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Kayseri raporuyla dikkatleri üzerine çeken Avrupa østikrar Enstitüsü’nün Avusturyalı direktörü Gerald
Knaus, Türkiye’nin halen Avrupa’da ciddi bir imaj sorunu oldu÷unu düúünüyor. Knaus’a göre
Avrupalının zihninde de halen tarihten gelen korkular var ve mehterli tanıtımlar ters etki bırakabiliyor.
Aralarında gazeteci ve akademisyenlerin de oldu÷u bir
grup tarafından kurulan Avrupa østikrar Enstitüsü (ESI)
son bir yıldır yaptı÷ı çalıúmalarla Türkiye’de ismini
duyuran bir sivil toplum kuruluúu. Asıl ilgi alanı
Balkanlar ve Do÷u Avrupa olan Berlin merkezli
enstitünün baúında Avusturyalı Gerald Knaus var.
Türkiye’ye özel bir ilgi gösteren enstitünün bir úubesi de
østanbul’da. Kayseri’deki de÷iúim ve muhafazakârlı÷ın
ele alındı÷ı raporu kısa süre önce yayımlayan ESI, úimdi
de Avrupa’daki Türkiye imajını, özellikle Avusturya
toplumunun Türkiye’ye bakıú açısını inceliyor. Yakında
kamuoyuna açıklanacak raporu ve Türkiye ile Avrupa
arasındaki algı konusunu Gerald Knaus’la konuútu. Ona
göre Avrupa’daki milletler Türkiye’yi yanlıú tanıyor,
üretilen gerçek dıúı vehimler korkuları besliyor. Buna
karúılık Türkiye de kendini AB ülkelerinde do÷ru
anlatmak için yeteri kadar çaba göstermiyor.
ESI, neden Balkanlar ve Do÷u Avrupa’ya ilgi
gösteriyor?
Balkanlar’daki de÷iúimi tarif etme ve yeni siyaset üretme
konusunda Avrupalı kuruluúların çok baúarılı olmadı÷ını
gözlemledik. 1999’da Balkanlar’da yerleúik medya
mensubu çok azdı. Yine az sayıda akademisyen saha
araútırması yapıyordu. Bunun siyasi sonuçları da olumsuz
oluyordu. Bir sorun oldu÷unda karar alıcılar 5 sene
öncesinin Balkanlar’ına ait verileri ele alıp karar veriyor,
bugünü anlamadıkları için yanlıú sonuçlara ulaúıyorlardı.
1999’dan beri iki úey yaptık. Bir tanesi Bosna, Sırbistan,
Makedonya ve Kosova’da araútırmalar yaptık. Ayrıca,
Avrupa’da kurdu÷umuz geniú iliúki a÷ı sayesinde
bulgularımızı kilit konumdaki insanlara ulaútırdık.
Avrupa’nın Balkanlar’a geniúlemesinin AB için de iyi
olaca÷ını hep savunduk. Türkiye’ye de bu sebeple geldik.
Türkiye de bu geniúlemenin bir parçası mı olmalı?
Önümüzdeki 10 sene boyunca jeopolitik açıdan AB’nin
karúılaúaca÷ı en önemli ve zorlu konu Güneydo÷u
Avrupa geniúlemesidir ki Türkiye de buna dâhildir.
Aslında biraz kaderin cilvesi olacak, ama buna “Osmanlı
geniúlemesi” de diyebilirsiniz. Çünkü eskiden Osmanlı
ømparatorlu÷u’na ait olan topraklara do÷ru geniúliyor
AB.
Peki Türkiye hakkında ne düúünüyorsunuz?
