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AMSTERDAM - Türk Dı i leri, uzun bir tartı ma ve anlama süreci sonunda deste ini 
netle tiren Hollanda’nın, birlik içindeki gücünden faydalanamıyor.

Türkiye’yi desteklemek için öne sürdü ümüz tüm 
sebepler arasında en önemlisi, bu ülkenin AB üyeli inin 
Samuel Huntington’un ‘medeniyetler çatı ması’ tezini 
çürütecek olmasıydı.’

Hollanda Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) sözcüsü Jan 
Jacob van Dijk’e ait bu ifadeler, Hollanda’daki Türkiye 
tartı maları üzerine bir çalı ma hazırlayan Avrupa stikrar 
Enstitüsü’nün (ESI) raporundan alınma. Türkiye’nin, 
AB’ye üyelik gerekçelerini me rula tırmak için sıkça
ba vurdu u bir argümanı, bu kez bir Hollandalının, hem 
de Türkiye’nin ba ını çok a rıtan sa  partilere mensup bir 
parlamenterin kullanması, Avrupa’daki Türkiye 
yakla ımları hakkında önemli mesajlar ta ıyor. Aslında
Hollanda üyelik sürecinde gündemimize çok sık gelen 
üyelerden de il. Uyguladı ı istikrarlı defans ile 
Avusturya, birlikteki gücü ve gittikçe artan olumsuz 
de erlendirmeleri ile Fransa, iktidar de i ikli i ile anti-
Türkiyeci cepheye dahil olan Almanya ve sürekli 
destekçimiz ngiltere gibi ülkeler, süreçte daha çok öne 
çıkıyor. Türk tarafının AB ile ilgili çıkı larında ise ister 
istemez bu ülkelerin rolü belirleyici oluyor. Oysa 
Hollanda, gerek içeride sürdürdü ü bilgiye dayalı
Türkiye ve geni leme tartı maları, gerek Türkiye ile ikili 
ili kilerinin fazlalı ı ve gerekse AB içindeki etkisiyle, 
daha dikkatli izlenmeyi hak ediyor. Bu küçük ülke, 
halihazırda hem ekonomik, hem de siyasi olarak birli in 
en etkili üyelerinden. Daha da önemlisi, Türkiye’yi 
halkından devletine kadar tartı masız en iyi analiz eden 
ve anlamaya çalı an ülke konumunda.

Hollanda ara tırmasını yürüten ESI Ba kanı Gerald 
Knaus, “Türkiye, Hollanda’daki kamuoyunu ve 
siyasetçileri ikna edebilirse, AB’nin genelini de ikna 
edebilir. Orayı ikna edemezse bu Avrupa’yı da 
kaybedece inin i areti olabilir.” sözleriyle, bu ülkenin 
Türkiye’nin üyelik sürecindeki önemini vurguluyor. Peki, 
neden Hollanda’yı ikna etmek Avrupa’yı da ikna etmek 
anlamına geliyor? Bunun iki temel sebebi var. Birincisi 
Hollanda, AB içinde kendi nüfusuna oranla çok daha 
etkili. Ekonomik olarak birli e en fazla katkıyı veren 
ülke. Yani Avrupa’da sözü, tahmin edilenden çok daha 
fazla geçiyor.  

kincisi, Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’yi en iyi 
bilen ve bu konuda aktif görev alanlar, Hollandalı
parlamenterler. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü 
Camille Eurlings, AP Genel kurulunda kabul edilen 
Türkiye Raporu’nu hazırlayan Hıristiyan Demokrat 
Parlamenter Arie Oostlander ve Türkiye-Avrupa Birli i
Karma Parlamento Komisyonu E ba kanı Joost 
Lagendijk gibi. Yine AP Genel Kurulu’nda kabul edilen, 

“Türkiye’de Sosyal, Ekonomik ve Siyasi Hayatta Kadının
Rolü” konulu raporu hazırlayan AP üyesi Emine Bozkurt 
da, Türk kökenli bir Hollandalı Parlamenter. 

