilmesinden sonra, cumhurbaşkanlarının sınırları yeniden
açmaya ve iki ülke arasındaki diplomatik bağların yeniden kurulmasına yönelik bir anlaşma imzalayabileceklerini öne sürüyordu.17 Protokoller en nihayetinde 10 Ekim 2009’da İsviçre’de imzalandı. İlk bakışta, Türkiye, ihtilaflı
Dağlık Karabağ bölgesinin sınırlarını belirleyen toprakların Bakü’nün kontrolüne verilmemesi sebebiyle, uzun süredir Türkiye’yle Ermenistan arasındaki diplomatik bağların yeniden kurulmasına karşı çıkan tarihi ve geleneksel
müttefiki Azerbaycan’ın görüşlerini aşmayı seçmiş gibi görünmektedir. Bu
nedenle, Türkiye’nin çıkarlarının eski dış politika hesaplarına ağır bastığı iddia edilebilir.18 Ancak Türkiye Başbakanı Erdoğan bunun yanı sıra protokolün Dağlık Karabağ’da bir anlaşmaya varılana kadar Türk Parlamentosu’nda
kabul edilmeyeceğini de belirtmişti. Dolayısıyla, normalleşme süreci de halen
engellere tabidir.
Ekonomik ve maddi açıdan, Erivan bu uzlaşmadan Ankara’ya oranla
çok daha kârlı çıkacaktır. Erivan, ihracatları açısından hemen hemen mutlak
bir ambargo altında yaşamaktadır: 2 milyon ABD doları değerinde Ermeni
ürünü Türkiye’ye ihraç edilirken, Türkiye’nin Ermenistan’a yaptığı ihracatın
toplamı 250 milyon ABD dolarına varmaktadır.19 Normalleşme süreci, bu
korkunç ticaret dengesizliğinin düzeltilmesine yardımcı olacaktır. Uluslarara17
18

19

Eurasia Insight, 1 Eylül 2009.
Ermenistan, genellikle Rusya’nın Güney Kafkaslar’daki ön cephesi olarak görülmektedir.
Türkiye’yle sınırı açmak, Rus-Ermeni bağlarını zayıflatıp, Türk-Ermeni ilişkilerini güçlendirerek
bu ittifakta bir değişiklik yaratabilir.
IWPR Caucasus Reporting, n 512, 25 Eylül 2009.
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sı Para Fonu (IMF) görevlileri, “ihracat hacminin artması, yatırımların büyümesiyle, ekonomide önemli bir büyüme kaydedilmesini” beklemektedir. Sözgelimi, normalleşme sürecine bağlı olarak beklemede olan projeler arasında,
Türk UNIT şirketiyle Ermenistan’ın Yüksek Voltajlı Elektrik Ağları arasında
1:5 milyar kilowatt/saat Ermeni elektriğinin Türkiye’ye satılmasına yönelik
bir anlaşma bulunmaktadır. Sözleşmenin boyutu, işbirliği ve karşılıklı yarar
potansiyelini açıkça göstermektedir.20 Ancak Türkiye tarafında, bölgesel sahnedeki siyasi başarılarla vücut kazanan daha sembolik ve soyut kazançlar söz
konusudur.
Bu süreç sayesinde, Türkiye Güney Kafkaslar’daki nüfuzunu önemli
ölçüde arttırmış, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen sert baskıların bir kısmını da dindirmiştir. Bu durum, çok iyi oynanan bir dış politika hamlesi olarak
görülebilir. Protokole karşı bazı önemsiz eleştirilere rağmen, ana muhalefet
lideri Deniz Baykal, Türk diplomasisinin bu başarısının farkındadır.21 Azerbaycan açısından, Türkiye’nin yaptığı hamle tam anlamıyla bir başarı niteliğindedir. Türk-Ermeni uzlaşmasını duyuran ilk raporlar, Bakü karar alıcıları
arasında şiddetli bir öfkeyi tetikledi. Bakü yetkilileri, Ankara’nın Ermenistan’la
ilişkilerini daha ileri götürme niyetini değiştirmek için bütün ağırlıklarını
koydular. Bir yandan, Türkiye’nin kendi tüketim ihtiyaçları için AB’ye gönderilen gaz hacminin % 15’ini almasını ve çok daha düşük bir bedel ödemesini sağlayan bu adaletsiz ayrıcalığa odaklanmışlardı. Öte yandan, Bakü Türk
halkıyla olan kültürel, dilsel ve etnik yakınlığı üzerine oynayarak,
Azerbaycan’la dayanışma içinde olunmasını istemiş, liderlerin Ermenistan
konusundaki seçimlerine karşı iç eleştirileri kışkırtmaya başlamıştı. Bu argümanların hiçbiri, yazın sonuna kadar sürmedi. Ankara, bu % 15’i Nabucco’ya
katılımı için bir önkoşul olarak sunmamayı kabul etti, ancak projeden vazgeçmeye yanaşmadı. Müzakereler, 13 Temmuz’da Türkiye’yle yapılan Hükümetler Arası Anlaşma’nın ardından bile sürdü. Daha da önemlisi, Türkiye’nin
Dağlık Karabağ konusunda yeni garantiler vermesiyle, gitgide büyüyen iç
hoşnutsuzluk da dindirildi. Gürcistan’a bakıldığında, atılımlar daha az belirgin ve daha semboliktir. Ankara, Tiflis’i sadece uzun vadede Doğu-Batı ticareti için tek Batı eğilimli transit ülke olarak koruduğu benzersiz konum söz
konusu olduğunda anmaktadır. Türkiye’nin bakış açısına göre, Gürcistan’ın
stratejik rolü fazla büyütülmemelidir.

20
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IWPR, ... Aynı kaynaktan alınmıştır.
www.nethaber.com, 16 Eylül 2009.
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NATO-Rusya-Gürcistan Uzlaşması: Türkiye Üzerine Bir Bahis
Güney Kafkaslar’daki statüko, Türkiye’nin çıkarına gibi görünmemektedir.
Rusya’nın Ağustos 2008’de Gürcistan’a açtığı savaştan ve Abhazya ve Güney
Ossetia’yı tanımasından sonra, Türk yetkilileri, Eylül 2008’de bir Kafkasya
İstikrar ve İşbirliği Platformu oluşturulması için sundukları teklifte, açık bir
şekilde istikrardan yana olduklarını göstererek, bu öncüle dayalı başka bir
değişiklikten maksimum şekilde kaçınmaya çalışmışlardı. Tiflis’le iyi ve dostane ilişkilerini korumak isteyen Ankara, Abhazya ve temsilcileriyle hiçbir temasa girmemişti. Gelgelelim, son birkaç hafta içinde işler değişti. 18 Eylül’de,
kökeni Çerkezlere dayanan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ünal Çeviköz, Sukhumi’yi ziyaret ederek, Abhazya Dışişleri Bakanı Sergei Shamba ile görüştü. Bu resmi ziyaret, aslında
Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun “[Abhazya] ile daha yakından
tanışarak, bu ülkenin Gürcistan’la olan ilişkilerini düzenlemeye çalışmak”
için yapacağı sonraki bir ziyaretin hazırlığı olarak görülebilir (Goble, 2009).
Çeviköz geri döndükten sonra, Davutoğlu Türkiye’deki Abhaz topluluğu varlığının Ankara’yı Güney Kafkasya’da istikrarın yeniden nasıl sağlanacağını
düşünmek zorunda bıraktığını vurguladı. Ankara yetkilileri Abhazya sorununa eğilmeye karar vermeleri halinde, en azından bölgesel liderliğe doğru ilerlemek için çok cüretkâr, ancak avantajlı bir diplomatik fırsat yakalayacaklardır. Ne var ki, bu durum üç aşamalı bir senaryo gerektirmektedir.
Siyasi bedeli fazla ağır olmayan birinci adım, doğrudan deniz ve hava
yolcu hatlarının Abhazya’ya açılmasıdır. Tanımı itibariyle Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) tarafından hukuken sınırlanmayan Türkiye, Abhazya’yla
olan temaslarını bugüne dek enerji kaynakları, hammadde ve inşaat malzemeleri ve zirai ürünler ve gemicilik malzemeleri ile kısıtlamıştır. Gürcistan yasalarına göre Abhazya’yla ticaret yapmak yasadışıdır; bu sebeple geçtiğimiz
on yıl içinde 60’tan fazla Türk konvoyu, ticaret amacıyla Gürcistan kara sularından yasadışı bir şekilde geçmekten ötürü tutuklanmıştır. Yakın zamandaysa, biri Türk diğer Azeri iki kaptan, bu suçla Gürcistan mahkemesi tarafından 24 yıl hapse mahkûm edilmiştir.22 Ancak özellikle 2008 savaşından
sonra, Gürcistan Türkiye’ye, Türkiye’nin ona duyduğundan daha fazla ihtiyaç duymaya başlamış gibi görünmektedir.
İkinci ve üçüncü aşamalar, her durumda önerilen senaryonun diplomatik çapını tamamen değiştirecektir. Türkiye, Rusya’nın çıkarlarını göz
22