Türkiye çok büyük ve karmaúık bir ülke. Çok hızlı
de÷iúiyor. Hakkında do÷ru yorum yapmanın uzun zaman
alaca÷ını biliyorduk. Birçok Batılı uzmandan farklı

olarak biz bir konu hakkında yorum yapmadan önce, çok
derin araútırma yapmayı tercih ediyoruz. Bir günlü÷üne
Diyarbakır’a gidip Kürt sorunu nasıl çözülecek diye
hüküm vermeye çalıúmıyoruz. Üç çalıúma alanı üzerine
yo÷unlaútık. Birincisi Orta Anadolu’daki de÷iúim. Buna
çok vakit ayırıyoruz. økincisi Avrupa’daki Türkiye ile
ilgili tartıúmaların analizi. Üçüncüsü ise Türkiye’deki
Avrupa tartıúmalarının analizi.
ølk aúamadaki tespitleriniz neler?
Öncelikle Orta Anadolu’daki baúarı hikâyeleri Avrupa’da
yeteri kadar bilinmiyor ve anlatılmıyor. Türkiye’nin imaj
sorununda bu bilinmezlik önemli rol oynuyor.
Türkiye’deki tartıúmalarda, özelliklerle reformlarla ilgili
hazırlıklarda, di÷er Avrupa ülkelerinin tecrübelerinden
yeteri kadar yararlanılmadı÷ını gördük. Hâlihazırda
geniúleme sürecinde olan ülkeler ve AB’nin yeni üyeleri
arasındaki görüúmelerde, tecrübelerden nasıl ders
çıkarılabilece÷inin tartıúıldı÷ını ve karúılaútırmalar
yapıldı÷ını tespit ettik. Avrupa ülkelerinde Türkiye ile
ilgili tartıúmalar eksik bilgi ile yapılıyor.
Peki, sizin açınızdan neden Orta Anadolu?
Türkiye’yi anlamak için Orta Anadolu’yu anlamanın çok
önemli oldu÷unu düúünüyoruz. Kayseri Türkiye için iyi
bir ayna; çünkü istatistikî olarak ortalama rakamlara
sahip. Hakkâri, A÷rı, Antalya ya da øzmir, Türkiye
üzerine bize Kayseri kadar veri üretemez. Orta
Anadolu’nun ilginç olmasının baúka sebebi, dindar olarak
bilinmesi, imajının bu yönde olması. ùöyle bir gerçek de
var: Açıkça söylenmese de Türkiye’nin üyeli÷inden
endiúe duyan birçok Avrupalının kafasındaki temel soru,
çok dindar bir Türk kesiminin Avrupa’ya uyum sa÷layıp
sa÷layamayaca÷ıdır. Biz bir senelik araútırma sonucunda
úunu söyleyebiliriz. Nasıl Protestan øskandinavya
ülkeleri, Katolik Kuzey øtalya ya da Ortodoks Bulgaristan
bunu yapabiliyorsa Müslüman Orta Anadolu da yapabilir.
Sizden
farklı
olarak
Avrupalılar
genellikle
Diyarbakır’a ilgi gösteriyor. Bu bir siyasi tercih mi?
Türkiye’nin do÷usundaki meseleyi ben bir kalkınma
meselesi olarak da ele alıyorum. Türkiye üye olursa orası
AB’nin en fakir bölgesi olacak. ùahsen, Türkiye’nin
do÷usundaki kalkınma sorununa AB’nin yeteri kadar
odaklanmadı÷ını düúünüyorum. Do÷u ile ilgili
yorumların birço÷u o konuda inceleme yapmadan
yazılıyor. Türkiye’nin geri kalanından müstakil olarak
algılanıyor. Türkiye’nin her tarafı aynı de÷il.
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AB kurumlarının, özellikle de ekonomik ve sosyal
geliúme üzerine odaklanan kurumların bölgeye yeterince
kalkınma odaklı bakmadıklarını gözlemledim. Ciddi
çalıúma çok az bu konuda. Oysa AB’nin, belki de en
önemli tecrübe ve birikimi bu alandadır. Bütçesinin ikinci
en büyük payı bölgesel kalkınma projelerine ayrılmıútır.
