
ESI in the press  Dünya, 10.04.2006

Avrupa stikrar Giri imi (ESI) Analisti Verena Ringler: Türkiye'nin AB'ye 
pazarlayacak en iyi öyküsü, kültürel zenginli i
    
Eryar Ünlü Dünya  
April 10, 2006 

1999 yılında kurulan ve ekonomik ve sosyal alanlarda 
yaptı ı bilimsel çalı malarla Güneydo u Avrupa'ya 
yönelik ulusal ve uluslararası karar mercilerinin 
olu turdu u siyasetleri etkileyen "European Stability 
Initiative- Avrupa stikrar Giri imi (ESI)", bölgenin 
istikrarında önemli rol üstlenen bir ara tırma ve analiz 
kurumu. Avrupa'da karar alma süreçlerinde rol oynayan 
kesimlere, Türkiye hakkında güncel ve tarafsız bilgi 
sa lanması için ara tırmalar yürüten ESI, Türkiye'de 
gerçekle en de i im ve geli imin Avrupa'da daha iyi 
anla ılması ve desteklenmesi gerekti ine inanıyor.  
Her iki tarafın da birbirini daha iyi tanıması gerekti ini 
söyleyen ESI Analisti Verena Ringler, Türkiye'nin 
kendini daha iyi tanıtması için kültürel farklılı ı
pazarlaması gerekti ini belirtiyor. 

ESI ne zaman ve ne amaçla kuruldu? 

European Stability Initiative (Avrupa stikrar Giri imi) 
1999 yılında Saraybosna'da kuruldu. Bildi iniz gibi, bir 
kriz sona erdi inde genellikle gazeteciler bölgeyi terk 
eder ve bunun sonucu olarak, Avrupa bilgiye ula makta 
güçlük çeker. ESI kurucuları Balkanlarda uzun süre 
kalarak birer gazeteci gibi olup bitenleri yakından 
izlemeyi ve ara tırmayı amaçladılar. Bu süre boyunca 
insanlarla görü meler yaptılar, sosyoekonomik 
de i imleri de erlendirdiler. Bu süreç, Balkanlara AB 
perspektifini yansıtmak açısından da son derece ba arılı
oldu. Bu bölgede yapılan ara tırmalar sonucunda elde 
edilen raporlar da AB liderleri ve dolayısıyla AB'nin 
geni leme politikasının belirlenmesi için yararlı oldu. 
2004 yılında aynı ara tırmaların Türkiye'de de 
yapılmasının yararlı olaca ına karar verildi. Türkler, 
Avrupa'yı yeterince tanımıyorlar, Avrupalılar da 
Türkiye'yi çok az tanıyorlar. Avrupa sadece Brüksel'den 
ibaret de il. 25 ülke var ve her ülkeyi ilgilendiren farklı
tartı ma konuları gündemde. Örne in Hollanda'da 
Türkiye'deki ılımlı slam örne ini, Türk nüfusunu, tarımı,
göç sorununu, ekonomiyi inceleyen birçok rapor 
yayınlandı halkı bilgilendirmek amacıyla. Bu da Türkiye 
hakkında çok daha yüksek kaliteli bir tartı ma ortamı
yaratmak açısından çok önemli. Türkiye'de yapılan ilk 
ara tırma Kayseri'de gerçekle tirildi. 

AB Dönem Ba kanı Avusturya'daki Türkiye 
kar ıtlı ının temel nedenleri neler?  

Avusturya'daki Türkiye kar ıtlı ının üç temel nedeni var. 
Birincisi, Avusturya bir NATO üyesi de il. NATO 
üyelerinin tersine son 50 yıllık dönem boyunca 
Avusturya Türkiye'yi yakından tanımıyor. kinci neden, 
Avusturya için Türkiye'nin AB üyeli inin getirece i
geopolitik avantajlar pek etkili bir argüman de il. AB'nin 
küresel bir oyuncu olma sorumlulu u oldu u görü ü

Avusturya'da bazı di er AB ülkelerdeki kadar hakim 
de il. Avusturya küçük ve tarafsız bir ülke. Türkiye'nin 
geçmi te sergiledi i diplomasi ve sivil toplum hareketleri 
daha çok büyük AB ülkelerine yo unla tı. Dolayısıyla 
Avusturya'daki siyasi liderler modern Türkiye ve 
Türkiye'de gerçekle tirilen reformlar konusunda Brüksel 
kadar bilgiye sahip de iller. 