ÖRNEK ÜLKEDE NELER OLUYOR? 

Bu isimler, Türkiye’yi birli e kabul edip etmeme kararını
verecek olan parlamentonun görü ünü en fazla etkileme 
potansiyeline sahip ülkenin, Hollanda oldu unun da bir 
göstergesi aynı zamanda. Gerald Knaus, Türkiye’nin 
Hollanda’dan alması gereken önemli dersler oldu u
kanaatinde. Ülkedeki bu tartı maların, dı tan hiçbir etki 
olmadan ba ladı ını hatırlatıyor: “Türkiye’nin vesile 
oldu u bir durum de ildi bu. Tam üyelik sürecinin 
kolayla abilmesi için bu gibi tartı maların ba ka üye 
ülkelerde de gerçekle mesi gerekiyor ancak bunlar 
Hollanda’da oldu u gibi her ülkede iç dinamiklerle 
ba lamayabilir. Bu sebeple Türk Hükümeti daha etkin 
tavır almalı.” 

Hollanda, son birkaç yıla kadar, çok kültürlülü ü
özümsemi  görünen yapısıyla bütün dünyada örnek 
gösterilen bir ülkeydi. Hatta zamanın ABD Ba kanı Bill 
Clinton, bir G8 zirvesinde bu ülkeyi ‘örnek ülke’ olarak 
takdim bile etmi ti. Ancak 2001’deki 11 Eylül saldırıları
ile 2002 yılında ya anan ekonomik durgunluk ve artan 
i sizlik toplumu etkiledi. Bunların üzerine yabancı kar ıtı
politikaları ile tanınan ve popülaritesi gittikçe artan 
siyasetçi Pim Fortuyn’un öldürülmesi, Hollanda’nın 400 
yıl sonra ilk kez bir siyasi cinayetle tanı masına vesile 
oldu.

Daha bu olay tartı ılırken, slam’a yönelik ele tirileri ile 
tanınan film yönetmeni Theo van Gogh’un da Faslı bir 
genç tarafından öldürülmesi, ülkeyi bir kez daha sarstı.
Bu geli melerden ve artan yabancı kar ıtlı ından en fazla 
etkilenenler ise ülkede sayıları 400 bini bulan Türk 
kökenli göçmenler oldu. Çok kültürlülü ün örnek ülkesi, 
birkaç yıl içinde neredeyse bütün bu özelli ini yitirme 
noktasına geldi. 

te Hollanda’da u anda yapılan Türkiye tartı malarının
bu geli meler üzerine bina edildi ini unutmamak 
gerekiyor. Bütün olumsuzluklara ra men Hollanda’nın
Türkiye’nin AB üyeli ine verdi i destek sürüyor. 
Meclis’teki 150 parlamenterin sadece 14’ü Türkiye’nin 
üyeli ine kar ı. Eurobarometre ara tırmalarına göreyse, 
halk deste i noktasında Hollanda, Türkiye’nin üyeli ine 
en fazla destek veren dördüncü ülke konumunda. in 
ilginç yanı, halk bir yandan Türkiye’nin üyeli ine destek 
verirken, bir yandan da reform süreci noktasında son 
derece hassas davranıyor. Türkiye’nin üyeli i için insan 
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hakları ve demokrasi alanındaki geli meler ne kadar 
önemli sorusuna, Avrupa halklarının yüzde 83’ü ‘çok 
önemli’ cevabını verirken, Hollanda’da bu oran yüzde 
95’e yükseliyor.  

Eurobarometre’nin 2004-2005 ara tırmalarından ilginç ve 
bir o kadar da önemli sonuçlarından biri de, Avrupa 
Anayasası’na neden hayır denildi i üzerine. Bilindi i gibi 
Fransa ve Hollanda’daki referandumlardan çıkan ‘hayır’
kararlarının, birli in gelece ini tehdit etti i yorumları
yapılmı tı. Oysa Hollanda halkına, ‘Anayasaya neden 
hayır oyu verdiniz?’ diye soruldu unda, hayır diyenlerin 
sadece yüzde 6’sının geni lemeye kar ı oldu u, bunların
da sadece yüzde 3’ünün Türkiye’nin katılımını istemedi i
için hayır oyu verdi i ortaya çıkıyor. 