Sunday’s Zaman, 6 Eylül 2009.
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önünde bulundurmak ve Moskova’da Abhazya’nın hakiki bir bağımsızlık elde etmesine yönelik oluşacak olası reaksiyonları idare etmek zorundadır. Birbiriyle yakından bağlantılı olan ikinci ve üçüncü aşamalarda, Ankara,
Gürcistan’ın NATO’ya katılmasına karşılık, Türkiye’nin Abhazya’nın bağımsızlığını belirli hüküm ve koşullara göre resmen tanıyacağını önerebilir.
Abhazya, Gürcistan’ın tam bir NATO üyesi olması ve Abhazya’nın basın
özgürlüğünü,23 serbest siyasi birleşimleri ve adil seçim konsültasyonlarını garanti ederek, demokratik bir yolda olduğunu doğrulaması şartıyla tanınabilir.
Aralık 2009’daki başkanlık seçimleri ilk test olacak, 2014’teki seçimlerse
Abhazya’nın demokrasi ve liberalleşme konusundaki ilerlemesini tahmin etmek için daha iyi bir ölçüt sağlayacaktır. Bu şema içinde, Türkiye’nin Güney
Ossetia, Dağlık Karabağ veya Transdniestria’nın değil, sadece Abhazya’nın
egemenliğini tanıması vazgeçilmez bir hale gelmektedir. Bu durum, Türk yetkililere kendi topraklarındaki Kürt ayrılıkçı iddialarını reddetmek için bir
inandırıcılık verecektir.
Bu 3 aşamalı hamleyle, Türkiye (ve buna bağlı olarak NATO), önemli bir siyasi prestij ve bölgesel yetki kazanabilir. Birinci olarak, Türkiye kendini gerektiğinde belirli atılımlar yapabilen, Güney Kafkasya’daki başlıca siyasi aracı olarak kabul ettirebilir. Bundan sonra yaşanacak zorluksa, TürkErmeni diyaloğunu takiben yeni gelişmelere gebe olabilecek Dağlık Karabağ
sorunudur. İkinci olarak, Türkiye’nin Abhazya’ya yönelik duruşu, Ruslara
Türkiye’nin ciddiye alınması ve önemsiz bir müttefik gibi görülmemesi gerektiğini kanıtlayacaktır. Üçüncü olarak, bu ilişki Türkiye’nin AB’nin gözündeki cazipliğini önemli ölçüde arttıracaktır. Brüksel, bugüne kadar Güney
Kafkaslar’da tutarlı bir siyasi strateji uygulayamadığını ortaya koymuştur.
Moskova’yı gücendirmekten korkan AB, bölgedeki düşük ekonomik profili
korumuştur. Bu sebeple Türkiye, bölgedeki Rus nüfuzundan ve sıfıra sıfır
oyun mantığından çok, AB’nin çıkarlarına uyan, güvenilir ve güvenli bir siyasi ön saf önerecektir.
Güçlü Fakat Bölgesel Olmayan Bir Oyuncu Olarak İran
Tarihi açıdan, İran Güney Kafkaslar’da nüfuzunu gösterme hakkını kendinde görmektedir. Buna rağmen, İran’ın üç Güney Kafkasya devletindeki nüfuz
araçları, günümüzde önemsiz bir ağırlığa sahiptir. Azerbaycan’daki Şiilik, ye23

21 Eylül’de Anton Krivenyuk adlı bir gazetecinin Başkan Bagapsh’ın demiryolu ağını Rus kontrolüne bırakmasını eleştiren makalesi sebebiyle üç yıl süreyle tecil edilmiş cezaya çarptırılması üzerine, bu konuda bazı kuşkular oluşmuştur. IWPR Caucasus Reporting, n 512, 25 Eylül 2009.
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terli bir İran varlığı oluşturmaktan çok uzaktır. Sünnilikle yaşanan farklar,
gerçekten de oldukça büyüktür ve milliyetçi duygular, din dahil olmak üzere
diğer tüm kimlik faktörünün üstesinden gelme eğilimindedir. İran,
Ermenistan’daki ekonomik varlığını güçlendirmektedir. Ancak İran’ın menfaatleri, Gürcistan’da neredeyse sıfırdır. Böyle bir altyapıda, İran’ı herhangi
bir gayri resmi veya resmi bölgesel siyasi projeye dahil etmek yararsız, hatta
üretkenliğe ket vuran bir hamle olacaktır. Böyle bir hareket, sadece İran’ın
“doğal” bir geçişinin olmadığı bir bölgede nüfuzunu arttırmayı umarak yerel
bir güç sağlamaya talip olma iddialarına katkıda bulunacaktır. Türkiye, ilk
başta sadece Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren
İstikrar ve İşbirliği Platformu teklifini getirerek, bu gerçeğin tamamen farkında olduğunu ortaya koymuştur. Ancak Rusya, ABD ve AB müdahale etmedikçe, Kafkaslar’a Türkiye ve İran’la birlikte hakim olmaktan şikâyetçi görünmemektedir. Duma Başkan Yardımcısı Serguei Markov, bu durumu açıkça vurgulamıştır:
“Kafkaslar için birden fazla senaryo mevcuttur. Birincisi, üç ülkenin her birinin bir diğeri olmaksızın veya bir diğerine karşı kendi menfaatleri doğrultusunda hareket etmesiyle oluşacak Balkanlaşmadır. İkinci senaryo, üç ülkenin her birinin büyük güçlerin rekabeti arasında bir menfaat haline gelmesiyle oluşacak diğer bir Büyük Oyun’dur. Üçüncüsüyse, Türkiye, İran ve
Rusya arasında kurularak, herhangi bir AB veya ABD varlığını ortadan
kaldıracak bir ittifak tarafından yönetilen bir tür süper yapıdır.”24

Gelgelelim, Sergei Markov, ne ölçüde bir Türk-İran-Rus işbirliğinin
bölgede etkili olabileceğini hesaba katmamıştır. Moskova’nın perspektifinden bakıldığında, sorun bu triumvirliği operasyonel kılmakta değil,
Türkiye’nin bölgeye yönelik olan ve Ermenistan açılımından sonra özellikle
güçlenen doğal eğilimini sınırlamakta yatar.
Türkiye, İran sorunlarıyla Rus ortaklığı arasında kesin bir ayrım yapma uygulamasından şaşmamalıdır.25 Diğer bir deyişle, Ankara’daki karar alıcıların İran’ı bölgesel bir oyuncu olarak değil, uluslararası bir sorun olarak
ele almaları şarttır. Türkiye’nin İran’la girebileceği tüm olası temasları, ilişkileri ve müzakereleri “uluslararası bir boyuta getirmek” veya mümkün olduğunca genişletmek gerekmektedir. Nükleer İran projesi veya Irak ve
Lübnan’daki radikal Şii bağlantıları gibi bazı sorunlar, zaten uluslararası bir
24
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Yazarın Sergei Markov’la röportajı, Foros Konferansı, Abhazya, 22 Temmuz 2009.
Yazarın Mehmet Ali Tuğtan ile röportajı, ... a.g.y.
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boyuta ulaşmıştır. İran gazının Nabucco boru hattına verilmesi ihtimali veya
İran’ın yeni Abhazya’nın egemenliğine ilişkin menfaatleri26 gibi diğer sorunlar içinse, belirli bir gayret sarf edilmelidir. Birinci soruna baktığımızda,
Türkiye’nin İran ve Avrupa Birliği arasındaki aracı rolünü üstlenmesi gerektiği görülmektedir. Bir gaz merkezi olmak, gerçekten de Türkiye’nin stratejik
menfaatleri arasındadır. İran ve diğer Ortadoğu (Mısır, Irak) kaynakları için
bir kabuk ülke görevi gören Türkiye, basit bir bölgesel rolden çok daha fazlasını sırtlanacaktır: Türkiye, İran ve AB arasındaki enerji bağlantısını bünyesine alacaktır. Abhazya konusuna gelince, Türkiye’nin İran’ın doğrudan bağlantılar geliştirmesine yönelik hiçbir çıkarı yoktur elbette. Ancak İran’ın Abhazlara ne yapacağı veya ne önereceği sorusu halen yanıt beklemektedir. Bu
konudaki inisiyatifi ele almak veya yeniden üstlenmek, Türkiye’ye kalmıştır.
SONUÇLAR
Bu başarılı girişimlerin hepsinin başarıyla yerine getirilmesi halinde, Türkiye
öncü ve jeostratejik bir konum üstleneceği AB-Rusya-İran üçgeninin ağırlık
merkezine yerleşecektir. Türkiye, Rusya’nın Karadeniz’den Kafkaslar’a kadar
uzanan nüfuzuyla eşit ölçüde rekabet edebileceği bir konum kazanabilir. Batı
Avrasya alanında, iki ülke birtakım oligopollük konumları kazanarak, İran ve
ABD’nin yanı sıra, Avrupa Birliği gibi diğer olası güçlerin tümünü dışarıda tutabilir. Sözgelimi, Ermenistan ve Azerbaycan arasında donup kalan çatışma ve
Abhazya ile Güney Ossetia’nın geleceği konusunda karar alarak, bu sorunları
olumlu bir şekilde etkileyebilirler. Askeri işler göz önünde bulundurulduğunda, Montrö Antlaşması statükosunun sorgulanmasına ilişkin küçük de olsa
bir şans görünmektedir. İkinci olarak, Türkiye İran’la ikili diyalog geliştirme
ve uzlaşma konumunu koruyarak, İran ile Batı arasında bir aracı rolü oynamak zorundadır. Türkiye İran’ı bu dış oyuncularla bağlayarak, mevcut İran
sorununun uluslararası boyutunu vurgulamalıdır. Türkiye perspektifinden bakıldığında, Rusya da diğer oyunculardan sadece biridir. Üçüncü olarak, Türkiye, AB karşısında Güney Akımı projesine dahil olmakla verilen Nabucco taahhütlerini dengelemesi için oynanabilecek bir Rusya’yla pazarlık kartına sahiptir. Ankara bu stratejiyi akıllı bir şekilde kullanmaktadır.
Türkiye bu yolda ilerlediği sürece, AB’yle olan ilişkilerinde paradoksal
bir çıkmaza ulaşmaktadır. Bölgesel lider haline gelen Türkiye için, AB üyeliği
cazipliğini gün geçtikçe yitirebilir. Ancak Avrupa açısından bakıldığında, böl26