Avusturya'nın yanı sıra AB genelinde Türkiye 
kar ıtlı ının arttı ı bir dönem ya ıyoruz. Bunun 
nedeni, AB liderlerinin vatanda larını yeterince 
bilgilendirmemesi veya Türkiye'nin seçim 
kaygılarının "alet" edilmesi mi? 

Sanırım bunun ötesine geçmek gerekli. AB tarihinde 
geni leme konusu her zaman bir tartı ma konusu 
olmu tur. Örne in 1991 yılında Fransızlar'a 15 yıl sonra 
AB'ye 10 yeni ülkenin katılıp katılmaması sorulmu
olsaydı, buna hayır derlerdi. Sorun sadece Türkiye ile 
ilgili de il. Her geni leme ileriye dönük büyük bir adım
ve insanlar bu derece ileriye yönelik bir de i imi kolay 
kabul etmiyorlar. Türkiye'nin pazarlayabilecek çok iyi bir 
öyküsü var. Bu öyküyü en iyi ekilde pazarlamak için 
tüm çabayı göstermeniz gerekli. Etkili olmak için 
müzakere sürecini ba arı ile yürütmek, reformlara devam 
etmek, AB müktesebatına uyum sa lamak ve sadece 
yasaları de i tirmekle yetinmemek ve bunu de i imi 
uygulamak gerekli. Her iki tarafın da birbirini daha iyi 
tanımaya ihtiyacı var.  

Türkiye'nin bu konuda yapması gereken nedir? 
Pazarlanması gereken hikaye ne olmalıdır?

Türkiye'nin bir PR kampanyası sürdürmesinin yeterince 
etkili olmadı ını dü ünüyoruz. Türkiye kendi gerçeklerini 
ortaya koyabilir; yani kültürel ve tarihi çokseslili ini 
ortaya koyabilir. Örne in, Polonya, Bulgaristan ve 
Romanya'nın Avusturya'da imajı oldukça kötü idi bir 
zamanlar. Fakat kültürel politikaların da etkisiyle bu 
imajı büyük ölçüde düzeltebildiler. Yabancı gazetecileri 
davet ederek, kendi politikacıları ile görü meler 
yapmalarını sa ladılar. Ö renci, gazeteci de i imleri 
gerçekle tirdiler. Avusturya'da kültürel merkezler kurup 
faaliyetler gerçekle tirdiler. Türkiye de, AB vizyonunu 
ortaya koymak için bu tür giri imlerde bulunabilir. 
Türkiye, uzun vadede AB'ye neler sa layabilece ini 
anlatabilir. Türkiye çok dinamik bir ekonomiye sahip. 
Kültür ve inanç zenginli i sa layabilecek bir toplum. 
Farklılıklardan olu an bir bütün ve bu farklılıkların
sa layaca ı avantajlar, AB'nin kimli i ve zenginli i
açısından da çok önemli. Türkiye'nin jeopolitik konumu 
da AB'nin Ortado u'daki rolünü önemli ölçüde 
artıracaktır. Geni leme; demokratikle me, istikrar ve 
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modernle me açısından bir ba arı öyküsü oldu bu güne 
kadar.

Romanya ve Bulgaristan'ın üyeliklerine yakılan 
kırmızı ı ık konusunda ne diyeceksiniz? AB'nin 
geni leme yorgunu oldu unu söyleyebilir miyiz? 

