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Türk dostlar ma mektup 
Kalypso N colaidis1  

De erli Dostlar,  

Bu mektubu size s k nt l bir anda yaz yorum. Herkesin bildi i gibi gelece i tahmin etmek zor 
zenaatir, hele hele bu Avrupa zirvelerin gece oturumlar nda yorulmu devlet ba kanlar 
taraf ndan çizilecek siyasi bir gelecek ise. Yak n bir tarihte, Koç Üniversitesi'nde AB nin '17 
Aral k' karar hakk nda konu tum. Dikkatli bir iyimserlik bulmay umarken, umutsuz 
beklentilerle kar la t m. Hüsran ve umutlardan do abilecek kararlar verilmeden önce, size 
yazmak istedim. Sizin dü k r kl n z benim dü k r kl md r Türk dostlar m. Önümüzdeki 
y llarda AB halklar ve Türk halk aras ndaki ileti im kopuklu unu a aca m z , bu evlilik için 
yeni birlikteklilerin sözlerini icad edece imizi umud etti imi ifade ederek dü üncelerimi sizinle 
payla yorum.  

EVET  AMA..!  

Üç öngörü ile ba lamak istiyorum. Öncelikle, K br s a veto hakk n kulland rmamak için yollar 
bulunacak ve Türkiye tarih alacakt r. Bu tarih Fransa n n yeni Avrupa Anayasas için yapaca 
referandumun tarihi taraf ndan belirlenecek, müzakerelerin ba lang c bir süre geciktirilecektir. 
kincisi, karar ayr cal kl ortakl k kavram n tam üyeli e alternatif olarak gündeme 

getirmeyecek (Türkiye zaten u anda bu statüye sahip!) ancak müzakere ba lang c n n kat l m  
kendili inden getirmedi i de aç k bir ekilde belirtecektir. Üçüncüsü, kararda uzun zamand r 
beklenen ve daha önce Avrupa Komisyonu raporunda ifade edilen Ama lar nda  Evet i 
s n rland ran çekinceler olacakt r.  

18 Aral k günü soru u olacakt r: Var lan nokta bizi tatmin ediyor mu, etmiyor mu? Benim 
dü üncem ve önerim: E er yukar da zikretti im senaryo gerçekle irse, yan t kesinlikle evet 
olmal , tatmin edici olarak görülmeldir. Niye? Bu dü üncemi temellendirmeden, ortak k tam z n 
gelece i hakk nda henüz sizin kadar vizyon sahibi olmayan Avrupal lar n baz sözlerini sab r ve 
sebatla kar laman z teklif ederim,  

1. Türkiye yanl s komplolar. Söyledi inize göre, Türkler, Yunanl lar kadar komplo 
teorilerine de er veriyormu . Do rudur, ve Brüksel de gerçekten bir tezgah söz 
konusudur. Ancak bu sizin 'Brüksel deki diplomatlar ve siyasiler, Türkiye yi ayazda 
b rakman n nazik yollar n aramaktalar' eklinde dü ündü ünüz tezgah de ildir.' E er 
bunlar n önemli bir k sm bir komploya ortak olmu larsa, bunun amac kendi 
ülkelerindeki muhalefetlerine ve baz kamuoyu kesimlerine kar , müzakereleri olumsuz 
tepkileri en aza indirgeyecek ekilde ba latmakt r. Brüksel de herkes, Türkiye nin o 
me hur Kopenhag Kriterleri'ni tümüyle yerine getirmedi ini biliyor. Ancak herkes, 1990 
sonlar nda ba lat lan ve Erdo an hükumeti taraf ndan 2002 den beri h zland r lan 
reformlar n daha h zl bir ekilde gerçekle tirilemeyece ini ve hükümetinizin Ankara 
kriterlerine ba l oldu una kani. Toplumsal davran de i imlerim ve reformlar n hayata 
geçirilmesinin bir anda olamayaca n da herkes biliyor. Bu nedenle Komisyon yeterli 
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derecede yerine getiriyor... eklinde bir ifadeye ba vurmu . Komisyonun amaçlad , 
reform sürecinin ivme kaybetmeden devam etmesi, ve müzakere sürecini belirlemesidir-
bunun tersi de il.  

