Avrupa Birliği ve Ermeni
Sorunu: Türkiye’nin
Üyelik Süreci Bakımından
Değerlendirme

içerisindeki gruplar Türkiye’yi süreçten vazgeçirmek
için Ermeni iddiaları dahil her türlü aracı kullanmaktadırlar. Türkiye’ye müzakereci ülke statüsü
vermekle etik bir sorumluluk altına girmiş olan AB,
Türkiye kendisi vazgeçerse bu sorumluluktan kurtulmuş olacaktır.
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Abstract

Özet
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik
süreci 1987 yılındaki başvurusundan, müzakereci
ülke statüsü alması ve sonrasında inişli çıkışlı bir
yol izlemiştir. Bu süreçte pek çok konu tartışılmıştır. Ermeni iddialarına yönelik AB’nin bakışı konu
Kopenhag Kriterleri arasında olmamasına rağmen
zaman zaman gündeme taşınmaktadır. AB’nin kurumsal düzeyde yaklaşımında Avrupa Parlamentosu
ile diğer AB kurumları arasında fark olmasına rağmen, Avrupa Parlamentosunun 1987’deki kararı AB
tarafından belirli çevrelerde gündemde tutulmaya
çalışılmıştır. AB’nin kurumsal bakışı dışında üye ülkelerin yaklaşımı ve aldıkları kararlarda bu ülkelerle
Türkiye’nin ikili ilişkilerini etkilemektedir. Ermenistan’ın bağımsızlığından sonra Ermeni iddialarıyla
ilgili olarak ve Türkiye ile ikili ilişkiler bağlamında
Ermenistan faktörü de tartışmanın içerisine girmiştir.
Nitekim özellikle Türkiye ile Ermenistan arasındaki
ilişkilerin seyrine göre AB kurumlarının açıklamalarında vurgu Ermeni iddialarından Türkiye-Ermenistan ilişkilerine doğru değişebilmektedir. Türkiye’nin
AB üyeliği AB içi bir tartışma halini almış ve Türkiye’nin üyeliğini istemeyen ülkeler veya bu ülkeler
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Giriş
Avrupa Birliği’nin (AB) Ermeni sorununa yönelik yaklaşımının incelenmesi iki ayrı
düzlemde yapılabilir: AB’nin kurumsal olarak
Ermeni sorununa bakışı ve AB üyesi ülkelerin konuya yaklaşımı. AB’nin aldığı kararlar
ve bunun Türkiye’nin AB üyelik süreci ve AB
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Turkey’s European Union (EU) membership
process starting from 1987 application to Turkey’s negotiator status till today went through ups and down.
Although Armenian allegations are not among Copengahen Criteria, it is being put on agenda time to
time. European Parlimanet’s opinion towards the
Armenian issue differs from the other European Institutions. However, European Parliament’s 1987 decision is being voiced by some circles within the EU.
Besides the institutional policy of the EU, individual
member states’ policies have implication on their bilateral relations with Turkey. After the independence
of Armenia, Turkey’s relations with Armenia included in the statements of the EU institutions. Turkey’s
EU membership process became the domestic discussions whithin the EU. Countries and groups which
do not want Turkey’s EU membership use every
argument including Armenian allegations to make
Turkey to give up from the membership process. If
Turkey gives up from the process by its own decision,
the EU would be free of ethical responsibilities, since
giving Turkey as a status of negotiator, the EU promised membership to Turkey after negotiation process.

ile ilişkileri noktasında etkileri ile üye ülkelerin politikalarının Türkiye ile ikili ilişkilere
yansımaları birlikte ele alınmalıdır. Ermeni
diasporasının AB kurumları ve üye ülkelerde
yaptıkları faaliyetler de doğrudan AB’ye ve
üye ülkelere etkileri bakımından önemlidir.
AB’nin ve Türkiye’nin devlet olarak muhatabı olması nedeniyle Ermenistan’ın pozisyonu
da bu bakımdan değerlendirilmelidir.
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AB kurumları arasında Ermeni soykırım iddialarına yönelik en net yaklaşımı
Avrupa Parlamentosu göstermiştir. Avrupa
Parlamentosu Türkiye’nin Birliğe üyelik başvurusundan üç ay sonra Haziran 1987’de
“Ermeni Sorununa Siyasi Çözüm” başlıklı
tavsiye kararında olayları “soykırım” olarak
değerlendirmiştir. Daha sonra Avrupa Parlamentosu’nun 1987 kararına atıfta bulunduğu
görülmüştür. Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki durumu ile ilgili ilerleme raporları yayınlayan Komisyon ise Ermeni soykırım iddialarına değil Türkiye’deki azınlıkların durumu
ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine odaklanmıştır.