“Anayasa Referandumu-Türkiye” ili kisini sordu umuz,
Hollandalı Türkiye uzmanı gazeteci Eric Outshoorn da, 
bu yakla ımı destekleyerek, “AB anayasasına hayır
demek Türkiye’ye hayır demek olarak algılanmamalı,
halk hükümet politikalarına tavır koydu.” diyor. Gerald 
Knaus ise oylamada hayır diyenlerin, Türkiye’yi en çok 
destekleyen sosyal demokratlar oldu una dikkati çekiyor: 
“Di er ülkeler için de benzer analizler yapılmalı. Çünkü 
bu gerçek ortaya çıkmadı ı takdirde, kendi kendini 
besleyen bir yanılgı ortaya çıkıyor ve bu da kar ılıklı
önyargıları besliyor.” Kendisi Avusturyalı olan Knaus, 
ülkesindeki Türkiye kar ıtlı ının bilgi ve ileti im 
eksikli inden kaynaklandı ını dü ünüyor. Çünkü 
bilmeyenler bir süre sonra, ‘do al kar ıta’ dönü üyor. Bu 
açıdan içinde yo un ele tiri de olsa, Türkiye üzerine 
konu mak, üyelik süreci açısından her zaman daha 
faydalı.

AVRUPA YOLUNDA SLAM B R AVANTAJ 

Avrupa Birli i-Türkiye ili kilerinde, resmi kriterler 
dı ında bir de, din ve kültür farkları gibi tarife dı ı
engeller var. Fazla seslendirilmese de, zihinlerdeki 
Türkiye kar ıtlı ını besleyen en önemli unsurlar bunlar. 
Hollanda örne ine bakıldı ında ise Hıristiyan Demokrat 
Parti’nin (CDA), AK Parti hükümetine ciddi sempatisi 
oldu u görülüyor. ESI’nin raporuna göre CDA 
yöneticileri, AK Parti’nin kendilerine çok benzedi i
dü üncesinde. Hollandalı liberaller ise Türkiye’nin 
radikal slam’ı temsil etmedi i konusunda net fikirlere 
sahip. Türkiye’ye kar ı en sert söylemlere sahip liberaller 
bile, Türkiye ile Radikal slam’ı aynı kefeye koymuyor. 
Gerald Knaus, yaptıkları çalı manın sonucunu öyle 
özetliyor: “Hollanda’da Türkiye üzerine 80 farklı toplantı
yaptık ve bir o kadar farklı insanla görü tük. Bunun 
sonucunda u tespiti yapabiliriz. slam, Türkiye için AB 
yolunda bir dezavantaj de il tam tersine bir avantajdır.”
Bazı politikacıların kendilerine aktardı ı ilginç bir 
konuya da de inmeden geçemiyor: “Türkiye’den 
Avrupa’ya gelen bazı ki iler, kendi ülkelerindeki 
dindarlardan korkuyor. Yaptı ımız görü melerde bazı
politikacı ve sivil toplum temsilcilerinin bu yöndeki 
görü leri beni çok a ırttı. Bana, ‘siz kendi ülkenizdeki 
dindarlardan korkarsanız, Avrupalılar daha çok korkar’ 
dediler.”