11 Temmuz - 14 Temmuz 2009 arasında bir İran delegasyonu Abhazya’yı ziyaret etti. Yazarın röportajı, Sukhum, Abhazya.
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gesel ortamında nüfuz sahibi güçlü bir Türkiye, tam da Brüksel’in ihtiyaç
duyduğu bir profildir. AB, Avrupalıların misyon hislerini ve raison d’être’lerini
(var oluş amaçlarını) kaybedeceklerini öne sürerek, Türkiye’yi yakın bir gelecekte entegre etmeye hazır olmadığı takdirde, Türkiye AB’yi bekleyerek vakit
kaybetmemelidir. Bunun yerine, bölgesel stratejisini aktif bir şekilde ele alıp,
siyasi bir güç olmayı mı yoksa güvenli ve rahat bir ortamda, hareketsizlikle
bağlanan bir konumda kalmayı mı istediğine karar verme sorumluluğunu
AB’ye bırakmalıdır.
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6
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne
Tam Üyelik Süreci Çerçevesinde
Türk Elitlerinin ve Kamuoyunun
Avrupa Birliği’ne Yönelik Tavrı
Nıcolas Monceau

GİRİŞ
on yıllarda, Türkiye-AB ilişkilerini konu alan literatürün büyük bir bölümü, iki ana yaklaşım geliştirdi: 1- 1963’teki Katılım Anlaşması’nın imzalanmasından 2005’te Türkiye’yle AB’ye tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasına kadar Türkiye-AB ilişkilerinin kronolojisini çıkarmaktan oluşan tarihi
yaklaşım; 2- Türkiye’nin Avrupa entegrasyon sürecindeki siyasi ve ekonomik
dinamiklerine odaklanan kurumsal yaklaşım. Bu yaklaşımlar, genellikle
Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyon yolunda karşılaştığı zorlukları ve güçlükleri vurgular. Bir yandan, birbirini izleyen Avrupa Konseylerinde formüle edilen
AB beklentileri, Türkiye’nin Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerini (özellikle azınlık sorunlarını içeren insan hakları sorunu, Kıbrıs sorunu veya ekonomik
istikrar sorunu) karşılayan bir başvuru sahibi ülke olarak kaydettiği ilerlemeyi
göz önünde bulundurarak vurgulanmaktadır. Öte yandan, Avrupa’ya entegrasyon sürecinin Türk siyasi, ekonomik ve hukuki sistemi üzerindeki etkileri,
Türk yetkililer tarafından uygulanan reformlar aracılığıyla vurgulanmaktadır.
Bu arada, AB’nin Türkiye’ye genişlemesinin önemli boyutları, yani
Türkiye’nin Avrupa’ya entegrasyonuna yönelik elit ve genel tavırlar üzerine
pek az araştırma yapılmıştır. Avrupa tartışmalarında da genellikle gündeme
getirildiği gibi, kamuoyu faktörü Türkiye-AB ilişkilerinin gittikçe büyüyen
bir sorunu haline gelmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılım müzakerelerinin yaklaşık 10 veya 15 yıl daha sürmesi planlanırken, AB üye devletleri bu beklenti
konusunda ketum davranan kendi vatandaşlarının görüşlerinden haberdar
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olamamakta, dolayısıyla Avrupa’nın “ demokratik eksikliğini” sürekli olarak
suçlayanları bir bakıma haklı çıkarmaktadır. Ancak Türk eliti ve kamuoyunun Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlarını ölçmek de, Türkiye’de bugün
gittikçe daha fazla gözlemlenen Avrupa kuşkuculuğu sebebiyle, gelecek yıllarda başlıca sorunlardan biri haline gelecektir. Bu nedenle, tavır ve görüş eğilimlerine dair daha iyi bir kavrayış, güncel AB genişleme sürecinin ve
Türkiye’nin entegrasyonunun vazgeçilmez bir unsurunu temsil etmektedir.
Türk vatandaşlarının Avrupa’ya yönelik tavırları, ulusal ve uluslararası kamuoyu anketleriyle düzenli olarak ölçülmektedir (özellikle 2001’den beri yapılan Eurobarometer araştırmalarıyla). Ancak Türk elitinin Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlarını ele alan çalışmaların çoğu, bir siyasi diskur
analizine dayalıdır. Fakat biz, bu araştırmada Türk elitinin Türkiye’nin
AB’ye tam üyelik başvurusu çerçevesinde Avrupa entegrasyonuna ilişkin tavrını ölçmek için, kantitatif bir yaklaşım kullanmayı tercih ettik. Bu araştırmanın saha çalışması, Grenoble Siyasi Çalışmalar Enstitüsü’nde (Pierre Mendes
Fransa Üniversitesi, Fransa) hazırlanan bir doktora tezi çerçevesinde,
Türkiye’de yapılan Türk eliti ve AB konulu ampirik bir incelemenin bulgularına dayanmaktadır.1
Bu makale, öncelikle araştırma metodolojisini sunmakta ve sivil toplum elitleri arasında ileri gelen bir gruba odaklanarak, Türk elitlerinin sosyal
ve siyasi altyapılarını ele almaktadır. Bu makale, ikinci olarak, Avrupa entegrasyonuna yönelik elit tavırlarına ilişkin üç ana konuyu tartışmaktadır: Türk
sivil toplum elitleri Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu ne ölçüde destekliyor? Avrupa entegrasyonunun algılanan biçimleri, Türk sivil toplum elitlerinin tavırlarını nasıl etkiledi? Kimlik bilinci veya demokrasiye yönelik tavırlarla Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlar arasında bir korelasyon var mı?
Dikkate değer varyasyon veya trendlerin gözlenebildiği noktalarda, Eurobarometer anketleriyle karşılaştırma yapılacaktır.
TÜRK ELİTİNİ ARAŞTIRMAK
Temel veriler, Türkiye’de, Aralık 2004 ile Şubat 2005 arasında yapılan kantitatif bir araştırmayla toplanmıştır. Türk elitini araştırmak için, 80 sorudan
1