Bu makalede AB’nin kurumsal olarak
bakışı ile üye ülkelerin konuya nasıl yaklaştığı analiz edilecek ve bu çerçevede konunun
Türkiye’nin AB üyeliğine olası etkisi değerlendirilecektir.
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Avrupa Birliği’nin Politikası
AB’de kurumsal düzeyde konunun ele
alınışında siyasi saiklerin etkili olduğu, Ermeni diasporasının lobi çalışmalarının yanında
konjonktürel olarak Türkiye-Avrupa ilişkilerinde yaşanan gelişmelerin hem üye ülkelerin
hem de AB kurumlarının Ermeni iddialarına
yönelik bakışında rol oynadığı görülmektedir.
Bunun en açık örneği Avrupa Parlamentosunun 1987’de aldığı karardır. Türkiye’nin
üyelik başvurusu yapmasına karşı çıkanlar
bir mesaj verme düşüncesiyle bu kararın alınmasında aktif rol oynamışlardır. 18 Haziran
1987 tarihli Avrupa Parlamentosu kararı,
kararın alınış süreci ve içeriği bakımından

incelenmesi daha sonraki dönemde AB’nin
konuya yaklaşımının anlaşılmasına da ışık tutacaktır.
Avrupa Parlamentosu 1987’deki kararında Osmanlı İmparatorluğu topraklarında
yaşayan Ermenilerin içinde olduğu 19151917 olaylarını 1948 BM Soykırım Suçunun
Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki
Sözleşmeye göre “soykırım” olarak nitelendirmektedir. Karardaki ilginç olan husus
Türkiye Hükümetinden 1915-1917 yıllarında
Ermenilere yönelik “soykırımı” tanımasının
istenmesini Konseye önerirken, o olaylardan dolayı günümüz Türkiye’sinin sorumlu
tutulamaycağının, politik, yasal veya maddi
talepte bulunulamayacağının ifade edilmesidir. Avrupa Parlamentosunun üye ülkelerin
bir günü 20. Yüzyılda soykırım ve insanlığa
karşı suç madurlarının anılmasına ayrılmasını
isterken özellikle Ermeniler ve Yahudiler diyerek Holokost ile Ermeni iddiaları arasında
paralelik kurma çabası da dikkat çekicidir.
Türk devletinin temelsiz bulduğu gerekçesiyle soykırım suçlamasını reddettiğini belirttikten sonra, tarihi bakımdan kanıtlanmış Ermeni “soykırımı” ifadesini kullanması karar
metninin oldukça tek yanlı olduğunu ortaya
koymaktadır.1 Aslında kararın alınış süreci incelendiğinde bu tek yanlılık ve kural tanımamazlık daha net ortaya çıkmaktadır.
Belçikalı Raportör Vanbdemeulebroucke’nin raporu, Avrupa Parlamentosu Siyasi Komitesi’nde oylamada reddedilmiştir.
Normalde oylamada reddedilen raporun bir
daha gündeme gelmemesi gerekirken Siyasi
Komite Başkanı değişince gündeme alındı.
Daha önce hayır oyu verenlerin bazıları baskı
ve tehditle oturuma katılmamışlar ve karar
taslağı Avrupa Parlamentosu Genel Kuruluna
getirilmiştir. Avrupa Parlamentosu üyelerinin
tehdit edildiği ve bu nedenle oturuma katılmadığı bir ortamda az sayıda Parlamenterin
katılımıyla Avrupa Parlamentosu Ermeni
Sorununa Siyasal Çözüm başlıklı kararı aldı.
