AVRUPA

Avrupa
Meclisi’nde
Katı Piri’den
Türkiye
salvoları
AP’deki Sosyal Demokratlar grup
üyesi Hollandalı parlamenter ve
Türkiye Raportörü Kati Piri’nin
hazırlamış olduğu‚ “AB’nin
Türkiye ile katılım müzakerelerini
resmen askıya alınmasının”
istendiği yıllık AP raporu 109 red
oya karşı 370 oyla kabul edildi.
Oylamada 143 vekil çekimser
kaldı. Rapor bağlayıcı değil
ancak 26 Mayıs’da yapılacak
AP seçimleri öncesi Türkiye’ye
verilen önemli bir mesaj.
Asiye Bilgin

Önümüzdeki beş yıl AB-Türkiye
müzakere süreci açısından ‘kayıp
yıllar’ olarak değerlendirilebilir.
Güvenlik ve göç politikalarının
ağırlık kazanacağı süreçte artan
popülizm, pragmatist siyaset
izlenmesini zorlaştıracak ve
AB’nin şimdilerde olduğundan
daha fazla içine kapanmasını
sağlayacaktır. Türkiye raportörü
Katı Piri’nin öncülük ettiği
Türkiye ile müzakere sürecinin
askıya alınmasını talep eden
raporda Ayasofya’nın yeniden
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cami yapılması çağrısı gibi ilginç
detaylar mevcut. Piri uzun
yıllardır AP çevresinde PKK ve
FETÖ sempatisi ile isim yapmış
bir vekil. Türkiye raportörü
olarak tarafsız olması gerekirken
raportör olduğu ilk günden bu
yana bu hassasiyeti hiçbir zaman
korumadı. Tam aksine görevini
PKK ve FETÖ yapılanmalarını
desteklemek amaçlı siyasi bir
yaptırım aracı olarak kullandı.
Kati Piri özellikle 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası Türkiye
karşıtı tutumunu ve eleştirilerini
sertleştirdi ve her platformda
Türkiye aleyhine tutum almayı
kendine görev edindi. 14 Mart’ta

yapmış olduğu basın toplantısında
yanındaki ekibi arasında terörist
Öcal’ın yeğeni Dilek Öcalan’ın ve
bir grup PKK’lının olması enteresan
bir detay.
Kati Piri gibi terörist gruplar
ile mesafeyi koruyamayan
siyasetçilerin kaleminden çıkan
raporlar ve yaptırım tehditleri
Türkiye’nin ciddiye alıp siyasi
söylem geliştirebileceği kararlar
değil. AP, hazırladığı raporlarda
Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden
örgütlerin ağzı ile konuştuğu ve
onların tezlerini Türkiye’nin önüne
sürdüğü sürece Türkiye tarafından
yok sayılmaya devam edilecektir.

Ne Türkiye ile
ne de Türkiyesiz
AB-Türkiye müzakere sürecini
bitirmek veya askıya almak
Aralık’ta yapılacak olan liderler
zirvesinde görüşülecek. Dışilişkiler
ve Güvenlik Politikalar Yüksek
Temsilcisi Federica Mogherini’nin
katılım sürecine son verilmesi
noktasında Avrupalı muhataplarını
“Türkiye üzerindeki etkimizi
kaybederiz” diyerek uyarması‚
AB devlet başkanlarının
zirvede oy birliği ile bir karara
varamayacağını gösteriyor. AB
Genişlemeden Sorumlu Komiser
Johannes Hahn da Mogherini
ile benzer yaklaşımla AB’nin
Türkiye’yi yanında tutmasının
jeopolitik çıkarlar için gereklilik
olduğunu vurguluyor.
İstikrar için NATO üyesi
Türkiye’nin Ortadoğu’da önemli
rol oynadığını ifade eden Hahn
Avrupa’nın mülteci anlaşmasını
her ne pahasına olursa olsun canlı
tutmak istediğini de gösteriyor.
Yeni göç dalgası Batı’nın içerisinde
bulunduğu artan milliyetçilik ve
radikalizm iklimini kontrol altında
tutmayı daha da zorlaştıracaktır.
Her ne kadar müzakere süreci
AB liderleri tarafından sona
erdirilmesi veya askıya alınmasa
da, parlamentonun aldığı karar
Avrupa’daki Türkiye karşıtı iklimi
beslemeye devam edecek.
AB’nin 60’lardan bu yana
değişmeyen tek hedefi Türkiye’yi

uzun vadede Batı’nın yanında
tutmak. Türkiye ekonomiden
güvenliğe birçok konuda AB’nin
stratejik ortağı. 1963’de yürürlüğe
giren Ankara Anlaşması ile
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin
hukuki temeli oluşturuldu. 1996’da
Gümrük Birliği Anlaşması ve
2005’te resmen başlayan AB’ye
katılım müzakereleri Türkiye’nin
AB sürecinde her ne kadar
istenilen düzeyde ilerlemese
de, özellikle ticari ve ekonomik
ilişkilerde entegrasyonun
sağlandığını gösteriyor.
Raporda Gümrük Birliği’nin
yenilenmesine ilişkin olumlu
öngörü ve tavsiyelerin olması, yeni
dönemde de ekonomik ilişkilerin
aynı düzeyde devam edeceğini
gösteriyor.