Türk eliti ve AB konulu araştırma, UMR 5194 PACTE (Sciences Po Recherche - CNRS Laboratuvarı, Grenoble Siyasi Çalışmalar Enstitüsü) tarafından, Nicolas Monceau’nun bilimsel denetiminde, Grenoble Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (Pierre Mendes Fransa Üniversitesi) ile Türk Tarih Vakfı (İstanbul) ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü - Georges Dumézil (İstanbul) arasında yapılmış bir anlaşma çerçevesinde, S.A.M. Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’nin (İstanbul) teknik işbirliğiyle yürütülmüştür.
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oluşan bir anket hazırladık. Araştırma, Türk elitinin AB algıları, Türkiye’deki
siyasi sistemin karakteri (özellikle demokrasi ve insan hakları sorunları ve sivil ve askeri otoriteler arasındaki ilişki), devletle toplum ilişkisi veya elitlerin
Avrupa entegrasyonu ve demokratikleşme süreçlerinde algılanan rolü gibi
Avrupa entegrasyonuyla ilgili en önemli güncel konulara yönelik tavrını değerlendirmeyi amaçlıyordu. Örnek araştırma, ileri gelen bir Türk STK’sı olan
Türk Tarih Vakfı’nın üyeleri arasından 1.250 katılımcı içermekteydi. Araştırma anketi Türkçeye tercüme edildi ve bütün isimsizlik ve gizlilik koşullarına
uyulmak suretiyle, posta yoluyla örnek üyelere gönderildi. Yanıt oranı yaklaşık % 28’di.
Araştırmanın planlanması ve tasarımı sırasında, örneğin temsil niteliği
en önemli teorik ve metodolojik konular arasında yer almaktaydı. Türk ulusal bağlamında, elit nasıl tanımlanabilir? Elit örnekleminin temsil niteliğini
belirlemek için, ne gibi önemli kriterler formüle edilebilir? Bunlara bağlı olarak, iki ana zorlukla karşılaştık. Teorik seviyede, elitin sosyolojisi, bu terimin
çok anlamlılığını ve siyasi, sosyal ve entelektüel alanlardaki elitin çeşitliliğini
vurgulamaktadır (Scott, 2000; Coenen-Huther, 2004). Ampirik seviyede,
Türkiye’deki saha çalışması hukuki ve lojistik kısıtlamalarla karakterize edilmekte, bu durum belirli siyasi ve sosyal baş oyuncu kategorileri ele alan kantitatif araştırmaların yapılmasını zorlaştırmaktaydı. Bu araştırmanın saha çalışması sırasında karşılaşılan güçlükler, üç ana sebeple açıklanabilir.
İlk olarak, Türkiye’de kamuoyu araştırmaları pazarının yeni olduğu
bilinmektedir. Bu pazar, son yirmi yıl içinde, 1980 darbesi sonrasında, bu
alanda büyüyen bir özel sektörün kurulmasıyla gelişti. Buna bağlı olarak,
özel pazarlama araştırması şirketlerinin sayısı düzenli olarak artmaktadır.
Diğer bir deyişle, kamuoyu ‘kültürü’ henüz çok yaygın değildir. İkincisi, çeşitli devlet memurlarıyla kantitatif araştırmalar yapmak için, yabancı kuruluşların alması zor olan özel izinler gerekmesidir. Türk Parlamentosu üyeleri
üzerine yapılan bir araştırmada böyle bir sorunla karşılaşılmıştır. Son olarak,
çok çeşitli ulusal kuruluşlar içinde, farklı Türk eliti kategorilerinin karmaşık
niteliği ve heterojenliği sebebiyle, örneklem araştırmasının temsil niteliğinin
saptanmasının gittikçe zorlaşmasıdır.
Ekonomik alanda, Türk eliti tüzükleri ve ideolojik yönelimleri çok
farklı olan birçok kuruluş tarafından temsil edilmektedir – bunların arasında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD),
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) veya Türkiye Genç İş
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Adamları Derneği (TÜGİAD) sayılabilir. Bu durumda, Türk ekonomik elitini
araştırmak, bu çok çeşitli kuruluşlar arasında karşılaştırmalı araştırmalar
yapmak için ciddi mali ve lojistik kaynaklar gerektirir. Bu teorik ve metodolojik güçlükleri çözüme kavuşturmak için, bu araştırma Türkiye’deki siyasi
veya ekonomik eliti araştırmak yerine, sivil toplum alanında nüfuz sahibi
olan bir grup elite odaklanmaktadır.
Türkiye’de Modernleşen Elite İlişkin
Bir Vaka Çalışması Olarak Sivil Toplum Eliti
Türk sivil toplum elitlerini araştırma sebepleri, aynı zamanda Türkiye’de son
yirmi yıl içinde yaşanan siyasi ve toplumsal değişikliklerle de ilgilidir.
Türkiye’deki sivil toplum tartışması, 1980’lerde çeşitli alanlarda kurulan
Türk STK’larının artan sayısıyla baş gösterdi. Bu kuruluşların bir bölümü,
Türk kamusal alanının yeni kişileri olduklarını iddia ederek, politikaya ilişkin
kararları etkilemeye çalıştılar. Hatta 1996’da Birleşmiş Milletler tarafından
İstanbul’da düzenlenen Habitat Zirvesi, yeni bir kamusal diskur ortaya koyan birçok “sivil toplum kuruluşunun” katılımıyla, çoğu yorumcu tarafından
bir dönüm noktası olarak görülmektedir. Batı Anadolu’da 1999 yılında yaşanan deprem, Türk devlet yetkililerinin yetersizliğiyle karşılaşan alanlarda birçok sivil kuruluşun katılımı sayesinde, ‘sivil toplumun dinamizmini’ vurguladı. Bu sivil toplumun doğuşunu, yeni sosyal hareketler çerçevesinde (Göle,
1994) veya laikleşme konusuna bağlı olarak (Toprak, 1996) veya yeni bir siyasi güç tekniği olarak (Navaro-Yashin, 1998) açıklamak için, akademik
alanda çeşitli açıklamalar formüle edildi. Diğer çalışmalar da Türk STK’larının
kamu yetkililerinden ve milliyetçi ideolojik diskurdan bağımsızlığına odaklanmıştı (Seufert ve ark., 2000). Ancak Türk sivil toplum eliti hakkındaki
kantitatif araştırmalar, akademik alanda halen yaygın değildir. Türkiye’de,
bu tip çalışmalar özellikle siyasi veya ekonomik elit konusunda yapılmaktadır ve Parlamento üyelerine veya yeni Türk liberal burjuvazisine odaklanmaktadır (Frey, 1965; Turhan, 1991; Vorhoff, 2000). Dolayısıyla, bu araştırmada kantitatif yöntemlerin uygulanması Türkiye’deki sivil toplum konusuna ilişkin yeni analiz paradigmaları aramayı değil, sivil toplum elitinin sosyal
ve siyasi profillerini ve Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlarını değerlendirmektir.
Türk sivil toplum elitinin Avrupa entegrasyonuna yönelik tavrını değerlendirmek için, Türk Tarih Vakfı’nı incelemeyi tercih ettik. 1991’de
İstanbul’da bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Türk Tarih Vakfı (son-
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radan Tarih Vakfı adını almıştır) çeşitli altyapı ve meslek gruplarından gelip,
çoğu tarihçi ve toplum bilimcisi olan bir grup kişinin ortak girişimine dayanmaktadır. Vakıf, Türk kamuoyunu ve karar alma sürecini, tarih konusunu sivil hareketin oluşabileceği bir alan haline getirmek için tarih bilincini arttırarak ve genişleterek etkilemeye çabalamaktadır.
Tarih Vakfı, üç sebeple önemli bir vaka çalışması olarak ortaya çıkar.
Birinci sebep, iki farklı özellikle karakterize edilen faaliyetidir: modernleştirme yönelimi ve toplumsal etki kapasitesi. Tarih Vakfı, tarih öğretimini milliyetçi diskura değil, Avrupa standartlarına uydurmak için Türkiye’nin ders kitabı revizyonuyla ilgili güncel kamuoyu tartışmasına yön vererek, 1991’den
beri öncü bir rol oynamaktadır. 1998’de, Tarih Vakfı Türk siyasi yetkililerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin 75. kuruluş yıldönümü için resmi kutlamaları
düzenleme izni almaya ikna etmeyi de başarmıştır. Türkiye’de ilk kez bir
STK, yani Tarih Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti tarihini ‘alternatif bir vizyon’ ile
ele almaya ve bunu Türk kamuoyu içinde teşvik etmeye çalışmıştır (Monceau, 2000).
İkinci sebep, Tarih Vakfı’nın elitist yöneliminin üyelerinin sosyal bileşimiyle güçlenmesidir. Tarih Vakfı üyeliği, oybirliğine dayanan çok seçici bir
kabul sürecine dayanır. Seçim kriterleri, üç ana faktörü birleştirecek şekilde
oluşturulmuştu: 1- Yüksek sosyal konumlar, üst düzey görevler ve profesyonel yetkinlik ve beceriler; 2- Mali kaynaklar ve kişiler arası ve kurumsal ağlar
yoluyla toplumsal nüfuz; 3- Kamu genelinde geniş bir tanınmışlık. Vakıf başkanı tarafından belirlenen iletişim stratejisi, on yıldır vakıf üyelerinin toplumsal prestijine dayanmaktadır.
Tarih Vakfı’nın modernleşen ve elitist eğilimi, araştırmada katılımcıların statüsünü ve toplum içindeki toplumsal nüfuzuna ilişkin iki kendi kendini algılama göstergesiyle de doğrulanmaktadır. Anketimizi yanıtlayanların %
82’si, kendilerini ‘aydın’ olarak tanımlamıştır. Bu kadar yüksek bir oran, Tarih Vakfı’nın belirttiği resmi diskura güçlü bir şekilde bağlı olunduğunu gösterir. Ayrıca, % 72’lik bir bölüm, aydınların çağdaş Türkiye’de fikir liderleri
olarak çok veya oldukça önemli bir rol oynadıkları görüşündedir. Türk cumhuriyet tarihinde, ‘misyonu’ kamuoyuna yol göstermek olan ‘aydın’a yapılan
bu referans, ‘yukarıdan gelen’ modernleştirme politikalarının bir vektörü olarak, modernleşen bir elitin hareketleriyle açıkça ilişkilidir. Hatta bu durum,
cumhuriyetçi aydınların kendilerini güçlü bir şekilde özdeşleştirdikleri Devlet
ile uyandırılması ve fikir liderleri tarafından yönlendirilmesi gereken Halk
arasında bir aracı rolü üstlenme arzusunu belli etmektedir.
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Son sebepse, Tarih Vakfı’nın modernleşme eğiliminin, üyelerinin
STK’ya girme motivasyonunda da gözlemlenebilmesidir. Araştırmamızdaki
bir soru, Tarih Vakfı’na giriş sebeplerini öğrenmek için, katılımcıların on
iki olası ‘teşvik’ arasından seçim yapmasını istemektedir. En çok seçilen üç
yanıt şunlardır: ‘Türkiye’de sosyal bilimlerin yayılmasına katkıda bulunmak’ (katılımcıların % 89’u); ‘Türkiye’deki sivil toplumu güçlendirmek’ (%
84); ‘Türkiye’de demokratikleşme ve insan haklarına katkıda bulunmak’
(% 77).
Sonuç olarak, örneklem araştırmasının tanımlanmasına yönelik kriterler, grubun temsil niteliğine değil, ulusal ve uluslararası kişileri (kamu yetkilileri, ulusal ve uluslararası sponsorlar, kamuoyu ve medya) etkilemeye yönelik hareketlerini ve kabiliyetini belirlemeye odaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, bu örneklem araştırmasının Türk sivil toplum eliti, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulduğu 1923 yılından, hatta 19. yüzyıl ortalarında başlayan Batı kökenli
Tanzimat reformlarının damgasını vurduğu Osmanlı döneminden beri modernleştiren elit geleneğini izleyerek yürüyen, özel ve nüfuzlu bir referans grubunun üyeleri olarak tanımlanabilir.
Türkiye’de Sivil Toplum Elitinin Profili
Araştırmanın bulguları, Tarih Vakfı üyeleri arasında ciddi bir uyum ve birlik
seviyesi sağlandığını vurgulamaktadır. Anketi yanıtlayan sivil toplum elitleri,
benzer toplumsal kökenlere, benzer eğitim altyapılarına ve benzer mesleki kariyerlere sahip insanlardan oluşmaktadır. Ayrıca, ortak bir siyasi ilgiyi de
paylaşmaktadırlar. Başlıca özellikleri şöyle sayılabilir:
Yaş ve Cinsiyet
Tarih Vakfı üyeleri arasında, ciddi bir erkek hakimiyeti söz konusudur. Erkekler, anketi yanıtlayanların % 74’ünü temsil etmektedirler. Yaş dağılımı, katılımcıların ağırlıklı olarak orta yaşlı olduğunu, daha yaşlı kişilerinse en büyük ikinci grubu oluşturduğunu göstermektedir. Katılımcıların %
55’i 40-59 yaş grubunda, % 34’üyse en az altmış yaşındadır.
Eğitim Düzeyleri, Eğitim ve Okul Tipleri, Yabancı Dil Bilgisi
Elit hakkındaki çoğu çalışmaya göre, eğitimin hem süresi hem de niteliği elitin devrinde önemli bir etki sağlamaktadır. Eğitim tipi ve okul tipi de
elitler arasına katılma sürecini etkilemektedir. Araştırmanın bulguları, anketi yanıtlayan Türk sivil toplum elitinin başarılı bir eğitim altyapısına sahip