(1) Karar metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/intcoop/
euro/pcc/aag/pcc_meeting/resolutions/1987_07_20.pdf

Avrupa Parlamentosu’nun kararları tavsiye niteliğinde olmasına rağmen daha
sonra Parlamentonun kararlarında ve diğer
AB organlarının kararlarında 1987 kararına atıfta bulunulması konuyu gündemde
tutmuştur. Avrupa Parlamentosunun kararı
Soğuk Savaş döneminin henüz sona ermediği ancak Batıya yönelik Sovyet tehdidinin
çok azaldığı bir ortamda alınmıştır. Ancak en
önemli özellik Türkiye’nin AB içinden karşı çıkışlara rağmen üyelik başvurusu yaptığı
bir dönem olmasıdır. Ermeni iddiaları daha
süreç başlamadan Türkiye’nin önünü kesme
amacı taşımaktadır. Türkiye’nin Soğuk Savaş
sona ermeden önce üyelik başvurusu Komisyona gitmiş ve orada takılmıştır. Sovyetler
Birliği’nin dağılmasından sonra ise AB önceliği Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine vermiştir. Buna rağmen Türkiye süreci ısrarla kovalamış, AB ile gümrük birliğine girmesinin
üyeliğin önünü açacağı düşünülmüştür. AB
ile gümrük birliğine girilmesinden bir yıl sonra 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde Türkiye’nin
aday ülkeler arasında sayılmamasından duyulan hayal kırıklığı 1999 Helsinki Zirvesinde
Türkiye’ye aday ülke statüsü verilmesiyle bir
ölçüde giderilmiştir. Türkiye’nin müzakereci
ülke statüsünü alması ise 2004 Brüksel Zirvesi’nden sonra olmuştur. Türkiye’nin AB sürecinde AB’nin Ermeni sorununa bakışı çok
sayıda konudan sadece bir tanesidir ve üyelik
kriterleri içinde yer almadığı için etkisi veya
hangi aşamada etkili olacağı tartışmalıdır. Ancak Avrupa Parlamentosunun 1987’deki kararı sonrasında yayınlanan raporlarda konuya
yer verilmesi ve Ermenistan’ın bağımsızlığından sonra bir de Türkiye-Ermenistan ilişkileri
boyutunun tartışmalara eklenmesi kapsamlı
bir değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.3
Avrupa Parlamentosu tarafından 15
Kasım 2000’de kabul edilen “Katılıma Doğru
Türkiye’nin İlerlemesi Üzerine Komisyonun

1999’daki Düzenli Raporu” ile ilgili rapor
Avrupa Parlamentosunun bakış açısının Türkiye’nin AB sürecindeki ilerlemelere rağmen
değişmediğini göstermiştir. Kabul edilen raporda Türk Hükümeti ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin modern Türkiye devleti
kurulmadan önce Ermeni azınlığın maruz
kaldığı “soykırımın” tanınmasına destek vermesi isteniyor. Raporun bir diğer özelliği de
Ermenistan ile ilişkilere vurgu yapmasıdır.
Türkiye’den Kafkasya’daki bütün komşularıyla İstikrar Paktı çerçevesinde ilişkilerini
geliştirmesini isterken, Ermenistanla normal
diplomatik ilişki ve ticaret ilişkilerinin kurulup “ablukanın” kaldırılması çağrısı yapılmaktadır.4
Soykırım iddiaları ile ilgili olarak gerek
tarihsel gerçekler gerekse 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasın Dair Sözleşme ile bağdaşmayan Avrupa
Parlamentosunun tutumu AB içerisinde de
tartışmalara konu olmuştur. Diğer AB kurumlarından farklı olarak Avrupa Parlamentosunun “soykırım” vurgusunun Türkiye’nin
üyeliği önüne zamanla ön şart gibi yerleşmeye başlamasının Türk-Ermeni ilişkilerine
ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerine yardımcı
olmayacağı şeklinde bir yaklaşım da AB içerisinde vardır. Nitekim Avrupa Parlamentosunda raporun kabulünden önce Ermeni lobisinin baskısıyla “Ermenilerin maruz kaldığı
trajedi” ifadesi raportörün karşı çıkmasına
rağmen “soykırım” olarak değiştirilmiştir.5
Avrupa Parlamentosu’nun bir yıl sonra 25
Ekim 2001’de kabul ettiği “Katılıma Doğru
Türkiye’nin İlerlemesi Üzerine Komisyonun
2000’deki Düzenli Raporu” ile ilgili raporda
ise bu sefer “soykırım” ifadesine yer verilmemiştir. Raporda tarafların eski diplomatlar ve
(2) Pulat Tacar, “Avrupa Parlamentosunun 1987 Yılında Aldığı Ermeni
Sorununa Siyasal Çözüm Başlıklı Kararın Öyküsü”, Ermeni Araştırmaları, Cilt 5, Sayı. 18, Yaz 2005, ss. 60-73.
(3) Bakınız Kamer Kasım, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Kıbrıs, Ermeni Sorunu ve Azınlıklar”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı.1, 2005,
ss. 85-112.
