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‘‘ Türkiye-AB ilişkilerinde geldiğimiz 
nokta her iki tarafın da çıkarına değil.  ’’
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2017 yılının sonuna yaklaştığımız günlerde Türkiye’nin dış politika-
sında dikkati çeken en önemli özellik Avrupa ülkeleri ile ilişkileri-

mizdeki soğukluk ve Avrupa Birliği (AB) ile üyelik müzakerelerimizdeki 
durgunluktur. Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerine başlamasından 
bu yana geçen on iki yıllık sürenin sonunda böyle durağan bir statüye 
gelineceğini ne Türkiye ne AB bekliyordu. 2004 yılının 17 Aralık akşamı 
alınan karar ertesinde 3 Ekim 2015’te başlayan Türkiye-AB üyelik mü-
zakereleri artık bir derin dondurucuya kondu. Elbette yeniden buzların 
çözülmesi ve sürecin devam etmesi bekleniyor, ancak o noktaya gele-
ne dek her iki tarafın da sabırla diplomatik çabalarını sürdürmeleri ve 
arayı daha fazla açmak yerine yakınlaşmayı sağlayıcı adımlar atmaları 
gerekiyor.

Üyelik müzakerelerinin bu yıl birden bire soğuduğunu söylemek yanlış 
olur. Bu soğukluğun sorumlusu olarak herhangi bir tarafın daha ağırlık-
lı rol oynadığını belirtmek de haksızlık olarak görülmelidir. Türkiye-AB 
ilişkilerinde geldiğimiz nokta her iki tarafın da çıkarına değil. Türkiye, 
her ne kadar son yıllarda ticari ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek 
için başta komşu coğrafyalar olmak üzere yakın çevresine uzanan bir 
açılım hamlesi başlatmış ise de, ticaret hacminin neredeyse yarısına 
yakın olan kısmını hala AB ile sürdürmektedir. Öte yandan, genç, dina-
mik ve kendini yenileme potansiyeli yüksek bir toplum yapısına sahip 
olan Türkiye de AB için önemli bir ticaret ve yatırım ortağı olma özel-
liğine sahiptir. Ayrıca, bulunduğu coğrafyanın özellikleri, günümüzde 
uluslararası ilişkilerde yeniden sıkça kullanılmaya başlanan jeopolitik 
ve jeostratejik bakış açılı değerlendirmelerde de Türkiye’yi önemli bir 
ortak olarak konumlandırmaktadır. O halde, ilişkilerdeki durgunluk ne-
deniyle her iki tarafın karşılıklı çıkarlarının gözetildiğinin savunulamaya-
cağı bir durumla karşı karşıyayız.

Türkiye’nin AB’ye tam üye olmasını engelleyen faktörlerden birinin 
Kıbrıs sorunu olduğu kuşku götürmeyen bir gerçek. 2004 yılında bu 
sorunun çözümü için geliştirilen “Annan Planı”nın Kıbrıs’ta yapılan refe-
randumda Kuzey Kıbrıs Türk halkı tarafından onaylanması, ancak Gü-
ney Kıbrıs Rum halkı tarafından reddedilmesi sorunun çözülemediğini 
göstermişti. Bu da henüz iki tarafın birleşerek bir arada yaşamaya ve 
bütün bir Kıbrıs halkı olmaya hazır olmadıklarına işaret ediyordu. Bu 
koşullar altında, henüz sorun çözülmeden Kıbrıs’ın AB üyeliğine kabul 
edilmesi Ada’nın bölünmüşlüğünü teyit eden ve bu duruma meşruiyet 
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kazandıran bir gelişme oldu. O kararın 
verilmesinin önemli bir hata olduğu bu-
gün, yüksek sesle olmasa dahi, kah ka-
palı kapılar ardında, kah açık olarak AB 
temsilcileri, yetkilileri ve tek tek Avrupa 
ülkelerinin siyasi şahsiyetleri tarafından 
itiraf ediliyor. Ne var ki, bu itiraflar mev-
cut durumu geri döndürmediği gibi, bir 
değişikliğe ve sorunun çözümünde iler-
leme sağlanmasına da katkı yapmıyor.