6. türkiye’nin avrupa birliği’ne tam üyelik süreci çerçevesinde türk elitlerinin ve kamuoyunun avrupa birliği’ne yönelik tavrı

105

olduğunu göstermektedir. Tarih Vakfı üyelerinin % 63’ü, Ankara Üniversitesi (SBF, Siyasal Bilimler Fakültesi), İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) veya Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) gibi prestijli
üniversitelerden mezun olmuştur. % 34’ü lisans üstü öğrenim (Ph.D.) görmüştür.
Katılımcının eğitim tipi de elit çevrelerdeki gelecek kariyeri modellerini etkileyen önemli bir değişkendir. Sosyal bilimlerin (ekonomik ve siyaset bilimi dahil) ve teknik bilimlerin, sivil toplum eliti arasında lider çalışma alanları olduğu görülmektedir. Tarih Vakfı üyeleri, genellikle ekonomist (% 26),
inşaat mühendisi (% 16), avukat, devlet adamı ve bürokrat (% 14), tarihçi
(% 14) ve mimar ve teknik uzman (% 11) olarak eğitim görmüşlerdir.
Türkiye’deki elitlerin eğitimine ilişkin bir başka önemli nokta da, yabancı dil bilgisidir. Anketi yanıtlayan Tarih Vakfı üyelerinin önemli bir bölümü, yabancı dilde eğitim veren okullarda, Batılı bir eğitim almıştır. % 44’ü,
Robert Kolej, Galatasaray Lisesi gibi prestijli elit liselerde veya diğer Batı yönelimli liselerde eğitim görmüştür. % 39’u, Avrupa veya ABD’de bulunan bir
üniversitede öğrenimlerini sürdürmüşlerdir. Araştırmanın bulgularına göre,
katılımcıların % 87’si, çoğu Batı dilleri olmak üzere, en az bir yabancı dil bilmektedir (ağırlıklı olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca). Vakıf üyelerinin
sahip olduğu bu Batı kültürü ve dillerine dayalı geniş kültürel kaynaklar, Tarih Vakfı’nın çok çeşitli çeviri yayınları teşvik ederek, Türk akademik alanlarını uluslararası bilimsel çalışmalara açması için son derece önemli bir kaynak sağlamaktadır.
Mesleki Altyapılar
Tarih Vakfı üyelerinin mesleki altyapıları, elit kesimin üyeleri olarak
sosyoekonomik statülerine ilişkin bir başka gösterge vermektedir. Anketi yanıtlayanlar arasında, başlıca üç mesleki faaliyet tanımlanabilir:
– Sanayici ve iş adamlarını, gazetecileri ve ağırlıklı olarak girişimcileri
içeren ‘ekonomik’ grup;
– Mühendis, mimar, üst düzey kamu görevlileri ve ‘uzmanlar’dan oluşan ‘teknik’ grup;
– Akademisyenleri, gazetecileri, yayıncıları, yazarları ve sanatçıları içeren, geniş anlamda ‘entelektüel’ grup.
Var olan dördüncü bir grupsa, üyelerinin araştırmaya katılmaması sebebiyle buraya dahil edilmemiştir; bu grup, devlet adamlarını ve eski bakanlar
ve parlamento üyeleri gibi siyasi liderleri bir araya getiren ‘siyasi’ gruptur.
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Siyasi Altyapılar: 1960’lardan İtibaren
Sol Kanat Kuruluşlarındaki Siyasi Aktivizm
Araştırma örneklem üyeleri arasındaki uyum ve birlik, ortak bir siyasi
altyapıyla desteklenmektedir. Anketi yanıtlayan Tarih Vakfı üyeleri arasında,
üç ayırıcı özellik gözlenebilir: yüksek bir politikleşme seviyesi, siyasi parti ve
kuruluşlara önemli ölçüde katılım ve ortak ideolojik değerlerin paylaşılması.
Anketi yanıtlayan Tarih Vakfı üyelerinin % 87’si, siyasetle ilgilendiklerini
vurgulamışlardır (% 43’ü ‘çok ilgili’ olduklarını belirtmiştir). % 83’ü ve %
93’ü, gençliklerinde siyasi gazeteleri ve yayınları takip ettiklerini veya siyasi
konuları tartıştıklarını belirtmiştir. Büyük bir kısmı, bir parti (% 57; siyasi
aktivist olan % 22’lik bölüm dahil), bir sendika (% 20) veya bir gençlik hareketi (% 45) gibi en az bir kuruluş veya harekete yakın hissettiklerini (veya
daha önce hissetmiş olduklarını) kabul etmiştir. Katılımcıların değindiği kuruluşların hemen hemen hepsi, Türkiye İsçi Partisi (1961-1971 ve 19751980) (katılımcıların % 33’ü), Cumhuriyet Halk Partisi (katılımcıların %
75’i), birçok Öğretmen Derneği, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK) veya Fikir Kulüpleri Federasyonu gibi, başta sosyalist, sosyal demokrat ve komünist hareketler olmak üzere, sol kanada dahildi. Son olarak, veriler, katılımcıların kendilerini siyasi yelpazenin solunda gördüklerini belirtmişlerdir (% 77’si, 1 ila 4 arasındaki konumlardadır); % 9’u aşırı sol (konum
1) ve % 48’i sol (konum 2 ve 3) eğilimli olduklarını vurgulamıştır. Araştırmanın bulguları, ayrıca askeri darbenin Tarih Vakfı üyelerinin siyasi yörüngesi
üzerindeki etkilerini de vurgulamaktadır. En az 55 yaşında olan katılımcıların büyük bölümü, liberal –hatta ‘solcu’– bir hükümet darbesi olarak algılanan 1960 askeri müdahalesinden oldukça olumlu bir şekilde etkilenmiştir.
Öte yandan,1971 ve 1980 darbeleri, solcu siyasi aktivistlerin yoğun bir şekilde bastırılmasına sebep olduğu için, genellikle gerici müdahaleler olarak görülmektedir.
Bu makalenin ikinci bölümünde, üç soruyu ele alacağız: Türk sivil toplum eliti, Avrupa entegrasyonuna yönelik özel tavırlar geliştiriyor mu? Diğer
bir deyişle, Türk sivil toplum elitleri Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu ne
ölçüde destekliyor? Avrupa entegrasyonunun algılanan biçimleri, Türk sivil
toplum elitlerinin tavırlarını nasıl etkiledi? Kimlik bilinci veya demokrasiye
yönelik tavırlarla Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlar arasında bir korelasyon var mı?

6. türkiye’nin avrupa birliği’ne tam üyelik süreci çerçevesinde türk elitlerinin ve kamuoyunun avrupa birliği’ne yönelik tavrı

107

TÜRK ELİTİ VE AB
Avrupa Entegrasyonuna Güçlü Destek
Avrupa entegrasyonuna verilen desteğin temel göstergeleri, anketi yanıtlayan
Türk sivil toplum elitleri arasında oldukça olumlu AB görüşleri olduğunu ortaya koymaktadır.2
TABLO 6.1
Avrupa Destekçiliğine İlişkin Temel Göstergeler

Tam üyelik: iyi bir şey
Tam üyelik: Türkiye için avantaj
AB’nin pozitif imajı
AB’ye güven

Evet

Hayır

Tarafsız

% 87
% 91
% 69
% 66,8

%3
%6
%6
% 27

%8
/
% 24
% 5,9

Kaynak: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Üniversitesi Pierre Mendes Fransa). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005.