slam-Türkiye ve AB çerçevesinde önemli çalı malara 
imza atan, Hollanda Bilim Kurulu (WRR) üyesi Jan 
Schoonenboom da Hollandalı Hıristiyan Demokratların
di er ülkelere göre Türkiye hakkında daha pozitif 
dü ündü ü görü üne katılıyor. Bazı politikacıların ise 
kendileri do rudan hayır diyemedikleri için 
referandumların arkasına saklandıklarını söylüyor. slam 

ve Batı Dünyası ili kilerinin Hollanda’daki yansımalarına
yönelik ilginç tespitler yapan Schoonenboom, üç yıldır
sürdürdükleri bir ara tırmanın sonuçlarını Aksiyon’la 
payla ıyor. Leiden Üniversitesi Türkiye uzmanlarından 
Eric Zürcher’in de aralarında bulundu u bir ekip 
tarafından hazırlanan ara tırmada, Müslüman kimli in 
Türkiye’nin AB’ye giri inde bir problem olu turmadı ı
sonucuna ula tıklarını söylüyor. Bunun temel 
gerekçelerinden biri ise Avrupa Devletleri’nde dine olan 
yakla ım.  

‘TÜRK YE’DE KÖKTENC LER MARJ NAL’ 

Buna göre, 48 Avrupa devleti arasında otuz kadarı bir 
dini veya dini kurumları te vik ediyor. Bu listede 
Yunanistan ve Finlandiya’nın yanı sıra Devlet 
Ba kanı’nın aynı zamanda resmi kilisenin ba ı oldu u
ngiltere’yi de görmek mümkün. Geriye kalan devletler 

laik addediliyor; dini ne destekliyorlar ne de dı lıyorlar. 
Laiklikte öne çıkan Fransa’da bile Ba bakan, her ne 
kadar son söz Vatikan’da da olsa, kardinalleri ve 
piskoposları önerme yetkisine sahip.  

Rapor ayrıca Türkiye’de slam ve devlet ili kisini
inceliyor ve “ slam’da hiçbir zaman din ve devletin 
ayrılmadı ı eklinde süregelen kli enin gerçe i
yansıtmadı ı” sonucuna varıyor. Yazarlara göre, Osmanlı
mparatorlu u pratikte büyük çapta ve kabul görmü  laik 

bir idare sistemine sahipti. 19. yüzyılda Türk reformcuları
slami dayanaklar bularak liberal de erleri savundu. 

Raporu hazırlayanlara göre Modern Türkiye 
Cumhuriyeti’nin resmi ideolojisi olan Kemalizm yüz 
yıldan beri süren kurumların laikle mesinin son perdesi 
olarak algılanabilir. Dolayısıyla, demokrasi ve insan 
hakları gibi Batı de erlerine Türkiye’nin özünde yabancı
oldu unu söylemek anlamsız. Rapor, aynı zamanda, 
Türkiye’deki slami hareketler hakkındaki soru 
i aretlerini gidermeye çalı ıyor. Buna göre geleneksel 
dervi  tarikatlarından, aralarında Nurcuların da 
bulundu u yeni akımlara kadar tüm slami yelpazenin 
ortak çabası, geleneksel standart ve de erlerle modern 
bilim ve teknolojiye olan inancı barı tırmak.

Türkiye’de, köktenci unsurlar yine rapora göre marjinal 
boyutta. Yazarlar, Türkiye’nin Avrupalı olmadı ı
iddiasının, Türkiye gerçe inin yetersiz anla ılması
üzerine kuruldu unu söylüyor. Çalı mada Hollanda 
Hükümeti’nin içeride ve dı arıda Türk slam’ının AB 
üyeli ine engel te kil etmedi i eklindeki görü ü dile 
getirmesi öneriliyor. Bu görü , daha sonra birçok 
Hollandalı politikacı tarafından benimsendi. Çünkü 
WRR, Hollanda’da hükümet politikalarını belirlemede 
etkili bir sivil toplum kurulu u ancak devlete kar ı
ba ımsız. Kurum uzmanlarından Dr. Wendy Asbeek 
Brusse, Türkiye’nin son yıllarda ya adıkları ile slam 
Dünyası-Avrupa ili kileri açısından bir laboratuvar i levi
gördü ünü dü ünüyor. Yani slam ve Do u Kültürü’nün, 
Batı Dünyası’nda nasıl bir yeri olaca ını ortaya koyan bir 
laboratuvar. Rapordaki bulgular da, bu tezi destekler 
nitelikte.