Üyeli in bir yıl önce bir yıl sonra olması çok büyük bir 
de i iklik yaratmayacaktır. Bunu bir sorun olarak 
görmemek gerekli. AB'nin, üye olmak isteyen ülkelere 
kötü davranmak gibi bir niyeti yok, AB adil davranır
fakat kuralları bellidir. E er kriterlere uyarsanız sorun 
yok. AB geni leme yorgunu mu? u sıralar galip gelen, 
popülist yakla ım. Geni leme yorgunlu u var denebilir, 
çünkü 10 yeni ülke gerçekten büyük bir de i im. AB 
üyeleri yeni ülkeleri ve ülkelerin getirdi i avantajları
daha yeni ke fediyorlar. Özellikle de i  dünyası, sanayi. 
Aynı durum Türkiye için de söz konusu. Türkiye'nin yeni 
ve büyük imkanlar getirdi ini görecekler. Türkiye 
ekonomik açıdan AB için büyük bir ans. Özellikle 
yabancı yatırımcılar için, yakınlı ından ve kültürel 
yakınlıktan dolayı uzun vadede Çin'den çok daha çekici 
bir hal alabilir.  

Fransa'nın insan hakları konusunun e itim ba lı ına
dahil edilmesi önerisi ve Avusturya'nın bu öneriye 
destek vermesini nasıl de erlendiriyorsunuz? 

Dönem Ba kanı Avusturya e itim ve kültür ile bilim ve 
teknoloji ba lıklarında müzakerelere ba lanmasını ve ileri 
do ru gidilmesini istiyor. Bazı ülkeler siyasi kriterlerin 
bu ba lıklara dahil edilmesini istese de, ESI ara tırmaları
sonucunda kanımız, Avusturya'nın Türkiye için de kabul 
edilebilir olan bir uzla ma arayı ında oldu u. 

AB'nin gelece ine yönelik neler söyleyebilirsiniz? 
Özellikle son zamanlarda Fransa'da gündeme gelen 
korumacı yakla ımlar AB'nin savundu u de erlerle 
ters dü müyor mu? 

AB'nin gelece i yönünde iyimser oldu umu 
söyleyebilirim. AB tarihinde her zaman krizler atlattı.
Ba ta çözümlenmesi imkansız gibi görünün krizlerin 
üstesinden gelmeyi ba ardı. De i imin her zaman daha 
hızlı gerçekle mesini istiyoruz, ama son 15 yıla 
baktı ınızda, AB'ye 10 yeni ülke katıldı, ortak para birimi 
Euro'ya geçildi. Geriye dönüp baktı ınızda, bu 
de i imleri dü ünmek bile mümkün de ildi. Daha eski 
üyeler bu hızlı de i imden biraz yorulmu  görünseler de, 
yeniler AB'nin gelece ini ekillendirmekte daha 
istekliler. AB, içine aldı ı her yeni ülkenin 
ekillendirdi i, de i en bir yapı. Özellikle genç insanların

kendi vizyonlarını ortaya koyarak bu de i ime yardım
etmeleri çok önemli. AB üyeli ini süper marketten satın
almıyorsunuz. Türkiye'nin üyeli i AB'nin enerji 
ba ımlılı ını azaltır

Türkiye'nin üyeli i AB'nin bölgedeki rolünü ne 
derece etkiler? 

"Türkiye, en erken 2014'te AB üyesi olacak. Bu tarihe 
kadar hem AB, hem de Türkiye de i ecek. Dünya da 
de i ecek. E er her ey aynı kalırsa, Türkiye'nin dahil 
olaca ı daha geni  bir Avrupa bölgeye istikrar sa lamak 
açısından daha güçlü olacaktır" yorumunu yapan Ringer, 
bu kapsamda 3 temel etkiden söz edilebilece ini 
belirtiyor. Ringer, bu etkileri öyle dile getiriyor: 

- AB sınırları Kafkasya'ya ve Ortado u'ya do ru 
geni leyecek. AB bu bölgelerle ilgili daha 
kapsamlı yakla ım ve kar ılıklı anlayı
geli tirmek durumunda kalacak 

