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Türkiye’ye Benzemek*

Erik-Jan ZURCHER��   
 

�	 Radikal 2,	1	Ekim	200�.	Bu	yazı	Zurcher’in,	Modernleşen Türkiye’nin Tarihi adlı	yapıtının	yeni	baskısı	
dolayısıyla	1�	Eylül	200�’da	Hollanda	Parlamentosu	Basın	Merkezi’nde	düzenlenen	panelde	yaptığı	
konuşmaya	dayanıyor.

��	 Leiden	Üniversitesi	Türkiye	Çalışmaları	Programı	Başkanı.
	

40 yıllık bir sürecin ardından 1999 yılında Helsinki’de kapılar Türkiye’ye 
ilke olarak açıldı. Müteakip yıllarda Türkiye sekiz “uyum paketi”ni yasa-
laştırarak yasa ve mevzuatını Avrupa normlarına uyumlu hale getirmek 

için yoğun bir çaba harcadı. Ödül 2004 Aralığında Lahey’de geldi, Türkiye’nin 
son birkaç koşulu da yerine getirmesi kaydıyla müzakerelerin başlatılmasına 
karar verildi. Böylece en önemli engellerin bertaraf edilmiş olduğu, iki tarafın 
da memnuniyetle ve enerjik bir tutumla müstakbel üyelik için çalışmakta ol-
dukları sanılabilir ama durum hiç de öyle değil. Türkiye’nin katılımı konusun-
da işler sarpa sarmış durumda.

2004 kararı, çok iyi gerekçelerle, Avrupa hükümet başkanları ve üst düzey 
siyaset adamlarınca alındı. Avrupa halkları arasında hiçbir zaman bu yönde 
büyük bir istek olmamıştı ve Türkiye’nin katılımına verilen destek yıllardır 
düzenli olarak azalıyordu. Birçok Avrupa ülkesinde, globalleşme, göç ve İslam 
konularında duyulan yaygın korkudan yararlanan Fortuin, De wilde, Le Pen 
ya da Haider gibi popülist siyasetçiler Türkiye’nin katılımına tantanayla karşı 
çıkmayı kendilerini göstermek için altın bir fırsat olarak değerlendirdiler. 
Büyük partilerin seçilmiş siyasetçileri bu popülist dalga karşısında kendilerini 
savunmasız hissediyor ve ellerini Türkiye dosyasına uzatarak yakmak istemiyor. 
Katılım kararını savunmak ve kamuoyunu ikna etmeye çalışmak yerine sus 
pus olmuş durumdalar. Ayrıca Türkiye’nin katılımına taraftar olanlar ve karşı 
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çıkanlar arasındaki ayrım hattı genellikle tüm partileri çaprazlama kestiği için 
net bir tutum almak kolaylıkla bölücülük olarak görülebiliyor. Camiel Eurlings 
gibi, partilerinin Türkiye’nin üye olabileceğine ilişkin kararına sadık kalmaları 
gerektiğinin farkında olan hırslı politikacılar, satır aralarında böyle bir şeyden 
aslında hiç de hazzetmediklerini göstermek için her fırsatı kullanıyorlar.

Kısacası, müzakereler başlatıldı ama Avrupa tarafında istek ve heyecan 
tümüyle sönmüş durumda. Bunun sonucu olarak zaten kendisi oldukça tek 
yanlı bir bütün olan müzakere süreci (bu süreçte aday ülkelerin aslında 
gündeme getirecekleri pek bir şey yok) bir tür sürekli sınava dönüştürülmüş 
durumda. Yeni ön koşullar ilave ederek çıtayı sürekli yükseltmek yönündeki 
teşebbüsler düzenli olarak tekrarlanıyor. Avrupa ile Türkiye arasındaki 
çekişmelerden duyulan memnuniyetsizlik sürekli gündemde. Avrupa’nın 
isteksizliği Türkiye’de de fark ediliyor. Medya konuya büyük ilgi gösteriyor ve bu 
hükümetlerini ülkeyi aşağılatmakla suçlayan milliyetçi Türk politikacılarının 
cephaneliğine sürekli mühimmat sağlıyor. Türkiye’de her zaman yüksek olan 
AB’ye katılım isteği gözle görülür biçimde azalıyor. 