Türk kökenli Hollandalı parlamenter ve CDA üyesi Nihat 
Eski siyasi çevrelerde, Türkiye’nin din ile demokrasiyi 
barı tıran bir ülke oldu u görü ünün hâkim oldu unu
söylüyor. Böyle bir ülkenin dı lanmasının ise AB’nin 
kendi de erleri ile çeli ece i dü üncesinin de bu görü e
ek olarak seslendirildi ini ifade ediyor. Bu yakla ımlar, 
WRR’nin raporuyla da son derece paralel. Eski’nin 
tespitlerine göre parlamenterler arasında AB’yi bir siyasi 
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ve ekonomik birlik olarak görenler kadar, bir de erler 
birli i olarak de erlendirenler de ço unlukta. Bu da ister 
istemez, ‘bu de erlere sahip çıkanlara kucak açılmalı’
dü üncesini do uruyor. Bir Müslüman olarak, Hıristiyan 
de erleri savunan bir partide, Hıristiyanların hakkını
savunmak için politika yapabildi ine dikkati çekiyor 
Eski. Bu örne in bile Türkiye’nin AB içinde nasıl bir yeri 
olabilece inin kanıtı oldu unu ifade ediyor.  

 DÜNYASININ B R NC  ÖNCEL  TÜRK YE

Hollanda-Türkiye ili kilerinin tarihi kökeni 17. yüzyıla 
kadar uzanıyor. NATO Müttefikli i’ni saymazsak, iki 
ülke arasındaki en önemli konu, 1960’larda imzalanan 
i çi göçü anla ması ve günümüzün Hollandalı Türkleri. 
Arada ekonomik olarak da çok güçlü ba lar var. 1980-
2002 arasında Türkiye’ye gelen do rudan yabancı
yatırımın yüzde 16’sı Hollanda kökenli. 2002-2003 
döneminde ise Hollanda; Almanya, ngiltere ve ABD’nin 
önünde Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcıydı.
Hâlihazırdaki dı i leri bakanı Ben Bot 1986-89 yılları
arasında Ankara büyükelçili i yapmı  bir isim. Hollanda 
ile Türkiye arasındaki ili kilerin bir boyutunu da tarım
olu turuyor. Türkiye, toprak büyüklü ü ve verimlilik 
açısından, dünyanın önde gelen üretim potansiyellerinden 
birine sahip ancak bu potansiyeli kullanabildi i
söylenemez. 

Hollanda ise Konya’dan biraz daha büyük bir 
yüzölçümüne sahip olmasına ra men, Avrupa’nın en 
büyük tarım ürünleri ihracatçısı konumunda. Özellikle 
gıda ve içecek sanayisi dünyanın en büyükleri arasında.
Dolayısıyla, Hollanda’da tarım sektöründe faaliyet 
gösteren irketler açısından, Türkiye’nin modernle meyi 
bekleyen tarım kapasitesi önemli bir yatırım alanı
olabilir. Çünkü Türkiye tahminlere göre 2015 yılında AB 
üyesi olursa, AB bütçesinin yapısal fonlarından ve 
bütünle me politikalarından yılda 11 ile 18 milyar Avro 
arasında yardım alacak. Bunların önemli bir bölümü 
tarım sektörü için kullanılacak. ABN Amro’nun geçen yıl
yaptı ı ara tırmaya göre, Hollanda 2003’te Türkiye’ye 
1,9 milyar avro ihracat yaptı. Bu rakamın 2013’te 5,2 
milyar avroya yükselece i tahmin ediliyor. Rapora göre 
üyelikten sonraki ilk on yıl içinse bu rakam, 11 milyar 
avroyu bulacak. Rapor, 2024 için Türk ekonomisinin 
imdikinden en az 3 kat daha büyük olaca ını da 