- Ekonomik olarak geli mi  ve demokratik bir 
Türkiye, özellikle bu geli me ile ülkenin Do u
ve Güneydo u'suna da tam olarak yayılırsa,
kom u bölgeler için ekonomik ve siyasi cazibe 
merkezi olacak 

- Türkiye, AB'nin enerji politikaları da olumlu 
etkiler. AB'nin enerji kaynaklarının
çe itlenmesine katkı sa lar, enerji konusunda 
Rusya ve Ortado u'ya ba ımlılı ı azaltır.

Kayseri, Anadolu için bir ba arı öyküsü 

ESI tarafından Kayseri'de gerçekle tirilen ve 9 ay süren 
ara tırmanın sonunda, muhafazakar bir bölgenin 
ekonomik bir ba arı elde etti i ve AB normlarına uyum 
sa ladı ı ortaya konuyor. ESI Analisti Nigar Göksel, 
ara tırmaya yönelik u bilgileri veriyor: 

"Avrupa'da Anadolu'nun son 30 yıldır de i medi ine ve 
geri kaldı ına yönelik bir görü  hakimdi. Bu da tabii ki 
Türkiye'nin AB üyeli ini olumsuz etkileyen bir görü .
Kayseri kırsal/ ehir nüfus oranı, e itim, ki i ba ına dü en
gelir açısından Türkiye ortalamasını yansıtan bir ehirdi. 
Bu noktada bölgedeki giri imcili in önemini ortaya 
konmasını amaçladık. Kayseri'de 9 ay süren bir ara tırma
gerçekle tirdik. Yüzlerce ki iyle görü tük ve 1980'den bu 
yana ehirde gerçekle en inanılmaz de i imi raporladık. 
Bölge insanlarının oldukça muhafazakar olmalarına 
ra men, ihracata yönelmi  olduklarını, ileri teknolojiden 
son derece faydalandıklarını gördük. Dolayısıyla 
Müslüman ve muhafazakar olan bir bölgenin aynı
zamanda ekonomik bir ba arı elde etti ini ve AB 
normlarına uyum sa ladı ını ortaya koyduk. nsanlara 
nasıl yönetilmek istediklerini, AB standartları
konusundaki görü lerini sorduk ve AB üyeli ini, 
demokratik standartları büyük bir istekle desteklediklerini 
ö rendik. Bu Avrupa için önemli bir küresel mesaj oldu. 
Çünkü Avrupa'da da Avrupa'nın liberal ülkelerine oranla 
daha fazla muhafazakar olan Hıristiyan demokratlar var. 
Sonuçta muhafazakar Müslümanlar'ın muhafazakar 
Hıristiyanlar'dan farklı olmadı ını göstermi  olduk. 
Ara tırmamız daha çok ekonomi odaklı oldu. Önemli 
sorunlardan birisi kadınların durumuydu. Kayseri'de 
çalı an kadın i gücü dü ük, fakat bunun nedeni 
muhafazakarlık de il, kırsal toplumdan ehir toplumuna 
geçilmesi. Tarlada çalı an kadınların, ehirle me ile 
birlikte yapacak i  bulamamaları. Hizmet sektörü 
geli tikçe, ehirle me ilerledikçe, e itim imkanları
artıkça, kadınların da i gücünde daha fazla paya sahip 
olmamaları için bir neden yok. Avrupa basınında bu 
rapor çok ilgi gördü." 

AB'nin izledi i siyasetlerin Türkiye'ye somut etkilerini 
incelemektedir. Türkiye'nin bölgesel kalkınma alanındaki 
farklılıklarının a ılmasının AB ile yakınla ması için 
öncelik oldu u inancıyla, bu alandaki ara tırmalara 
önemli yer ayırmakta olan ESI, hem AB hem de 
Türkiye'deki karar mercilerine bu konuda bilgi 
sa lamakta ve politika önerileri sunmaktadır.


