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2015 Avusturya’sının yüzde 95’i “Türkiye’ye hayır” diyecek 

Selçuk eker Zaman Avusturya 
February 3, 2008 

Avusturyalılar, artlar ne olursa olsun Türkiye’nin 
Avrupa Birli i’ne (AB) girmesine kar ı çıkıyor. Avrupa 
stikrar Giri imi’nin (ESI) yaptı ı ara tırmaya göre, 2015 

yılında bütün kriterleri gerçekle tirse bile, 
Avusturyalıların yüzde 95’i Türkiye’nin AB’ye giri ine 
“hayır” diyecek. 

stikrar Giri imi ESI, Berlin, Brüksel ve stanbul’da
bulunan üyeleri ile birlikte “ Avusturya tartı masının
anatomisi-Bilinmeyen Türk ve gelecekteki referandum” 
konusu üzerinde çalı ma yaptı. Sonuç olarak ise çok 
ilginç bir senaryo ortaya çıktı. Senaryoya göre; 
Avusturyalıların yüzde 95’i, Türkiye’nin Avrupa 
Birli i’ne (AB) girmesini istemiyor. 

Yıl 2015. Türkiye kendisinden istenen bütün AB kriterle-
rini yerine getirdi. 2008 yılında söylendi i gibi, AB’nin 
di er ülkelerine göre bir de i iklik yaparak referanduma 
giden Avusturya, Türkiye’nin AB üyeli ini referanduma 
açtı. Sonuç; hayır. Avusturya Özgürlükçüler Partisi 
(FPÖ) tekrar slam dü manlı ı içeren söylemlerine 
ba lıyor. Referandum sonuçları yüzde 95 oranında ezici 
bir ço unlukla “hayır”, yüzde 5 “evet”. Müzakerelerin 
ba lamasından on yıl sonra AB yeni bir politik krize 
girdi. Viyana, binlerce yabancı gazetecinin akınına
u radı. Yabancı gazetecilerin dokuz yüzünü Müslüman 
gazeteciler olu turuyor. Dünyanın en büyük haber 
kanallarından CNN ve ngilizce yayın yapan El-Cezire 
televizyonu da lık Tirol bölgesinde ya ayan çiftçilere ve 
a ırı sa cı Jörg Haider’ın valisi oldu u eyaletteki taksici-

lere bunun nedenini soruyor, “Türklere neden 
kar ısınız?” Ara tırmacıların vardıkları bu sonuç bütün 
yönleriyle incelendi inde pek gerçekçi gelmese bile 
imkân dâhilinde görünen kısımları da bulunuyor. 

Ara tırmacıları bu sonuca götüren sebepler neler ? 

AB ülkelerinde yapılan anketlere göre, Türkiye’nin farklı
dine sahip olması bu senaryoda pek rol oynamıyor. Anke-
te katılanların yüzde 60’ı Türkiye’yi AB’de görmek 
istemiyor. AB vatanda larının yüzde 28’i AB’yi 
Hıristiyan kulübü olarak görüyor. AB’nin yüzde 74’ü, 
Türkiye’nin Avrupa ülkesi olmadı ına inanıyor. Aradaki 
kültürel farklılı ın çok fazla oldu u belirtiliyor. AB’ye 
ekonomik olarak katkıda bulunacak olması yönü ele 
alındı ında Türkiye’nin AB’ye girmesini isteyenlerin 
oranı yüzde 54’e yükseliyor. Çünkü Türkiye, yakın
do uya kar ı tampon bölge olarak görülüyor. 2002 
yılında Avusturya’da yapılan ankete göre yüzde 32’si 
Türkiye’ye evet diyordu. En son yapılan ara tırmaya göre 
ise Türkiye’ye evet diyenlerin sayısı yüzde 7’ye kadar 
dü tü. Türkiye’ye en sıcak bakan ülke ise yüzde 46’lık
oran ile sveç oluyor. Avusturya’nın Türkiye’ye bu denli 
yabancı olmasını Ara tırmacı-Yazar Gerald Knaus, okul-
larda Türkiye hakkında ö rencilerin hiç bir ey 
ö renmedi ini sebep olarak gösteriyor. Knaus 
“ö rencilere ö retilen tek ey, tarih kitaplarındaki Viyana 
ku atmalarıdır” diyor.