Buna ra÷men AB’nin Türkiye’nin do÷usuyla ilgili
algılaması yetersiz kalıyor. Türkiye artık müzakere yapan
bir aday olarak AB tarafından kalkınma odaklı
düúünülmeli. Çünkü Türkiye’nin kalkınma problemleri
artık Avrupa’nın kalkınma problemi haline gelmiútir. AB,
do÷u konusundaki algılamasını de÷iútirecek ve oradaki
sorunların asıl sebebinin ekonomik kalkınmanın
gerçekleúmemesi oldu÷unu görecektir. AB artık
Türkiye’yi bir bütün olarak görmeye baúlayacak ve
Do÷u’nun kalkınmasını kendi sorunu gibi görecektir. Bu
hem bir temenni hem de sürecin olması gereken bir
parçasıdır çünkü bütün di÷er ülkelerde bu böyle oldu.
Bir Avusturyalı olarak Türkiye’nin AB üyeli÷ini nasıl
de÷erlendiriyorsunuz?
Uzun yıllardır ülkemde yaúamıyorum. Almanya’daki
durumu daha iyi de÷erlendirebilirim. Son 5 aydır ESI
Avusturya’daki tartıúmaları yakından izledi÷inden
Viyana’nın bir sorun çıkaraca÷ını önceden görmüútük.
Avusturya’daki bütün kilit partiler Türkiye’nin üyeli÷ine
so÷uk bakıyor. Biz sorunu, en karúıt olan yüzde 15’te
görmüyoruz. Avusturya halkının yüzde 15’i zaten AB’ye
karúı, AB’nin geniúlemesine karúı ve do÷al olarak da
Türkiye’nin üyeli÷ine karúı. Bence asıl sorun hem
merkezdeki hem merkez sol ve sa÷daki ılımlı kesimlerin
Türkiye’ye karúı olması. Bunun üzerinde durmak lazım.
Mesela sol kesim, Türkiye’den ucuz iúgücü gelece÷ini,
AB’deki iúçilerin hayatının zorlaúaca÷ını, bu sebeple
sosyal standartların düúece÷ini sanıyor. Türkiye’nin zaten
ortak pazara bir yönüyle dâhil oldu÷unu, Gümrük Birli÷i
üyesi oldu÷unu bilmiyorlar. Di÷er bir kesim, Türkiye’nin
ordusunun kuvvetli olmasından dolayı bu ülkenin üyeli÷i
ile AB’nin daha militer bir yapıya bürünece÷ini, bunun
AB’yi farklı cephelerde savaúlara sürükleyece÷ini
düúünüyor. Halbuki Türkiye’nin böyle bir yapısı yok.
Hatta Irak gibi konularda daha da geri duran bir ülke
oldu. Bir di÷er kesim de, Türkiye’yi ABD’nin AB
içindeki Truva Atı olarak görüyor. Türk-Amerikan
iliúkileri hakkında çok úey söylenebilir belki; ama
Türkiye’nin ABD’nin uydusu oldu÷u söylenemez, en son
Irak savaúında da bu görüldü zaten. Avusturya’da yanlıú
bir Türkiye imajı var, bunu bilmek lazım.
Nereden kaynaklanıyor bu yanlıú imaj?
Size biraz kıúkırtıcı bir soru ile cevap vereyim: Türk halkı
Romanya’daki geliúmeleri ne kadar yakından izliyor? 23
milyon kiúilik bir ülke, Türkiye’ye yakın, ortak tarihiniz
var. Ama sizin için öncelik de÷il. Birçok Avusturyalı da
bu durumda. Türkiye’yi izlemiyor ve bilmiyor.
-Ama Türkiye, Romanya için bir karar verici de÷il.
Avusturya ise Türkiye’nin gelece÷i açısından çok önemli
bir kararda söz hakkına ve veto yetkisine sahip... Do÷ru
söylüyorsunuz. Önümüzdeki en önemli zorluk,

Türkiye’nin hem Avusturya’ya hem di÷er Avrupa
ülkelerine kendini do÷ru anlatmasıdır. Türkiye’nin
Avusturya’da tanıtılması açısından son iki senedir hiçbir
úey yapılmadı. Romanya’nın da Avusturya’da bir imaj
sorunu vardı; ama orada bir kültürel enstitü kurdular ve
birçok faaliyet yapıyorlar. Avusturya’da görevli
Romanyalıların hepsi Almanca biliyor ve basını çok iyi
bilgilendiriyorlar. Türkiye için bu söz konusu de÷il.