Kıbrıs sorunu bu şekilde AB’nin kendi içi-
ne bir sorun olarak ithal edildikten sonra 
Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin 
başlatılması aslında bu müzakerelerin 
daha başından itibaren sıkıntılı başla-
masına yol açmıştır. AB’ye üyelik müza-
kereleri 35 fasıl üzerinden yürütülmekte-
dir. Bu “fasıl”lar tek tek açılır, müzakere 
edilir ve kapatılırlar. Toplumsal yaşamın 
hemen her kesitiyle ilgili olan bu fasılla-
rın açılması AB Konseyi tarafından belir-
lenen açılış kriterlerinin yerine getirilme 
durumuna göre mümkündür. Bu konuda 
bir üyenin dahi olumsuz görüş belirtme-
si fasılların açılmasını, ya da açıldıktan 
sonra kapatılmasını engelleyebilir.

Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde he-
nüz sadece 16 fasıl müzakereye açılmış 
olup, bunlardan sadece biri, Bilim ve 
Araştırma ile ilgili 25. Fasıl, geçici olarak 
kapatılmıştır. Kalan 19 faslın 14’ü ise AB 
Konseyi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
tarafından bloke edilmiş durumdadır ve 
hiç bir şekilde açılamamaktadır. Beş fa-
sıl siyasi konjonktüre göre, açılması olası 
olsa dahi, bunlarda bir ilerleme henüz 
sağlanamamaktadır. Bu durum Kıbrıs 
sorununun çözümlenmesinden önce 
Ada’nın, sanki siyasi bütünlüğü sağlan-
mış varsayılarak AB’ye üye yapılması 
sonucunda Türkiye’nin AB üyelik müza-
kerelerine doğrudan olumsuz etki yapan 
en önemli gelişmeyi oluşturuyor.

Kıbrıs sorunu bir yandan da Türkiye’nin 
tam üyeliğine sıcak bakmayan ülkeler ta-
rafından arkasına saklanılan bir mazeret 
şeklinde kullanılıyor, üyelik müzakerele-
rinin önündeki engel olarak gösterilmek 
suretiyle istismar da ediliyor. Dolayısıyla, 
gerek Türkiye toplumunun, gerek bu ko-
nuda karar verici durumda bulunan si-
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yasi yetkililerin artan şekilde bıkkınlığına yol açan 
bu durum giderek Türkiye’de AB üyeliği ile ilgili 
karamsarlığı artırıyor. Kamuoyu araştırmalarında 
“Türkiye’nin AB’ye tam üye olacağına inanıyor 
musunuz?” sorusuna olumsuz yanıt verenlerin 
sayısı bu nedenle artmakta, Türkiye ne yaparsa 
yapsın AB’ye üye olamayacağı inancında olanlar 
çoğalmakta. Bu gelişme de artan bir bıkkınlık ve 
ümitsizliğe dönüşüyor.

Suriye sorununun ortaya çıkarmış olduğu göç 
ve sığınmacı olgusunun Avrupa üzerinde yarattı-
ğı baskı AB ile Türkiye arasında “mülteci krizinin 
çözümü” amaçlı bir yakınlaşma doğurmuş, atılan 
adımlar ve alınan önlemler sonucu Türkiye üze-
rinden Avrupa’ya doğru giden sığınmacıların sa-
yısında önemli bir azalma ve kontrol sağlanmıştı. 
Bununla birlikte, AB’nin Ankara’ya bu konuda vaat 
ettiği mali destek açısından hala beklenen ilerle-
menin kaydedilememiş olması, Türkiye’ye verile-
cek olan 3 milyar Avro’luk proje desteğinin henüz 
sadece üçte birinin verilmiş olması, Türkiye’den 
bakıldığında AB ile olan ilişkilerdeki bıkkınlığı artı-
ran bir diğer sebep olarak öne çıkıyor.

2017 yılının başında Avrupa Parlamentosu tarafın-

dan Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurul-
ması için AB Konseyi’ne teklifte bulunulmasının 
kararlaştırılması üyelik müzakerelerinde bugün 
yaşadığımız durgunluğun kolay aşılamayacağının 
en önemli göstergesini oluşturuyor. Brüksel’den 
gelen resmi açıklamalar ve yorumlar üyelik müza-
kerelerinin durdurulmadığı ya da dondurulmadığı 
şeklinde ifadelerle dolu olsa da, bu süreçte en 
son faslın 30 Haziran 2016’da açılmış olması, yeni 
bir faslın açılmasının da öngörülmediğinin vurgu-
lanması sürecin içine girdiği durağanlığı net ola-
rak gözler önüne sermektedir. Esasen, 2005 yılı 
ile 2010 yılı arasında 13 fasıl açılmış iken, son yedi 
yılda sadece üç faslın açılabilmiş olması da ilişki-
lerin geleceğine yönelik ümitsizliği artırıyor.