öngörüyor. Bu sebeplerden olsa gerek, Hollanda’da 
Türkiye’ye yönelik en ciddi destek i  dünyasından 
geliyor. Hollanda kökenli ünlü gıda irketi Unilever’in 
Yönetim Kurulu Ba kanı ve 50 büyük Avrupa irketinin 
yöneticilerinden olu an Yuvarlak Masa adlı dü ünce
kurulu unun, ‘AB’nin Geni lemesinden Sorumlu Çalı ma
Grubu’ ba kanlı ını da yürüten Antony Burgmans’ın,
Hollanda hükümetine sundu u öncelikler listesinin ilk 
sırasında, Türkiye’nin AB’ye katılımı için çaba 
gösterilmesi tavsiyesinin yer alması bo una de il elbette.  

Sonuç olarak Hollanda, Türk siyasetçi ve dı  politika 
elitlerinin, üyelik sürecinde atlamamaları gereken ancak 
imdiye kadar fazlasıyla ihmal edilmi  bir ülke. imdi

yapılması gereken, müzakere sürecinde Hollanda’nın
pozisyonunu ve AB içindeki güçlü konumunu iyi 
de erlendirmek. Bu ülkenin objektif yakla ımlarının
di er üyelere do ru yaygınla abilmesi için gerekli lobi 
faaliyetlerini yapabilmek. Bu gerçekle irse, Hollanda’nın
kurulu una kadar uzanan tarihi ili kiler, Türkiye için 
tarihi bir niteli i olan tam üyelik sonucuyla taçlanabilir.  

HOLLANDA KRALLI I

Yüzölçümü: 41 bin 256 km2 

Nüfusu: 16 milyon 388 bin 

Milli Gelir: 24 bin 400 dolar  

Yıllık hracat: 280 milyar Avro  

Yıllık thalat: 250 milyar Avro 

Konya’dan biraz büyük olan bu küçük ülke, bize oranla 
dev bir ekonomik büyüklü e sahip.  

TÜRK YE NÜFUS KOZUNU KULLANMAMALI! 

Hollanda Bilim Kurulu üyesi Dr. Jan Schoonenboom, 
Türkiye’nin sık sık ba vurdu u ‘genç nüfus’ tezinin 
Avrupa’da ciddi bir antipati olu turdu u görü ünde.
‘Avrupa’nın gittikçe ya lanan nüfusuna panzehir, 
Türkiye’nin genç nüfusudur’ görü ünün Avrupa’da 
Türkiye’nin ba ını a rıtabilece i uyarısı yapıyor: 
“Türkiye’nin katılım gerekçesi bu olacaksa, buna evet 
diyemeyiz. Bu tezler sizin Avrupa’daki imajınıza büyük 
zarar veriyor. Tam aksine Türkiye’nin genç ve hareketli 
bir nüfusa sahip olması, Avrupa’da büyük bir problem 
olarak algılanıyor. Ayrıca insanlar nüfus probleminin 
ithal yöntemlerle çözülmesi meselesini çok rahatsız edici 
buluyor.” Dr. Schoonenboom, Türkiye’nin bu tez yerine, 
medeniyetler arası köprü rolü ve ekonomik avantajlarını
ortaya koyması gerekti ini belirtiyor. AB’nin dı
politikada ciddi zorlandı ı tespitini de yaparak, birli in
küresel bir siyasi güç haline gelmesinde Türkiye’nin 
önemli katkılar sa layabilece ini vurguluyor. Dr. Wendy 
Asbeek ise Avrupa’nın göçmen mantalitesinin de artık
de i ece ini belirterek, “Bundan sonra ihtiyaç duyulan 
alanlar için kalifiye elemanlar tercih edilecek ve bunlar 
kısa vadeli geli  gidi ler eklinde olacaktır. lk gelenlerin 
çocukları bu ülkenin bir parçası oldular ancak bundan 
sonraki geli ler kalıcı bir ili kiye dönü meyecek.” 
diyerek, Türkiye’nin bundan sonraki göç politikalarını bu 
de i imi dikkate alarak yapmasını öneriyor. 