Türkiye,
Batı için hep öteki
Raporda ifade edilen
“demokratik ve ekonomik
açıdan istikrarlı bir Türkiye”
AB’nin çıkarına. Bu nedenle,
Türkiye’nin AB’ye ve değerlerine
bağlı kalması için tüm araçlar
kullanılmalı. “Gümrük Birliği’nin
modernizasyonu demokratik
koşulluluk için bir fırsat
sağlayacaktır” cümlesi önemli.
Bir taraftan Türkiye’yi ‘öteki’
gibi gören ve onun üzerinden
siyasi söylem geliştiren siyasi
partiler, diğer taraftan ilişkilerin
kopmaması ve Türkiye’yi Batı’nın
stratejik çıkarları için yanında
tutmayı hedefleyen Avrupa;
AB kendi içerisinde paradoks
yaşıyor! Türkiye’nin nerede
konumlandırılıcağı noktasında
kafa karışıklığı yeni değil.
Küresel siyasi konjonktür, AP
içerisindeki parti gruplarının
tutumunu da etkiliyor. Hıristiyan
Demokratlar, ‘Soğuk Savaş dönemi
Türkiye’siz bir Avrupa düşünülemez’
derken, bugün aynı partiler
Türkiye’nin AB üyeliğinin AB’nin
sonunu getireceği tezini savunuyor.
Küresel terörizmin eylemlerinin
Avrupa şehirlerini de tehdit etmesi
ve 2015’ten bu yana devam
eden göç dalgası Türkiye’nin
AB nezdinde stratejik önemini
pekiştirdi. Her ne kadar popülist

siyasetçiler Türkiye düşmanlığı
üzerinden oy devşirmeye çalışsa
da, Türkiye ile göç anlaşması
örneğinde olduğu gibi menfaat
üzerine kurulu işbirlikleri bundan
sonra da devam ettirilecektir.

Avrupa
bugünü kurtarıyor
Avrupalı Türklerin Avrupa’ya
entegrasyon süreci ile
Türkiye’nin AB’ye entegrasyon
süreci birbirine benziyor.
Her iki süreçte de entegrasyon
konuşulurken asimilasyon
uygulanmaya çalışılıyor.
Asimilasyona direnen taraf ise
zamana yayılan kısır tartışmalar
ve popülist söylemlerle
cezalandırılıyor. Avrupa
Parlamentosu’nun tutumu yapıcı
değil yıkıcı, amaçlanan müzakere
değil, monolog. O sebepledir ki
Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası içerisinden
geçtiği süreç AB tarafından
doğru okunamadı ve Türkiye’nin
mücadelesi ile empati kurulamadı.
AB’nin son yıllarda gündemini
meşgul eden konulara bakıldığında
kendi içerisinde kimlik ve varlık
krizi yaşadığı anlaşılıyor. Büyük
düşünecek, strateji geliştirecek ve
bunu uygulayacak siyasi irade yok.
AB bir taraftan ABD ile ilişkilerde
fikir ayrılıkları yaşarken diğer
taraftan yeni dünya düzenine
ayak uydurma gayretiyle Çin ile
ilişkilerini yeniden düzenlemeye
çalışıyor. Gerçek anlamda staratejik
eylem planına sahip olmadığından
plansızlığını taktiksel hamlelerle
örtmeye çalışıyor.
Avrupa, oluşan yeni dünya
düzenine odaklanmakta zorlanıyor.
ABD, saldırgan tutumunu
pekiştiriyor, Çin, 900 Milyar Dolar
bütçe ayırdığı yeni “İpek Yolu”
projesi ile 67 ülkeyi etkileyecek
olan, küresel GSYH’nın üçte birini
kapsayan coğrafyada yeni dönem
en büyük jeostratejik projesini
hayata geçirmeye çalışıyor, Avrupa
ise BrExit sürecinde gördüğümüz
gibi çözümsüzlükte çözüm
arayarak kendini oyalıyor.
Avrupa’nın geleceği için ümit vaad
eden çok az gelişme var.
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