Avusturya’da son iki senedir Türkiye ile ilgili
tartıúmalarda hiçbir Türk varlı÷ı yoktu. Bir de
Türkiye’nin de÷iúik seviyelerde kendini anlatması için
yapısal de÷iúiklikler olmalı. Bunun için diplomatlar
yetmez, halk diplomasisi kanallarının açılması lazım.
Türkiye’nin her ülkeye ayrı ayrı ve farklı argümanlarla
etki etmesi lazım. Bu iúin bir de kültürel boyutu var.
Mesela Avusturya’da tanıtım yaparken mehter takımını
götürmemek lazım. Çok hoúlar ama yerleúik imajı
de÷iútirmiyorlar. Türkiye’deki muhafazakâr dindar
kesimlerin de Avrupa karúıtı olmadıklarını göstermek
lazım. Avusturya’daki koyu Katolikler Avrupalı
olabiliyorsa Türkiye’deki muhafazakârlar da olabilir.
Avrupalılara Türkiye’nin bu yüzünü de göstermek
gerekiyor.
Tamam Avusturya halkı tam bilmiyor olabilir. Peki,
Türkiye’yi do÷ru bildi÷ini sandı÷ımız siyasilerin derdi
nedir?
Onların çok basit bir mazereti var. Kamuoyu
araútırmalarında halkın yüzde 70’i Türkiye’nin üyeli÷ine
endiúe ile baktı÷ı ortaya çıkarsa, politikacılar da
tavırlarını buna uyarlayacaktır. Bütün bu süreçte
Türkiye’nin ilerlemesini aslında Avusturyalı politikacılar
kabul etti ve kritik noktalarda sorun çıkarmadılar. Mesela
1999 Helsinki kararında. 3 Ekim’deki tavır ise
Türkiye’den çok Hırvatistan’la ilgiliydi; çünkü Avusturya
Hırvatistan’ın üyeli÷ine çok sıcak bakıyor. Hırvatistan’la
müzakerelere yeúil ıúık yakıldı÷ı an Avusturya
Türkiye’nin önündeki engeli kaldırdı. Aslında siyasi
elitler, Türkiye’nin üyeli÷ini engeller tavır almıyor ama
halka öyle bir imaj veriyorlar.
Türkiye’nin müzakere süreci tam üyelikle sonuçlanır
mı?
ùimdiye kadar bu süreci yaúayıp da üye olmayan hiçbir
ülke olmadı. Polonya’nın çok büyük bir tarım sektörü
var, Romanya çok fakir ve imajı çok kötü. Yakından
bakıldı÷ında süreç nesnel, veriye dayalı ilerleyen, siyasi
olmayan, teknik bir süreç. Avrupa Komisyonu yürütüyor.
Türkiye’nin
durumuna
baktı÷ınızda
Fransa’daki
referandum gibi geliúmelere ra÷men Avrupa Komisyonu
ölçütlerini hiç de÷iútirmedi. Türkiye yapması gerekenleri
yaparsa süreç devam edecektir. Sonuçta bu süreci
yaúayan her ülke olumluya gitmiútir. Bir taraftan Türkiye
de÷iúecek, bir taraftan bunu Avrupa’ya anlatması
gerekecek. Bugüne kadar Türkiye’nin kaydetti÷i
ilerlemeye bir bakın. Geçen yıl 25 Avrupa komiseri, AP
üyelerinin üçte ikisi ve 25 üye ülke Türkiye’nin
müzakereye baúlamasını kabul etti ve destekledi. 4 sene
önce bunlar mümkün de÷ildi. Bunun sebebi Türkiye’nin
4 senelik baúarı hikâyesidir. Bu baúarı hikâyesi 10 senelik
olursa o zaman úimdi hayal olarak gördükleriniz de
gerçek olacak.