2017 yılı AB-Türkiye ilişkilerinde iç politika amaçlı 
bazı gelişmelerin de etkisinde kaldı. Türkiye’den 
Avrupa ülkelerine giden üst düzey siyasi şahsi-
yetlerin bu ülkelerde Türkiye vatandaşlarına hitap 
etmelerine uygun bir ortam yaratılmaması, bu ko-
nuda gereken izinlerin çıkmasına engel olarak, 
örneğin Hollanda’da yaklaşan seçimlerin gösteril-
mesi, benzer gelişmelerin Almanya’da da yaşan-
ması, karşılıklı olarak gerginliğin tırmanmasına yol 
açtı. Bu dönemde diplomatik nezaket kuralları ile 
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uyumlu olmayan davranışların ve kullanılan incitici 
söylemlerin yarattığı ortam bu tırmanmayı daha 
da artırdı.

Mülteci sorunu bağlamında yaşanan yakınlaşma-
nın etkisinin hızlı şekilde erimesi, üyelik müzakere-
lerinde de tıkanma yaşanması, Türkiye-AB ilişkile-
rinin geleceği hakkında bu defa ümitlerin Gümrük 
Birliği Anlaşması’na bağlanmasına yol açmıştı. 
Ancak Türkiye-AB ilişkilerinde siyasi nedenlerle 
yaşanan gerginlikler başta Almanya olmak üzere 
bazı AB üyesi ülkelerde Gümrük Birliği Anlaşma-
sı’nın reformuna ilişkin çalışmalara da olumsuz 
bakılması sonucunu doğurdu. Dolayısıyla, bu-
gün artık Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine ilişkin 
ümitler iyice azalmış durumda.

Önümüzdeki dönemde bu konuda bir açılım sağ-
lanması AB’den bakıldığında Türkiye’de kayde-
dilebilecek bazı gelişmelere bağlı. Son yıllarda 
Türkiye’nin özellikle dış politikasında müttefikle-
riyle arasını açmakta olduğu söylenen gelişme-
ler, örneğin Rusya’dan S-400 füzelerinin alınma-
sı gibi adımlar, Türkiye’ye kuşku duyulmasını ve 
Türkiye’nin öngörülemez bir dış politika izlediğini 
savunan çevrelerin işine yarıyor. Aynı şekilde, Tür-
kiye’ye yöneltilen eleştirilerde gazetecilerin, ya-
bancı ülke vatandaşlarının tutuklanmaları, OHAL 
durumunun hala devam ediyor olması, basın ve 
ifade özgürlüğünün kısıtlılığı vurgulanıyor ve buna 
benzer temel insan hak ve hürriyetlerine ilişkin bir-
çok konuda Türkiye’nin evrensel standartların çok 
gerisinde kaldığı algısı giderek yaygınlaşıyor.

Mevcut durumun devamı halinde, 2018 yılının ilk-
baharında yayımlanması öngörülen ilerleme rapo-
runda değinilecek hususlar ve kullanılacak olan 
dil büyük önem taşıyor. Türkiye’nin İtalya-Fransa-
Birleşik Krallık ortaklığında yürütülen EUROSAM 
füze yapımı projesine dahil olması, Türkiye’de gö-
zaltına alınan bazı gazetecilerin ve bazı yabancı 
ülke vatandaşlarının serbest bırakılmaları olumlu 
fakat küçük adımlar olarak görülüyor. Bilhassa öz-
gürlükler alanında daha ileri adımlar atılması ve 
Türkiye’nin Kopenhag kriterlerinin gerisine düştü-
ğünü ileri sürecek çevrelere yeni kozlar verilme-
mesi gereği dile getiriliyor. Benzer yaklaşımlar, sa-
dece AB çevrelerinde değil, Başbakan Yıldırım’ın 
son olarak ABD’ye yaptığı resmi ziyaret ertesinde 
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada da 
yankı buluyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 94 yıldır süren Batı yö-
nelimli yolculuğunun önüne engeller çıkıyorsa, 
bu konuda sadece Batı’yı suçlayan komplo 
teorileri üretmek yerine, evrensel değerler ve 
bunların uygulamalarına ilişkin arayış ve anlayış 
için daha fazla çaba sarfetmek gerekiyor. Zira 
Türkiye’nin Batı’dan koparılmasını hedefleyen 
çevreler özellikle AB ile Türkiye arasında son 
zamanlarda yaşanan durağanlığı alkışlıyorlar 
ve bunun kalıcı olması için her türlü çabayı gös-
teriyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor.
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2011 yılından bu yana Avrupa genelinde büyük bir mülteci krizi yaşanıyor.
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