(4) Avrupa Parlamentosunda 15 Kasım 2000’de kabul edilen raporun metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-20000511+0+DOC+XML+V0//EN
(5) Bakınız Soner Karagül, “Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu”, Ermeni
Araştırmaları, Cilt 2, Sayı 8, Kış 2003, ss. 181-182.
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Oylama öncesi tehdit o boyuttaydı ki Alman
Parlamenter Wedekind silahla tehdit edildiğini ve bunun bir skandal olduğunu kürsüden
belirtmiştir.2

akademisyenlerden oluşturdukları karşılıklı
anlayışın geliştirilmesine yönelik sivil girişimin iki toplum ve devlet arasında ilişkilerin
normalleşmesine yol açması ifade edilmiştir.
Burada Türk-Ermeni Barışma Komisyonunun kurulması ve bu komisyonun çalışmalarına atıf vardır. Raporda yine Türkiye’nin Ermenistan’a uyguladığı “ablukayı” kaldırması
istenmekte ve ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan
ile Ermenistan arasındaki diyaloğun tesisine
çalışması istenmektedir.6
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Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin durumu ile ilgili gerek sonraki Avrupa Parlamentosu raporlarında gerekse diğer AB organlarında yapılan değerlendirmeler ve özellikle
kullanılan “abluka” gibi ifadeler konunun
iyi incelenmediğini ve/veya Ermeni lobisinin etkisini ortaya koymaktadır. Bu noktada öncelikle vurgulanması gereken Türkiye
ile Ermenistan arasında kara sınırının kapalı
olduğu ancak iki ülke arasında uçak seferlerinin yapılmakta olduğudur. Türkiye Ermenistan’ın bağımsızlığını tanımış ancak iki
ülke arasında normal diplomatik ilişkiler kurulamamıştır. Bunun sebeleri Ermenistan’ın
soykırım iddialarının tanınmasını dış politikasının amaçlarından birisi olarak değerlendirmesi, Türkiye ile sınırlarını ve Türkiye’nin
toprak bütünlüğünü açıkça tanımamasıdır.
Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan topraklarının Ermeni kuvvetler tarafından işgal
edilmesi de kara sınırının kapatılmasına yol
açmıştır. Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi
“Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Türkiyesi ve Batı Ermenistan’da gerçekleştirilen 1915
soykırımının uluslararası düzeyde tanınmasını
destekleyecektir.” demektedir.7 Bildirgedeki
“Batı Ermenistan” ifadesi ve Ermenistan’ın
sınırların dokunulmazlığı ve iyi komşuluk
ilişkilerni içeren bir deklarasyonu imzalamayı reddetmesi Türkiye ile ilişkilerde normalleşmeye engel olan faktörlerdir.8 Bu tabloya
rağmen AB’den Ermenistanla ilişkilerde Türkiye’yi suçlayıcı yaklaşım kabul edilir değildir.
Nitekim Avrupa Parlamentosu tarafından
28 Şubat 2002’de kabul edilen “Ortaklık ve
İş Birliği Antlaşmaları Çerçevesinde AB’nin

Güney Kafkasya ile İlişkileri” başlıklı raporda
Ermenistan’a uygulanan “abluka” nın kaldırılması istenmektedir. İlginç olan raporda
Türkiye’nin Ermenistanla kara sınırını kapamasının nedeni olan Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarının işgalinin
sona erdirilmesi yerine, sadece işgal altındaki
topraklarda Ermeni kontrolünün sürekli olacağı izlenimine neden olacak hareketlerden
kaçınılmasının ifade edilmesidir. Per Garhton tarafından hazırlanan raporda Avrupa
Parlamentosunun 1987’deki kararından da
bahsedilmiştir.9 Avrupa Parlamentosu’nun
kabul ettiği metin TBMM’de grubu bulunan
siyasi partiler tarafından ortak bir bildiri ile
eleştirilmiştir. Dışişleri Bakanlığı’da basın
açıklaması yaparak parlamentoların geçmişe
ilişkin siyasi değerlendirmelerinin tarihi gerçekleri tahrip etmekten başka bir işe yaramayacağını belirtmiştir. Dışişleri Bakanlığı ayrıca
Türkiye’nin Ermenistan’a abluka uyguladığı
görüşünün doğru olmadığını iki ülke arasında
tarifeli uçak seferlerinin yapılmakta olduğunu ifade etmiştir.10
Yine Par Garhton tarafından hazırlanan 2 Şubat 2004 tarihli Avrupa Parlamentosu’nun Konseye Avrupa Birliği’nin Güney
Kafkasya Politikasına İlişkin Önerileri adlı
raporda bu kez Ermenistan’a yönelik Türkiye’nin ticaret sınırlamalarını kaldırması
ve kara sınırının açılması istenirken Avrupa
Parlamentosu’nun 1987 yılındaki kararıyla
ifade edilen pozisyonunu da teyit etmektedir.
