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Avusturya'da hâlâ umut var
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Hatırlanaca ı gibi Avusturya seçimlerini az bir farkla 
sosyal demokrat SPÖ kazandı. Türk basını da Schüssel ve 
ekibinin Türkiye kar ıtı tutumundan bıktı ı için çok 
sevindi. Hatta SPÖ'nün bu ba arısının ardında Türk 
kökenli seçmen aradı. Varsayım, SPÖ'nün Schüssel'in 
partisi ÖVP'den daha Türkiye yanlısı olaca ı ve üyelik 
sürecimizi destekleyece iydi.  

Ancak çar amba ak amı Açık Toplum Enstitüsü'nün, yani 
Soros Vakfı'nın deste i ile yaptı ı bir ara tırmayı sunan 
Avrupa stikrar nisiyatifi (ESI) genel kabul gören bu 
varsayımın aslında do ru olmadı ını gösterdi. Anla ılan 
Avusturyalı Sosyal Demokratlar'ın bir zamanlar 
Türkiye'nin üyeli ine verdikleri destek çok gerilerde 
kalmı .

SPÖ daha 15 Aralık 2004'te Avusturya Parlamentosu'na 
sundu u önergede Türkiye'ye tam üyelik yerine Avrupa 
Ekonomik Alanı'nı model alan bir i birli ini teklif etmi .

Ayrıca kadın sorunları ve töre cinayetleri de SPÖ 
yetkilileri tarafından Türkiye'nin AB üyesi olmamasının
gerekçeleri olarak sıralanmı . Hiç üphe yok ki bugün 
SPÖ'ye sorulsa ifade özgürlü ünün önündeki engellerden 
ve asker-sivil ili kilerinin niteli inden de bahsederlerdi. 

ESI yine de durumun gözüktü ü kadar karamsar olmadı ı
kanaatinde. Çünkü Avusturyalılar Türkiye'yi tanımıyor. 
Partiden partiye temaslar sınırlı ya da hiç yok. TESEV ve 
TÜS AD dı ındaki sivil toplum örgütlerinin de bu ülke 
ile ilgilendi ini söylemek zor. Kısacası Türkiye, 
Avusturya'da tüm boyutları ve gerçekleriyle tartı ılmıyor. 

Avusturya ve daha pek çok Avrupa ülkesinde Türkiye 
denince insanların aklına en son okudukları haber geliyor. 
Haberler de genellikle Türkiye'nin olumsuzlanmasını
içeriyor. Bütün mesele Avusturya kamuoyunun 
Türkiye'yi tanımasını ve tartı masını sa lamakta. 

Fakat bunun yöntemi de turistik bro ür basmak de il. 
nsanlar tatil için Tunus'a da gitmek istiyor ama Tunus'un 

AB üyesi olmasına kar ı. Avusturya ile temasların
sıkla ması, toplantıların ço alması, Türkiye'nin ve hatta 
Avrupa'nın gelece inin Avusturyalılarla birlikte 
tartı ılması gerekiyor. 

1950'lerden beri tarafsızlı ın keyfini çıkartan 
Avusturyalılara Türkiye'nin jeopolitik nedenlerle üye 
olması gerekti ini anlatmak da zor. Avusturyalılar zaten 
güvenlik gerekçesiyle de Türkiye'nin üyeli ine kar ı
çıkıyor. Türkiye'yi istikrarsızlıklarla kendi aralarında
tampon olarak tutmaya ve görmeye çalı ıyor. 

ESI'nın sunu una katılan gazeteci ve akademisyenlerin de 
dillendirdi i gibi Türkiye'nin kendini anlatabilmesi için 
de i mesi gerekti i do ru. Töre cinayetleri ve insan 
hakları ihlalleri konusunda söyleyecek hiçbir ey yok. 

Kimseye demokrasi eksikli ini, insan hakları ihlallerini 
açıklayamazsınız. Kimseden mazur görmelerini 
isteyemezsiniz. Ama ilerlemeyi, imdiye kadar 
yapılanları, daha da fazlası için Türkiye'ye destek 
olmaları gerekti ini anlatabilirsiniz. Üstelik sadece 
onların kurguladı ı paradigmaların içine hapsolmanız da 
art de il... 