Kötü haber buraya kadar. Bu olgulara bakarak Avrupa ve Türkiye’nin, 
müzakerelerin başlamış olmasına rağmen dört başı mamur bir birbirlerinden 
uzaklaşma görüntüsü verdikleri sonucuna varabiliriz. Gerçekten de bu sadece 
bir görüntüdür. Çünkü tam tersi yönde bir sonucu işaret eden bazı eğilimlerin 
gözlenebileceği kanaatindeyim: Türkiye ve Avrupa birçok önemli alanda 
birbirlerine yaklaşıyor.

10 Yıl Önce, 10 Yıl Sonra
On yıl önce Türkiye’nin katılımına karşı olanlar Türkiye’nin kendisini 

örneğin Hollanda gibi bir ülkeden fiilen farklı kılan bir dizi özelliğini sürekli 
gündeme getirirlerdi. Dile getirilen noktalar şunları da kapsıyordu:
1. Türkiye son derece milliyetçi bir ülkedir, kendi kimlik ve egemenliğini 

savunmak için dişini tırnağına takacak ve aslında Avrupa’ya kendi koşulları 
çerçevesinde farklı bir biçimde katılmak isteyecektir.

2. Türkiye çokkültürlü bir toplumun nimetlerinden tümüyle bihaberdir. Tek ülke, 
tek halk kavramına sıkı sıkıya bağlıdır ve azınlıkların kültürel haklarını 
baskı altında tutuyor. Kökeni ne olursa olsun herkes kendisini Türk olarak 
duyumsamak zorundadır. şiarları “Ne mutlu Türküm diyene”dir.

3. Türkiye demokratik bir ülke değildir. Ayrılıkçı Kürt hareketiyle mücadele 
kapsamında bireysel özgürlükler iyice kısıtlandı, güvenlik güçleriyle polis 
serbestçe hareket edebiliyor. İşkence günlük bir olay haline geldi.

4. Türkiye laik değildir. Devlet dini denetim altında tutuyor. 90 bin memuruyla 
devletin dini kurumu sadece devletin onayladığı hutbeleri okutuyor, muhalif 
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imamlar kovuşturmaya uğruyor.
Birkaç yıl öncenin, Avrupa federalizmi taraftarı, çokkültürlü toplumun 

sergilediği mozaiğe değer veren, sınırsız bireysel özgürlük yanlısı ve dinle 
devletin iyice ayrılmış olduğu Hollanda’sı bu noktaları ayıplayıcı bir edayla 
gündeme getiriyordu. Türklerin AB’ye katılmadan önce daha yiyecekleri bir 
fırın ekmek vardı! 

Ama bir de bugünkü duruma bakın. Avrupa anayasası etrafındaki 
tartışmalar, Avrupa’nın geleceğine ilişkin kötümserliğin, Büyük Britanya ve 
İskandinavya’dan sonra Hollanda’yı da etkisi altına aldığını açık bir biçimde 
gösterdi. Halk bir AB istiyor ama istenen, ulusal devlete mümkün olduğunca 
dokunmayan ve yetki alanı mümkün olduğunca dar tutulan bir Birlik. 
Brüksel’e duyulan güvensizlik müthiş boyutlarda, hepimiz kendi evimizin 
efendisi olmak istiyoruz. Yeni üye olmuş Doğu Avrupa ülkelerinde de eğilim bu 
yönde. Anayasanın reddi travmasını yaşamış olan yerel politikacılar şaşkınlık 
içindeler ve AB’yi savunmuyorlar.