(6) Avrupa Parlamentosunda 25 Ekim 2001’de kabul edilen raporu n metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/omk/
omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&FILE=011025&LANG
UE=EN&TPV=PROV&SDOCTA=8&TXTLST=1&Type_
Doc=FIRST&POS=1, Türk-Ermeni Barışma Komisyonu için bakınız Kamer Kasım, “Turkish-Armenian Reconciliation Commission: A Missed Opportunity”, Armenian Studies, Issue: 4, December
2001-January-February, 2002, pp. 256-273. Ayrıca bakınız, Soner
Karagül, “Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu”, Ermeni Araştırmaları,
Cilt 2, Sayı 8, Kış 2003, ss. 182-183.
(7) Stephan H. Astourian, “From Ter-Petrosian to Kocharian: Leadership Change in Armenia”, Berkeley Program in Soviet and
Post-Soviet Studies Working Paper Series, 2000-2001, s. 20.
(8) Türkiye-Ermenistan ilişkileri için bakınız, Kamer Kasım, “TürkiyeErmenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası”, Ermeni Araştırmaları, sayı 37-38, 2010-2011, ss. 83-99. Kamer Kasım,
“Armenia’s Foreign Policy: Small State Irredentism”, Review of
Armenian Studies, No. 25, 2012, ss. 133-150.
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/aag/pcc_meeting/resolutions/2002_02_28.pdf
(10) Kamer Kasım, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Kıbrıs, Ermeni Sorunu ve Azınlıklar”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı.1, 2005, s. 100.

Avrupa Parlamentosu’nun 2006’daki
kararının 50. Maddesinde ise Ermeni “soykırımı” nın tanınmasının Kopenhag Kriterleri’nden birisi olmadığı belirtilirken, ancak
buna rağmen Türkiye’den geçmişini kabul
etmesi ve bu sorun üzerinde çalışan araştırmacılar, entelektüeller ve akademisyenlere
kolaylık göstererek tarihi arşivlere ulaşılmasını sağlaması istenmektedir.15 İlginç olan
Türkiye’nin Ermeni iddialarının araştırılması
konusunda oldukça istekli olup tarihçilerden
oluşan bir komisyonun kurulmasını talep
eden taraf olmasıdır. Ayrıca Türkiye’de arşivlerin açık olduğu gerçeği de Avrupa Parlamentosu tarafından görmezlikten gelinmiştir.16
Avrupa Parlamentosu’nun bu tutumunun daha sonra da devam ettiği görülmektedir. Ancak Türkiye’nin üyelik sürecin-

deki ilerleme raporlarıyla ilgili kararlarında
“soykırım”a vurgudan vazgeçilip Türkiye-Ermenistan ilişkilerine değinildiği görülmektedir. Örneğin Avrupa Parlamentosu 21 Mayıs
2008’de kabul edilen Türkiye’nin 2007 İlerleme Raporuna ilişkin kararında Türkiye’den
Ermenistan sınırını açmasını ekonomik ve
politik ilişkileri tam olarak tesis etmesini istemekte ve Türk ve Ermeni hükümetlerinden
uzlaşma sürecini başlatarak geçmiş olaylar
hakkında açık ve samimi tartışmaya izin vermelerini istemektedir.17 12 Mayıs 2009’da
Avrupa Parlamentosunda kabul edilen Türkiye’nin 2008 İlerleme Raporuna ilişkin kararında Cumhurbaşkanı Gül’ün Ermenistan ziyareti olumlu bir gelişme olarak belirtilirken
Ermeni iddialarına yönelik olarak 2008’deki
görüşünü tekrar etmiştir.18 Avrupa Parlamentosunun 10 Şubat 2010, 9 Şubat 2011, 23
Mart 2012, 18 Nisan 2013 ve 7 Mart 2014’de
kabul edilen Türkiye’nin 2009, 2010, 2011,
2012 ve 2013 İlerleme Raporlarına ilişkin
kararlarında ise Türkiye ve Ermenistan’a ilişkilerin normalleşmesi için ön şart olmaksızın
protokolleri yürürlüğe koymaları ve sınırı açmaları çağrısında bulunmaktadır.19 Burada
önemli olan husus 2008’den itibaren Avrupa
(11) Rapor metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-20040052+0+DOC+PDF+V0//EN
(12) Kamer Kasım, “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Kıbrıs, Ermeni Sorunu ve Azınlıklar”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı.1, 2005, s. 100.