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların % 87’si, AB’ye tam üyeliğin Türkiye için ‘iyi bir şey’ olduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde, %
91’lik bir bölüm Türkiye’nin AB’ye katılımının ülkeye avantaj sağlayacağını
düşünmektedir. % 69, AB’nin pozitif bir imajına inanmaktadır. Son olarak,
AB’ye büyük bir güven duymaktadırlar. Gerçekten de, Avrupa Birliği katılımcıların sivil toplum kuruluşları (% 73,7) ve üniversitelerin (% 67,8) yanı sıra,
en çok güvendiği ilk üç ulusal ve uluslararası kuruluş arasında yer almaktadır
(tüm kuruluşların listesi için, bkz. ek bölümündeki tablo). 2004 sonbaharında yapılan Eurobarometer araştırmasında, Avrupa Birliği Türk insanının güvendiği kuruluşlar arasında, olumlu görüşlerin % 51’ini toplayarak 8. sırada
kalmıştır.3 Örneklem araştırmamızın üyelerinin Türkiye’de itibar sahibi bir
STK’yla ilişkili olması, STK’ların en güvenilir kuruluşlar arasındaki konumunu açıklayabilir. Araştırma sonuçlarının diğer bir önemli boyutu da, AB’ye
duyulan güven seviyesinin, Türkiye’de insanların genellikle en çok güvendiği
kurum olan orduya duyulan güvenden (% 60,9 güvenle listenin dördüncü sı2

3

Eurobarometer verileriyle karşılaştırma yapabilmek için, araştırmada aynı soru kullanılmıştır. İlk
soru: “Genel olarak baktığınızda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin nasıl olacağını düşünüyorsunuz? İyi bir şey, kötü bir şey, ne iyi ne kötü.” İkinci soru: “Tüm unsurları göz önünde bulundurduğunuzda, sizce, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmaktan yarar sağlayacak mı, sağlamayacak
mı?” Üçüncü soru: “Genel olarak Avrupa Birliği sizde nasıl bir çağrışım uyandırıyor: çok pozitif
mi, oldukça pozitif mi, nötr mü, oldukça negatif mi, yoksa çok negatif bir imaj mı?” Son soru:
“Aşağıdaki kuruluşların her biri için, lütfen güvenip güvenmediğinizi belirtiniz.”
Bkz. Eurobarometer 62. Türkiye Ulusal Raporu, sonbahar 2004, s. 28.
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rasındadır) daha yüksek olmasıdır (karşılaştırma için; 2004 sonbaharında
Türk insanlarının % 89’u Türk ordusuna güvendiklerini söylemişlerdir).4
Bunlara ek olarak, Türk kamuoyu eğilimleriyle yapılan karşılaştırmalar, Avrupa entegrasyonuna Türk sivil toplum elitinin verdiği desteğin Türk
vatandaşların desteğinden daha fazla olduğunu göstermektedir. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, 2004 sonbaharında, Türk nüfusunun % 62’si, AB’ye
tam üyeliğin Türkiye için ‘iyi bir şey’ olacağını düşünmektedir. Elitin ve kamuoyunun Avrupa entegrasyonuna yönelik desteği arasındaki bu farklar,
Avrupa’da yapılan birçok çalışmada da vurgulanmıştır. Özellikle, toplumsal
konum veya kültürel sermaye (özellikle eğitim seviyesi) ve Avrupa entegrasyonuna destek gibi değişkenler arasında, önemli korelasyonlar gözlenmiştir.
Bu çalışmalara göre, ‘bilim adamlarının Avrupa’sı’ daha Avrupa yanlısı olarak öne çıkmaktadır (Percheron, 1991). Bu araştırma açısından baktığımızda, örneklem grubu üyelerinin yüksek eğitim altyapıları ve üst düzey mesleki
görevleri de aynı şekilde ‘bilim adamlarının Türkiye’si’nin ortalama Türk kamuoyundan daha fazla Avrupa taraftarı olduğunu ortaya koymaktadır.
ŞEKİL 6.1
Türk Kamuoyunun Avrupa Entegrasyonuna Yönelik Desteği
İyi bir şey

Kötü bir şey

Ne iyi ne kötü

% 80
% 71

% 71

% 70

% 65
% 65
% 60

% 67

% 67
% 62
% 59

% 59

% 50

% 40

% 30

% 19

% 20

% 18
% 14

% 10

% 17
% 13

% 18
% 13

%7

% 14
% 11

% 20

% 18
% 10

% 13

% 20
% 17

% 12

%9

%0
Kış 1999

Sonbahar 2001 İlkbahar 2002 Sonbahar 2002 İlkbahar 2003 Sonbahar 2003 İlkbahar 2004 Sonbahar 2004 İlkbahar 2005

Kaynak: Eurobarometers. Türkiye. Uluslar raporlar.

4

A.g.e.
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Hem Türk elitinin hem de halkın Avrupa’ya yönelik tavrının diğer bir
önemli özelliği de, Avrupa entegrasyonuna yönelik yoğun bir desteğin paylaşılmasıdır. Birçok çalışma, 1990’ların başına kadar Avrupa kitle halkları arasında ‘hoşgörülü bir fikir birliğinin’ var olduğunu vurgulamaktadır; bu durum, genel bir kamuoyu desteğine işaret eder. 1990’larda, Avrupa kamuoyu
içinde Avrupa kuşkuculuğunun yükselişi, elit ‘irade felsefesi’ içinde Avrupa
yapılanmasına ilişkin gitgide büyüyen bir bölünme oluşturmaya başladı
(Bréchon ve ark., 1995). Görünüşe göre, bu bölünme Türkiye’deki elitle kamuoyu arasında henüz gerçekleşmemiştir.
Türk eliti ve vatandaşlarının güçlü bir şekilde Avrupa yanlısı tavrı nasıl yorumlanabilir? Avrupa entegrasyonuna yönelik yüksek seviyeli desteği
anlamak için, çağdaş Türkiye’de Avrupa entegrasyonu konusundaki resmi
ideolojinin etkileri analiz edilmelidir. Batı medeniyeti seviyelerine ulaşmak,
Kemalist ideoloji tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923 yılında kurulmasından beri en yüce amaç olarak görülmüştür. Gerçekten de, Avrupa entegrasyonu Türkiye’deki modernleşme sürecinin son adımı olarak görülmektedir; bu durumda Kemalist ideoloji Türk kamuoyunda Avrupa konusunda bir
fikir birliğinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Ancak Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasında, elitle kamuoyu arasındaki bu fikir birliğine ilişkin
önemli bir boşluk vardır. Birçok Avrupa ülkesinde, Avrupa entegrasyonunun
elitle kamuoyu arasında uzun süreli bir bölünmeyi kışkırttığı gözlenebilir.
Türkiye’deyse, aksine, Türkiye’nin AB’ye katılım beklentisi, hem elitler hem
de vatandaşlar tarafından olumlu görülmektedir.
Güncel siyasi ve ekonomik değişkenlerin Türk kamuoyundaki eğilimler üzerindeki etkisini değerlendirmek gerekmektedir. Birçok çalışma, AB üye
devletlerinde Avrupa yanlısı tavırlardaki değişikliklerle ana makroekonomik
göstergelerin gelişimi (işsizlik oranı veya GSMH büyüme oranı) arasındaki
ilişkiyi vurgulamaktadır (Bréchon ve ark., 1995; Cautrès, 1998; Cautrès ve
Denni, 2000). Aynı şekilde, Türkiye’de de siyasi tartışma ve ekonomik durumun, Avrupa’ya yönelik tavırlar üzerindeki etkisi gözlenebilir. Bu sebeple,
1999 kışı ve 2001 sonbaharı arasındaki dönem, Avrupa’ya yönelik desteğin
% 71’den % 59’a gerilediğini, Avrupa karşıtı görüşlerinse % 7’den % 14’e
yükseldiğini göstermektedir.
Türk kamuoyundaki bu Avrupa kuşkuculuğu yükselişini açıklamak
için iki yorum önerilebilir. Avrupa’ya yönelik güvenin AB kamuoyunca ifade
edilen düşüşü, artan ekonomik durgunlukla yakından bağlantılı olduğu için,
Türkiye’de 2000 ve 2001 yılları boyunca yaşanan derin ekonomik ve mali
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krizin yayılımı da Avrupa entegrasyon sürecinin –geçici olarak– reddedilmesine katkıda bulunmuş olabilir. Helsinki Avrupa Konseyi’ni (1999) takip
eden genel hayal kırıklığına bağlı psikolojik şok etkisi de Avrupa’ya verilen
desteğin azalmasında rol oynamış olabilir. Türkiye için bir ‘Avrupa çağrısı’
yapılırken, Avrupa Konseyi’nin kararları AB’ye giriş müzakerelerinin başlamasını ciddi anlamda geriletmiştir.
Türk Eliti ve Halkının Avrupa Algısı:
Demokrasi mi, Ekonomik Refah mı?
Türk elitinin Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlarının ikinci önemli boyutuysa, AB algılarını içerir. Türkiye’deki elitler ve kamuoyu Avrupa’yı nasıl algılamaktadır? Avrupa entegrasyonunun hangi boyutları en önemli boyutlar
olarak görülmektedir?
Avrupa entegrasyonu hakkındaki Türk siyasi diskuru, genellikle
Türkiye’nin ortak bir tarih ve ortak siyasi, kültürel ve sosyal değerlerin paylaşımı açısından Avrupa’ya ait olduğunu ileri sürmektedir. Bu araştırmada,
Avrupa’ya ilişkin algılar göstergesini kullanarak, bu temel varsayımın sivil
toplum elitleri tarafından da paylaşılıp paylaşılmadığını değerlendirmeye çalıştık. Eurobarometer araştırmalarıyla karşılaştırma yapmak için, bu araştırmada da aynı soru soruldu: “AB sizin için ne ifade ediyor?” Görüşmeye katılan kişilere aralarında seçim yapabilecekleri on iki unsur verildi.
ŞEKİL 6.2
Türk Sivil Toplum Elitlerinin ve Halkının Avrupa Algısı
Sivil Toplum Etkileri
Daha fazla suç

%0

Kamuoyu

%8

Sosyal koruma

% 34

% 21

% 30

AB’nin her yerinde seyahat etme, öğrenim görme ve çalışma özgürlüğü

% 29

Barış
Kültürel kimliği kaybetmek

%7

% 17
% 24

Demokrasi

% 48

% 22

İşsizlik
% 17
% 14

Dünyada daha çok söz hakkı
Ekonomik refah
Euro
Para israfı
Dış sınırlarda yetersiz kontrol