Hollandalılaştırma
Çokkültürlü toplum bir realite olmakla birlikte Pim Fortuin’ın sahneye 

çıkmasından sonra artık kamuoyunun arzuladığı bir ideal olarak yaşamıyor, 
defteri dürüldü ve gömüldü. şimdi sınırlarımız içinde yaşayan herkesi 
Hollandalılaştırma ihtiyacına vurgu yapılıyor. Hollanda toplumunu bir arada 
tutmak için milli, birleştirici bir kimlik yaratmak acil bir ihtiyaç olarak 
hissediliyor. Hollanda kültürel tarihinin kanonunu oluşturmak için resmi 
girişimlerin yanı sıra, Yabancı İşleri ve Entegrasyon Bakanı verdonk’un uyum 
sınavı uygulamasına tanık oluyoruz. Henüz sınavda başarı kazanan adayların 
Milli Entegrasyon Günü’nde “Ne mutlu Hollandalıyım diyene” diye bağırması 
gerekmiyor ama buna da az kaldı.

2001 yılından bu yana tüm Avrupa’da ve bu arada Hollanda’da güvenlik 
güçlerinin yetkileri büyük ölçüde genişletildi. Politikacılar açıkça uluslararası 
terörizmle mücadelede bireysel hakların ve mahremiyetin sınırlanmasının 
kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Dinleme olanakları artırıldı. Resmi olarak 
suçlanamayan şüpheli şahısların polis tarafından engelleme amacıyla takip 
edilmesi kabul gören bir teknik oldu. Uçak yolcularına ait kimlik verileri 
Amerikalı yetkililere ulaştırılıyor, CIA tüm Avrupa’da elektronik banka 
işlemlerini izleme imkanına sahip ve Avrupa hükümetleri, bu arada Hollanda 
hükümeti, terör şüphelilerinin Romanya veya Polonya’da işkence edilmek için 
oradan oraya taşındıklarından uzun süredir kuşkulanırken kafalarını öteki 
tarafa çevirmeyi tercih ediyorlar.

Nihayet on yıl önce radikal imamların nefret tohumları ektikleri gerekçesiyle 
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Fransa ve Britanya’nın ardından şimdi de Hollanda’dan sınır dışı edilecekleri, 
devletin camilerde ne tür dini konuşmalar yapıldığını izleyeceği ve bunun 
açıkça savunulacağı kimin aklına gelirdi? Hollanda hükümetinin, hutbelerinde 
demokrasi ve hoşgörü gibi “Hollanda” değerlerini savunacak din görevlileri 
yetiştirmek için bütçeden finanse edilecek imam okulları açma girişiminde 
bulunacağını kim düşünebilirdi? Hem de kilise özerkliğinin dokunulmaz ve 
kilise ile devlet işlerinin kesinlikle birbirinden ayrılmış olduğu papazlar ülkesi 
Hollanda’da.

Bu gelişmeler tümüyle kötü değil. Kısa bir süre öncesine kadar kendisini 
barışçı bir cennette zanneden Hollanda’nın cennetinden kovulup gerçekliğin 
elmasını yediğini, kötülüklerle dolu büyük bir dünyanın tehlikelerinin bilincine 
vardığını da söyleyebiliriz. Gerçeklikle yüzleşmek yanlış değildir ama bu olgu 
Türkiye’nin yasal çerçevesini Avrupa’ya uyarlamaya çalıştığı bir dönemde, 
Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin de bazı önemli noktalarda açık bir biçimde 
Türk modeline doğru kaymış oldukları anlamına geliyor.

Özet: Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği yolunda girdiği yeni evreye karşılık Avrupa 

halklarının bu konudaki isteksizlikleri güçlenmektedir. Buna karşılık, Türkiye’nin 

niteliklerine ilişkin ileri sürülen çokkültürlülük, laiklik, kişisel haklar gibi konulardaki 

çekincelere karşın, son dönemde Avrupa ülkeleri ve Hollanda son on yılda yaşanan 

gelişmelerle Türkiye modeline doğru kaymıştır.

Anahtar sözcükler: Avrupa Birliği, Türkiye, Hollanda, demokrasi, çokkültürlülük, laiklik, 

kişisel haklar.

Abstract: Despite the new phase of the process of Turkey’s EU membership, the reluctance 

of European people gets stronger and stronger. On the one hand EU has reservations about 

Turkey’s qualifications in multiculturalism, secularism, personal rights etc., but on the 

other hand following developments experienced in the last decade both Europe and the 

Netherlands became similar to Turkey model.     

Key words: European Union, Turkey, Netherlands, democracy, multiculturalism, 

secularism, personal rights