(13) Metin için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?type=REPORT&language=EN&reference=A6-2006-0269
(14) 28 Eylül 2005 karar metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P6TA-2005-0350
(15) Bakınız, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=R
EPORT&language=EN&reference=A6-2006-0269
(16) Türkiye’nin ortak komisyon düşüncesi yabancı basında da yer almıştı. Bakınız, The New York Times, “Armenian-Turkish Dispute”,
18 Nisan 2005.
(17) Karar metni için bakınız, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0224&language=EN
(18) Karar
metni
için
http://www.europarl.europa.eu/sides/
g e t D o c . d o ? p u b R e f = - / / E P / / T E XT + TA + P 6 -TA - 2 0 0 9 0134+0+DOC+XML+V0//EN
(19) Karar
metinleri
için
için
bakınız,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP7-TA-2010 025%2B0
%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FEN&language=EN,t
tp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2011-0090+0+DOC+XML+V0//EN,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+MOTION+B7-2012-0189+0+DOC+XML+V0//
EN, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0184+0+DOC+XML+V0//
EN,
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
MOTION&reference=B7-2014-0241&language=EN
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Raporda inşa edilmekte olan boru hatlarının
Ermenistan’ı bypass ettiği de vurgulamıştır.11
Burada dikkat çeken husus ise Ermenistan’ın
enerji projelerinden dışlanmasıyla Azerbaycan topraklarının işgal altında olmasının ilişkilendirilmemiş olmasıdır. Avrupa Parlamentosu tarafından 15 Aralık 2004 tarihinde alınan ve Türkiye ile AB arasında müzakerelerin
başlatılmasını tavsiye eden kararda da Türkiye’nin Avrupa Parlamentosu’nun 1987’deki
kararının gereğini yerine getirmediği belirtilmiştir.12 Avrupa Parlamentosunun sonraki yıllarda da 1987 yılındaki kararına ilişkin
aynı ısrarcı tavrı sürdürdüğü görülmektedir.
2006’da Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Camiel Eurlings’in hazırladığı raporda ise Avrupa Parlamentosu’nun 15 Aralık 2004 tarihli kararı ile 28 Eylül 2005 tarihli
kararlarına gönderme yapılarak bu kararlarda
Türkiye’den istenen Ermeni “soykırımını”
tanıması hususu vurgulanmış ve bu AB üyeliğinin ön koşulu olarak sunulmuştur.13 Bu
kararda atıfta bulunulan Avrupa Parlamentosu’nun 28 Eylül 2005 tarihli kararı Türkiye
ile müzakerelerin başlamasına ilişkindir. Bu
kararın 5. Maddesinde Türkiye’nin Ermeni
“soykırımını” tanımasının AB üyeliği için ön
koşul olduğu belirtilmişti.14

Parlamentosunun soykırım vurgusunu bırakmış olmasıdır. Bunda Türkiye ile Ermenistan
arasında protokollere giden sürecin etkisi
vardır.
Avrupa Parlamentosu dışındaki AB
kurumlarının, Ermeni iddiaları ve bunun
Türkiye’nin üyelik sürecine etkisi bakımından daha farklı bir yaklaşım sergiledikleri
söylenebilir. Yapılan konuşmalarda Ermeni
iddialarını destekleyici açıklamalar ve Türkiye’ye yönelik Avrupa Parlamentosu kararları
paralelinde çağrılar olsa da bağlayıcı kararlar
noktasında çekinceli bir tavır sergilenmiştir.20
Türkiye ile müzakere sürecinin başladığı 1617 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde Avrupa Parlamentosu’nun 15 Aralık
2004 tarihli kararına atıfta bulunulmuştur.21
O kararda da Türkiye’nin 1987’deki kararının gereğini yerine getirmediği ifade edilmektedir.
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Türkiye ile AB arasında 2005 yılında
müzakerelerin başlaması ve Ermeni iddialarının Kopenhag Kriterleri arasında bulunmaması AB Komisyon ve Konseyi’nin tavrında
etkili olmuştur. Zaman zaman yapılan Türkiye’yi zorlayıcı açıklamalara rağmen üyelik
müzakerelerini zora sokacak bir kararın tüm
süreç bakımından riski en azından kurumsal
bazda görülmektedir.