Diğer

% 73

% 20

Kültürel çeşitlilik

Bürokrasi

% 35

% 33

%0

%1
%4
%4
%2
%2

%0

% 41

%8
%4
%6

% 48

%8

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

% 60

% 70

% 80

Kaynaklar: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005; Eurobarometer
63.4., sonbahar 2004.
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Bu araştırmanın bulgularıyla Eurobarometer’den elde edilen veriler
arasında yapılan karşılaştırma, iki temel farka dikkat çekmektedir. Birinci
fark, Türkiye’de sivil toplum elitlerinin ve kamuoyunun AB’ye ilişkin aynı algıları paylaşmamasıdır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupa entegrasyonunun siyasi ve kültürel boyutları, ankete katılan Türk sivil toplum elitleri
için bir öncelik oluşturmaktadır. Tarih Vakfı üyeleri için Avrupa’nın ifade ettiği en önemli üç anlam, ‘Demokrasi’ (% 73), ‘Kültürel çeşitlilik’ (% 48) ve
‘Ekonomik refah’tır (% 41).
Gelgelelim, Avrupa entegrasyonunun ekonomik ve sosyal boyutları,
Türk kamuoyu için en önemli öncelikler olarak görülmektedir. Avrupa, öncelikle bir ekonomik kalkınmaya ve toplumsal refaha yönelik garantiler veren
bir kaynak olarak görülmektedir.5 2005 baharında, Türk vatandaşlarının AB
ile ilişkilendirdikleri en önemli üç anlam, ‘Ekonomik refah’ (% 48), ‘Sosyal
korunma’ (% 34) ve ‘AB’nin her yerinde seyahat etme, eğitim görme ve çalışma özgürlüğü’ydü. Türk halkının ortaya koyduğu ‘Avrupa arzusu’, ülke içindeki demokrasinin gelişmesi ve kültürel çeşitlilik beklentilerinden çok, daha
iyi yaşam standartlarına yönelik bir umut anlamına gelmektedir.6
Türkiye ile Orta ve Doğu Avrupa arasında Avrupa algıları bakımından
yapılan karşılaştırmalar, geniş Avrupa’da Avrupa entegrasyonuna yönelik
halk beklentileri konusunda ciddi bir farkı ortaya koymaktadır. ‘Barış’, Mayıs 2004’te AB’ye katılan CEEC’lerin yarısı için Avrupa entegrasyonuyla ilişkili en önemli önceliklerden biridir. Bu ülkelerin Soğuk Savaş sırasında
SSCB’nin eski ‘uyduları’ olarak sahip olduğu siyasi ve coğrafi pozisyon,
Avrupa’ya ilişkin algılarındaki bu öncelikleri büyük ölçüde açıklamaktadır.
Türk kamuoyunun Avrupa entegrasyonunun ekonomik ve sosyal boyutlarından yana olan algılarıysa, Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu ortak bir tarihi geçmişten miras alınan kültürel, sosyal ve siyasi değerlerin paylaşımıyla gerekçelendiren Türk siyasi elitinin diskuruyla önemli bir fark arz etmektedir.
İkinci olarak, AB’ye ilişkin farklı algılar, Avrupa entegrasyonunun
kültürel boyutuna ilişkin önemli bir bölünmeye daha dikkat çeker. Bu araştırmanın sonuçları ve Eurobarometer verileri, bu boyutun hem Türk sivil toplum elitleri hem de kamuoyu tarafından önemli görüldüğünü, ancak bu önemin zıt bir biçimde atfedildiğini göstermektedir. Bu boyut, anketi yanıtlayan
Tarih Vakfı üyelerinde olumlu bir çağrışım uyandırırken, Türk vatandaşla5
6

Bu eğilim, son beş yılın Eurobarometer araştırmalarında ölçülmektedir.
Aynı eğilim, Avrupa vatandaşlığının önemi gibi diğer Eurobarometer göstergeleriyle de ölçülmüştür.
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rında olumsuz şeyler çağrıştırmaktadır. Kültürel Avrupa algısı, Türk sivil
toplum elitleri için ‘Kültürel çeşitlilik’le ilişkilidir (katılımcıların % 48’i). Aksine, Türk vatandaşları için Avrupa ‘Kültürel kimliğin kaybedilmesi’ gibi korkular uyandırmaktadır (katılımcıların % 17’si). Bu bölünme, Türkiye’de de
son zamanlarda ölçülmüş olan Avrupa kuşkuculuğunun yükselişine bağlanarak yorumlanabilir. Eurobarometer verilerine göre, kültürel boyut gerçekten
de Avrupa entegrasyonunun uyandırdığı, ‘Dilin kaybedilmesi’, ‘Ulusal paranın kaybedilmesi’ veya ‘Ulusal kimlik ve kültürün kaybedilmesi’ gibi korkuların ön planındadır.
Türk elitiyle Türk vatandaşları arasındaki sosyoekonomik durum farkı, bu çeşitli Avrupa algılarını bir ölçüde açıklayabilir. Bu araştırmanın, kültürel, sosyal ve ekonomik sermayenin en üst seviyelerine ait olan örneklem
grubu üyelerinin Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinden özel bir ekonomik veya
toplumsal beklentisi yoktur. Aynı şekilde, Batılı toplumlara ilişkin bilgileri,
üniversite öğrenimlerine veya profesyonel sebeplere bağlı olarak, temelde Avrupa ülkeleri veya ABD’yle düzenli ve uzun süreli ilişkilerine dayanmaktadır.
Çoğu, uzun süre boyunca Avrupa’da seyahat etme ve çalışma özgürlüğünden
faydalanmışlardır.
Avrupa Entegrasyonunun Kültürel Boyutu:
Milliyetçilik mi, Avrupalılık mı?
Türkiye’nin Avrupa entegrasyon süreci, Avrupa’da Avrupalı kimliğine ilişkin
yoğun bir tartışmayı alevlendirdi; bu tartışma, özellikle kimliğin kültürel ve
dini boyutlarına odaklanmaktaydı. Eurobarometers hariç, Türkiye’de yapılan kantitatif araştırmaların hiçbiri, Türk halkının Avrupa kimliği bilincini
değerlendirmeye çalışmamıştır. Türkler kendilerini Avrupalı gibi görüyorlar
mı? AB vatandaşlarıyla ortak bir kimliği paylaştıklarını düşünüyorlar mı? Bu
çalışmanın sonuçları, Türk elitiyle kamuoyunun ulusal ve Avrupalı kimlik bilinci konusunda önemli ölçüde ayrıldığına dikkat çekmektedir. Avrupalı kimliği duyguları, Türk sivil toplum elitleri arasında, diğer Türk vatandaşlarına
oranla çok daha yaygındır.
Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi, Türk kamuoyunun ulusal kimlik
bilinci açıkça ağır basmaktadır. Türk vatandaşlarının % 64’ü, kendilerini
‘Sadece Türk’ olarak, % 26’sı ‘Avrupalıdan çok Türk’ olarak, % 1’iyse ‘Sadece Avrupalı’ olarak görmektedir. Aynı şekilde, Türk vatandaşlarının ulusa
bağlılığı (2005 baharında % 96), tüm dalgalanmalara rağmen, Avrupa’ya
bağlılığa (2005 baharında % 30) önemli ölçüde ağır basmaktadır. Türk sivil
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toplum elitinin Avrupa kimliği bilinciyse daha yüksektir. Bu araştırmaya katılanların % 58,5’i, kendilerini ‘Hem Türk hem Avrupalı’ gibi hissetmekte,
yaklaşık % 10’uysa ‘Türk’ten çok Avrupalı’ gibi görmektedir. Aynı şekilde,
sadece % 5,2’i kendini ‘Sadece Türk’ olarak ve % 18,7’iyse ‘Avrupalıdan çok
Türk’ olarak tanımlamaktadır.
ŞEKİL 6.3
Türk Sivil Toplum Eliti ve Kamuoyunun Türk ve Avrupalı Kimliği Bilinci
Türk sivil toplum eliti €

Türk kamuoyu

AB25

% 70

% 40

% 64

% 30

% 26

% 50

% 26

% 58,5

% 48

% 60

%7

% 10
% 5,2
%0

Sadece Türk

% 18,7

% 20

Avrupalıdan
çok Türk

%4

% 9,7
Hem Türk
hem Avrupalı

Türk’ten çok
Avrupalı

AB25

%3

%1

%1
% 0,8

Türk kamuoyu
%6

Türk sivil toplum eliti

Sadece Avrupalı Ne Türk
ne Avrupalı

Kaynaklar: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005; Eurobarometer
63.4., sonbahar 2004.