2. yisiyle, kötüsüyle Demokrasi: De erli dostlar, verdi i çok say daki kararlarla, özellikle 
de 1999 Helsinki Zirvesiyle Avrupa Birli inin Türkiye ye ba lay c bir söz vermi 
oldu unu söylüyorsunuz. Tam yolun sonuna gelmi ken, Fransa ve ba ka ülkelerdeki 
referandumlar gibi yeni engellerin ç kar lmas n haks zl k olarak görüyorsunuz. 
Hakl s n z, Avrupa Birli i gerçekten de ilkeler temelinde olu mu bir kurumdur; Bütçe, 
ordu ve idari yap dan yoksun bir kurum olarak, elindeki tek güç normlar ve kanunlard r. 
Ancak kötü haber u ki, AB nin bu kurumsal yap s bir yana, ulusal hükumetlerin 
politikac lar yasal taahütlerden çok, kendi siyasi geleceklerini dü ündüklerini 
unutulmas n. Chirac ve Schröder in stikrar ve Büyüme antla mas n , kendi ulusal 
siyasetleriyle örtü meyince nas l has ralt edildi ini hat rlayal m. Daha da önemlisi, belki 
de kötü bir talih ve tesadüf eseri, Avrupa Birli i siyasetçilerin eskisi gibi kamuoylar na 
ba vurmadan karar ald klar bir yap olarak devam edemeyece i anla lm t r. Bu nedenle 
birçok lider, hiç istemeseler de, Avrupa Anayasas n kendi kamuoylar na sunmaya karar 
vermek zorunda kalm lard r. Chirac n u anki en büyük derdi, Avrupa Anayasas 'n n 
referandumunda kabul edilmesidir. Türkiye konusunda içten oldu una inand m 
ba l l dahi u anda bu amac n gerisinde durmaktad r. Endi esi, birçok insan n Türkiye 
hakk ndaki olumsuz dü üncelerin bu referandumda anayasaya hay r eklinde ifade 
edilebilece i do rultusunda. Bu iki konu aras ndaki ba koparmak Türkiye de baz 
yorumcunun dedi i gibi bir bahane de il, siyasi bir zorunluluktur. Karar okuyunca 
unutmay n: Uzla malar her zaman çift yüzlüdür ve farkl taraflara farkl mesajlar 
vermektedir. Chirac, Fransa kamuyouna hem anayasa referandumunu sunmak hem de 
Türkiye konusunda Bu soru hakk nda daha ileride karar verme imkan n z olacak 
diyebilmeli.  

3. Ama Türkiye farkl d r i te! Anlad k da, niye bize denk geliyor bu de i ik durum, 
farkl muamele niye hep bize reva görülüyor? 17 Aral k'ta niye yine bize yap lan ayr mc 
tutumu kabul etmemiz gerekiyor? . Bu dü ünceye birden çok yan t verilebilinir. 
Öncelikle, birçok art n gerçekten ayr mc l k içerip içermedi ini iyi saptamal , Avrupa 
Birli inde hemen hemen her ey için bir emsal mevcuddur. Hat rlay n z ki, 1973 te 
ngiltere nin kat l m ancak Fransa n n onay al nd ktan sonra gerçekle mi ti! Ayr ca, 

komisyonun Türkiye için önerdi i sürekli de erlendirme ve izleme gibi baz yeni 
yöntemler gerçekten de daha önceki kat l m süreçlerinden ç kart lan derslerin bir 
sonucudur ve ilerideki kat l m süreçlerini kolayla t rmaya yöneliktir. En önemlisi, dün 
Polonya örne inde oldu u gibi, yar n da müzakereler Türkiye ile tam üyelik hedefiyle 
yap lacakt r. Ancak iki örnektede, kat l m zorunlu bir sonuç de ildi, aksi taktirde zaten 
müzakere kavram yersiz olurdu. Yine de kabul etmek gerekir ki, Türkiye daha farkl 
b r yakla ma maruz kalm durumda: imdiye kadar hiç bir kat l m karar bu kadar 
temkinli al nmam ve müzakerelerin aç k uçlu olabilece i, kamuoyunu rahatlatmak 
amac yla da olsa, hiç bu kadar kesin bir dille ifade edilmemi ti. Bunu kabul edip, i imize 
bakal m: Türkiye hakkaten de çok farkl bir ülke! E er deneyimli hukukçular n iyi bildi i 
gibi, ayr mc l a kar en etkili yöntem farkl insanlara farkl muamele yapmak ise buna 
niye a ral m ki? Bizzat siz kendi ülkenizin farkl l klar n vurguluyorsunuz ve AB'deki 
dostlar n z da bur farkl l n alt n çiziyor. Türkiye nin farkl l ayn anda hem 
Türkiye nin gücü, hem de müzakerelerdeki a lmaz sorunu olamaz. Kar tlar n z n 