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Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin
Ermeni İddialarına Bakışı
Türkiye’nin AB üyelik sürecine Ermeni
iddialarının etkisi bakımından AB kurumları
içerisinde Avrupa Parlamentosunun bağlayıcı
bir kararı ve daha sonra da bunu destekleyen
bir çizgisi olduğu görülmektedir. Avrupa Parlamentosu dışındaki kurumlar ise bu konuda
temkinli bir yaklaşım sergilemişlerdir. AB kurumları yanında üye ülkelerin Ermeni iddialarına yönelik politikası da Türkiye-AB ilişkileri
bakımından önemlidir. AB üyesi ülkeler arasında Fransa Parlamentosunda alınan karar
bu ülkenin AB içerisindeki ağırlığı da dikkate
alınarak en fazla tartışılan karar olduğu gibi,

ikili ilişkilere etkisi bakımından da en ağırlıklı
olan karardır. 18 Ocak 2001’de Fransa Parlamentosu “Fransa 1915 Ermeni Soykırımını
açıkca tanır” cümlesinden oluşan bir kararı
577 üyeli parlamentoda 52 üyenin katılımıyla
almıştır. Fransa Senatosu 8 Kasım 2000’de
Ermeni “soykırımını” tanıyan bir metni 164
kabul oyuna karşılık 40 red oyuyla onaylamıştı. Senatoda kabul edilen metinin Fransa
Ulusal Parlamentosuna gelme süreci 2001’de
olmuştur. Önce 10 Ocak 2001’de Fransa
Ulusal Parlamentosu Dışişleri Komisyonu
tasarıyı kabul etmiştir. Bu tarihten bir gün
önce TBMM’de ulusal parlamentoların tarihi
araştırmalara taraf olamayacakları, nefret ve
ırkçılığın körüklenmesine katkı yapamayacakları ve Fransa Parlamentosu’nun tasarıyı
kabul etmesi halinde Fransa’nın uluslararası
alanda yüklendiği görevleri yerine getirmekte
tarafsızlık ilkesi ile bağlı kalamayacağı ve bu
nedenle Kafkasya’da ve diğer uluslararası sorunlarda alacağı her inisiyatifin kuşkuyla karşılanacağını vurgulayan ve tasarıya karşı çıkan
bir önerge kabul edilmiştir. Ancak 10 Ocak
2001’de Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonundan geçen tasarı 18 Ocak 2001’de
kabul edilmiştir.22
AB üyesi ülkeler arasında Ermeni iddialarına en fazla destek verenlerden birisi
olan Yunanistan’da Fransa’daki karardan çok
önce Nisan 1996’da Parlamento tarafında 24
Nisan Ermenilerin Türkler tarafından “soykırımını” anma günü olarak kabul edilmiştir.
Belçika Senatosunun 1998’de Türkiye’den
“soykırımı” tanımasını isteyen bir kararı vardır. İtalya Parlamentosu Avrupa Parlamentosunun kararına atıfta bulunan bir karar
almıştır.23 Ancak Fransa Parlamentosu’nda
alınan karar bunlardan çok daha etkili ol(20) AB kurumlarındaki konuşmalar ve açıklamaların detayları için
bakınız, Deniz Altınbaş, “The ‘Armenian Question’ in European
Union Institutions”, Review of Armenian Studies, No. 23, 2011, ss.
147-233.
(21) Brüksel Zirvesi Sonuç Bildirgesi için Bakınız http://www.mfa.gov.
tr/bruksel-zirvesi--16-17-aralik-2004.tr.mfa
(22) Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları,
Sayı 1, Mart-Nisan-Mayıs 2001, ss. 10-17. Kamer Kasım, “Avrupa
Birliği Üyelik Sürecinde Kıbrıs, Ermeni Sorunu ve Azınlıklar”, Avrasya Dosyası, Cilt 11, Sayı.1, 2005, s. 100.
(23) Soner Karagül, “Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu”, Ermeni Araştırmaları, Cilt 2, Sayı 8, Kış 2003, ss. 186-191.