Türk sivil toplumunun önemli bir Avrupalı kimliği bilinci taşıması, iki
ana faktörle açıklanabilir: katılımcıların eğitim altyapıları, özellikle yabancı
dil konuşulan elit lise ve üniversitelerde aldıkları Batılı eğitim ve daha genel
olarak, Avrupa ülkelerine ve ABD’ye eğitim veya iş sebebiyle uzun süreli seyahatler yapmalarına ve bu ülkelerde yaşamalarına bağlı olarak, Batılı ülkelere ilişkin derin bir bilgi birikimine sahip olmaları. Katılımcıların çoğu, Batılı bir yaşam tarzına sahiptir ve kendilerini ‘Avrupalı’ veya ‘Batılı’ olarak tanımlamaktadırlar.
Kültür ve kimlik gibi değişkenler, Avrupa entegrasyonuna yönelik tavır üzerinde bir etkiye sahip midir? Araştırmanın sonuçları, katılımcıların
Türk ve Avrupalı kimliği bilinciyle Avrupa entegrasyonu arasında güçlü bir
korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcılar kimliklerinde var olduğunu düşündükleri Avrupalı unsurlarla (‘Sadece Türk’ ile ‘Sadece Avrupalı’ arasındaki bütün yelpazeyi kapsayarak) orantılı olarak, Türkiye’nin AB
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katılımını o kadar desteklemekte ve AB’ye de bununla orantılı bir güven duymaktadırlar.
Avrupa Entegrasyonu ve Demokrasiye Yönelik Tavırlar
Türkiye’ye başvuru ülkesi statüsünü veren Helsinki Avrupa Konseyi kararının (1999) ardından, Türk hükümetleri Kopenhag siyasi ve ekonomik kriterlerini karşılamak için, uzun vadeli bir anayasa ve hukuk reformu programı
uyguladılar. 2001’den beri, Türk Parlamentosu sekiz kapsamlı ‘demokratikleşme paketini’ ve ‘uyum yasasını’ yürürlüğe soktu.7 Bu araştırma çerçevesinde, Türkiye’deki bu ‘Helsinki sonrası bağlamın’, elitlerin demokrasi ve AB’ye
yönelik tavırları üzerindeki etkisini değerlendirmeye çalıştık. 2001’de birbirini izleyerek yürürlüğe giren reformlar, Türkiye’de ‘demokratik bir iklim’
oluşturmaya katkıda bulunuyor mu? Avrupa entegrasyonuna yönelik tavırlarla demokrasiye yönelik tavırlar arasında bir korelasyon var mı?
Araştırmanın bulguları, bu konularda üç ana sonuca dikkat çekmektedir. İlk olarak, ‘Helsinki sonrası bağlamdan’ yüksek seviyeli bir memnuniyet
duyulduğu görülmektedir. Katılımcıların % 70’i, demokrasinin Türkiye’de
gelişme biçiminden çok veya oldukça memnun olduğunu belirtirken, % 31’i
zıt bir görüş ifade etmektedir. Ancak insan hakları konusu daha ihtilaflıdır.
Katılımcıların yaklaşık % 46’sı, bugünlerde Türkiye’de bireysel insan haklarına karşı çok veya biraz saygılı olunduğunu düşünmektedir.8 Bu oran düşük
görünse de, Türkiye’de 2001’den beri ölçülen ortalama eğilimden çok daha
yüksektir.
İkinci olarak, araştırmanın bulguları Avrupa entegrasyonuyla demokratikleşme süreci arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret etmektedir. Katılımcıların % 93’ü, Türkiye’nin AB üyeliğinin Türk demokrasisinin gelecekte daha da güçlenmesine katkıda bulunacağı kanısındadır (% 63’ü, bu fikre ‘çok’
inanmaktadır) (Avrupa entegrasyonunun yerel alanlarda algılanan etkilerine
ilişkin sonuçlar için, ekte yer alan Şekil 1’e bakınız).
Son olarak, Avrupa entegrasyonunun yerel demokrasi üzerindeki etki7

8

Başlıca demokratikleşme reformları arasında şunlar sayılabilir: her koşulda ölüm cezasının kaldırılması; ‘Ulusal Güvenlik Konseyi’ reformu ve askeri yargı yetkisinin bastırılmasıyla ordu üzerindeki sivil kontrolün güçlendirilmesi; cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi; ifade, birleşme ve basın özgürlüğünün geliştirilmesi; hukuki sistemin Avrupa standartlarına uydurulması; uluslararası anlaşmaların ulusal mevzuattaki temel özgürlükler alanında öncelik kazanması; medeni kanun ve ceza
kanununda reform; kültürel hakların korunması ve yayıncılıkta anadilin kullanılmasının sağlanması.
Yerel demokrasi ve insan hakları hakkındaki bu iki soru, Dünya Değerleri Araştırması anketinden
esinlenilerek yöneltilmiştir.
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lerine ilişkin pozitif algılar, demokrasi ve AB hakkındaki algılara yönelik tavırlarla güçlü bir ilişki içindedir. Demokrasiye yönelik tavırlar, araştırmada
Dünya Değerleri Araştırması’ndan alınan iki soruyla ölçülmüştür. Araştırmanın sonuçları, anketimizi yanıtlayan Türk sivil toplum elitlerinin demokrasi
yanlısı çok güçlü bir tavır benimsediğini göstermektedir. Farklı siyasi sistem
tiplerine ilişkin sorularda, ‘demokratik bir siyasi sisteme sahip olmak’, katılımcıların % 97,6’sı tarafından çok veya oldukça iyi olarak değerlendirilmiştir (çok iyi yanıtı % 81,3 oranındadır). Benzer bir biçimde; katılımcıların %
98’si, ‘demokrasinin sorunları olmakla beraber, diğer tüm yönetim biçimlerinden daha iyi olduğunu’ düşünmektedir.
Çapraz tablolamalar, katılımcıların bir siyasi sistem olarak demokrasiye ne kadar bağlılarsa, Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu o kadar desteklediklerini ve Avrupa entegrasyonunun demokrasinin güçlenmesi ve ekonominin gelişmesi üzerinde olumlu etkiler yapacağına o kadar inandıklarını
ortaya koymaktadır. Percheron (1991), Avrupa ele alındığında, demokrasi
yanlısı ve Avrupa yanlısı tavırlar arasında ciddi bir ilişki olduğuna dikkat
çekmiştir. Türkiye’deki durum da, aynı şekilde, Türk demokratların
Türkiye’nin Avrupa entegrasyonunu daha fazla desteklediklerini göstermektedir. Ayrıca, Avrupa entegrasyonunun yerel demokrasi ve Avrupa algıları
üzerindeki etkilerine ilişkin algılar arasında da güçlü bir ilişki vardır.
Avrupa’yı özellikle demokrasiyle ilişkilendiren katılımcılar, Avrupa entegrasyonunun yerel demokrasi üzerindeki etkisini olumlu bir şekilde değerlendirmek konusunda, Avrupa’yı diğer değişkenlerle ilişkilendiren katılımcılara
göre daha isteklidirler.
SONUÇ
Türkiye’nin Avrupa entegrasyonu sürecinin Türkiye’de algılanış biçimini değerlendirirken, AB’ye duyulan güvenin en önemli göstergelerden biri olduğu
görülmektedir. Çapraz tablolamalar, AB’ye duyulan güvenle, Türk demokrasisinin gelişimi ve Avrupa entegrasyonunun yerel demokrasi ve ekonomi üzerinde algılanan etkileri gibi diğer çeşitli göstergeler arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. AB’ye güven duyan katılımcılar, demokrasinin
Türkiye’deki gelişiminden, AB’ye güvenmeyen katılımcılara oranla daha fazla memnuniyet duymaktadırlar (bkz. ek’teki Tablo 2). Aynı şekilde, AB’ye
güven duyan katılımcılar, Avrupa entegrasyonunun yerel demokrasi ve ekonomi üzerindeki etkileri hakkında, AB’ye güvenmeyenlere göre daha olumlu
görüşlere sahiptir (bkz. EK’teki Tablo 3).
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EK
TABLO 1
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlara Duyulan Güven (yüzde)
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar

Güven seviyeleri (yüzde)

Sivil Toplum Kuruluşları
Üniversiteler
Avrupa Birliği
Ordu
Birleşmiş Milletler
Sosyal koruma sistemi
Adalet / hukuk sistemi
Ulusal parlamento
Kamu sağlığı sistemi
NATO
Büyük şirketler
Sendikalar
Kamu idareleri
Siyasi partiler
Basın
Eğitim sistemi
Diyanet İşleri Başkanlığı
Polis

73,7
67,8
66,8
60,9
50,9
38,1
37
33,6
30,8
28,4
27
22,1
20,1
15,6
15,2
14,5
12,1
10,4

Kaynak: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005.

ŞEKİL 1
Avrupa Entegrasyonunun Türkiye’nin Farklı Alanları Üzerindeki Etkileri
Olumsuz etkiler

Türkiye’nin ekonomisi üzerindeki etkiler

Türkiye’nin bölgesel rolü üzerindeki etkiler

Olumlu etkiler
% 86

% 10
% 88
%9

Ulusal kültür ve kimlik üzerindeki etkiler

% 31
% 72

Türkiye’nin güvenliği üzerindeki etkiler

% 22
% 43

Ulusal egemenlik ve bağımsızlık
üzerindeki etkiler

% 53
% 93

Türk demokrasi üzerindeki etkiler
%0

% 10

% 20

% 30

% 40

% 50

% 60

% 70

% 80

% 90

% 100

Kaynak: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005.
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TABLO 2
Türkiye’de Demokrasinin Gelişme Biçiminden Duyulan Memnuniyet
ve AB’ye Duyulan Güven İlişkisi

AB’ye güveniyorum
AB’ye güvenmiyorum
Alınan yanıt sayısı

Türkiye’de
demokrasinin
gelişme biçiminden
memnunum

Türkiye’de
demokrasinin
gelişme biçiminden
memnun değilim

Alınan
yanıt sayısı

% 75
% 53,2
185

% 25
% 46,8
84

192
77
269

Kaynak: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005.

TABLO 3
Avrupa Entegrasyonunun Yerel Demokrasi ve Ekonomi Üzerinde Algılanan Etkileri
ve AB’ye Duyulan Güven Seviyesi İlişkisi

AB’ye güveniyorum
AB’ye güvenmiyorum
Alınan yanıt sayısı

Avrupa
entegrasyonunun
yerel demokrasi
üzerindeki
olumlu etkileri

Avrupa
entegrasyonunun
yerel ekonomi
üzerindeki
olumlu etkileri

Alınan
yanıt sayısı

% 99
% 91
260

% 95
% 75
240

192
77
268

Kaynak: Nicolas Monceau tarafından yapılan Türk eliti ve AB araştırması (UMR 5194 PACTE ve Grenoble
IEP-Pierre Mendes Fransa Üniversitesi). Saha çalışması: Türkiye, Aralık 2004 - Şubat 2005.
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