farkl l n za at fta bulunan tezlerin (Polonya dan büyük, Slovakya dan fakir, 
Arnavutluk tan daha Müslüman) Türkiye nin kat l m için Avrupa da yeni bir heyecan ve 
hevese dönü mesi için yorulmadan ve y lmadan u ra mal y z. una can gönülden 
inaniyorum ki, Türkiye nin genç ve e itimli nüfusu, Avrupa n n köhnemi sosyal 
devletlerine, tembelle mi i piyasalar na ve hatal asimilasyon politikalar na yeni soluk 
getirecektir. Üstelik, Avrupa ancak Türkiye ile ciddiye al nan küresel bir arabulucu 
rolünü üstlenmeyi umud edebilir.  

4. 'EVET, AMA.!' karar ndaki AMA lar geçersiz k lmak Türkiye nin elindedir: 
Yukar da aç klamaya çal t m  nedenlerden dolay , 17 Aral k karar nda üç madde u ya 
da bu ekilde ifade bulacakt r. Bu amalar serinkanl l kla kar lamaya ikna 
edilebilirmisiniz?  Sonuçta üçü de farkl taraflar n gerçekle melerini farkl 
de erlendirece i beklenmedik durumlara yönelik kontrol ve emniyet mekanizmalar d r. 
Müzakelerelerin 'ask ya al nmas ' art , ancak askeri darbe gibi demokratik süreçten ciddi 
b r sapma halinde i lerlik kazanabilir ki günümüz Türkiye sinde böyle bir tehlikeden 
bahsetmek kan mca tamamen yersizdir. Ask ya alma maddesinin Türkiye için de il, 
Avusturya n n 1990 lardak beklenmedik seçim sonuçlar ndan sonra üye ülkelerin 
haklar n n ask ya al nmas için yürürlü e konuldu unu da hat rlayal m. kinci olarak, 17 
Aral k karar , müzakere ba lang c n n kat l m sonucunu garanti etmedi ini belirtecek. 
Bunun anlam iki kulvarl bir müzakere süreci de il, iki tarafta da gerçekle ebilecek halk 
oylamalar n beklenmedik sonuçlar getirebilece inin kabulüdür. 
Son olarak serbest dola m ile ilgili s n rland r c bir madde olacak, kal c olmasa bile, 
süresiz bir s n rland rma söz konusu olacakt r. Bu madde de, Avrupal siyasetçilere, 
ülkelerindeki kamuoyunun bu iki konuyu kavrayacak olgunlu una eri meleri için zaman 
kazand racak bir emniyet sübab d r . Birincisi, serbest dola m n s n rland r lmas na 
gerek kalmayacak, çünkü AB'de yerini alm daha zengin bir Türkiye nin vatanda lar , 
daha önce Portekiz ve Yunanistan da oldu u gibi, kendi ülkelerinde kalmay 
ye leyeceklerdir. Üstelik, sonunda u an h zla ya lanan Avrupa Türk i gücüne muhtaç 
duruma dü ücektir. E er AB için çizdi iniz yola inan yorsaniz, ki ben inan yorum, bu tür 
emniyet sübaplar n ve önünüze konulan artlar bir gülümseme ile geçi tirebilirsiniz: 
Dünyan n bundan sonraki gidi at onlar anlams z k lacakt r.   

         



This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

http://www.daneprairie.com