Sonuçta tasarı Senatoda kabul edilmiş olsa da bazı üyelerin yaptığı Anayasaya
aykırılık başvurusu üzerine Anayasa Konseyi
tarafından iptal edilmiştir. Türkiye Dışişleri
Bakanlığı Fransa Anayasa Konseyi’nin kararı
sonrası yaptığı açıklamada; “yasanın Türkler
ve Ermenilerin ortak tarihlerinin sancılı bir
bölümüne ilişkin Ermeni görüşlerinin sorgulanmasını yasaklamayı hedefleyen tek taraflı
bir girişim olduğunu, bu iptalin Fransa’da ifade ve araştırma özgürlüğü, hukuk devleti ve
uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşan; tarihin siyasallaştırılmasına karşı duran bir adım
olduğunu ve vahim bir hatanın Fransa’daki
en yetkili hukuk mercii tarafından düzeltilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade
etmiştir.”26

Türkiye-Fransa ilişkilerindeki gerginlik
ise devam etmiştir. Temmuz 2012’de Türkiye
Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun Fransa ziyareti sırasında Fransa Dışişleri Bakanı Fabius
ile yapılan görüşme sonrası Fabius Fransa’nın
soykırım iddialarını reddedenlerin cezalandırılmasına ilişkin yeni bir kanun tasarısı hazırlayıp hazırlamayacağı sorusu üzerine kabul
edilen yasanın Anayasa Konseyi tarafından
reddedildiğini ve aynı yol izlenirse yine sonucun değişmeyeceğini ifade etmiştir.27
İsveç Parlamentosunda 11 Mart 2010
tarihinde Ermeni soykırım iddialarını tanıyan bir karar kabul edilmiştir. İsveç Dışişleri
Bakanı’nın açıkça karşı çıktığı karar Türkiye’de de tepki ile karşılanmış ve Başbakan
Erdoğan’ın İsveç gezisini iptal etmesine yol
açmıştı. İspanya’da ulusal parlamentoda Ermeni iddialarını kabul ettirmek için yapılan
girşimlerin sonuçsuz kalması üzerine eyalet
parlamentolarına yönelme olmuş ve Katalonya, Balear ve Bask Bölgesi Ermeni iddialarını kabul etmiştir. AB üyesi ülkeler arasında
AB’nin politikalarının yönlendirilmesi önemi
nedeniyle Almanya’nın ayrı bir yeri vardır. Bu
nedenle Ermeni diasporası ve Ermeni iddialarını savunanlar Almanya’da Parlamentonun
iddiaları tanıyan bir karar alması için çok uğraşmışlardır. Bu anlamda Almanya Parlamentosunda 15 Haziran 2005 tarihinde birçok
bağımsız tarihçinin, bazı ülke parlamentolarının ve uluslararası örgütlerin 1915 olaylarını
soykırım olarak adlandırdığını ifade eden bir
karar alınmıştır. Böylece Almanya “soykırım”ı
tanıyan bir karar almaktan kaçınmış ancak
Ermeni iddialarını savunanları da tamamen
dışlamayacak fakat temel de iki tarafı da
memnun etmeyen bir formül bulmuştur.28
(24) Ömer Engin Lütem, “Fransa-Türkiye: Sürekli Bunalım 1”, http://
www.avim.org.tr/bultentekli.php?haberid=42313, 20 Aralık 2011.
Ömer Engin Lütem, “Fransa-Türkiye: Sürekli Bunalım 2”, http//
www.avim.org.tr/degerlendirmetekli.php?makaleid=5261,
21
Aralık 2011.
(25) Kamer Kasım, “Sarkozy’nin Gölgesinde Fransa İle Tasarı Gerginliği”, Analist, Sayı. 12, Şubat 2012, ss. 12-15.
(26) Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları,
Sayı. 41, 2012, s. 41.
(27) Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları,
Sayı. 42, 2012, ss. 22-23.
(28) Bakınız, Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı. 45, 2013, ss. 20-44.
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muş sonrasında AB üyesi başka bazı ülkelerin benzer kararlar almasının önünü açmıştır.
Hollanda ve Slovakya 2004’te, Polonya, Litvanya ve Almanya 2005’te karar almışlardır.
Fransa Parlamentosu sadece karar almakla
kalmamış sonraki süreçte Ermeni diasporasının ve Ermenistan’ın etkisiyle “soykırımın”
inkârını cezalandıran bir yasayı çıkarma girişimi olmuştur. Fransa Ulusal Parlamentosunda “soykırımın” inkârını cezalandıran kanun
tasarısı dönemin Fransız hükümetinin açıkca
karşı çıkmasına rağmen 2006’da kabul edilmiştir. Tasarının yasalaşması için Senatonun
kabul etmesi gerekiyordu. Senato tasarıyı
2011’e kadar gündeme almadı. Ancak tasarı Mayıs 2011’de gündeme gelmiş ancak ilk
ele alındığı kanunlar komisyonu tarafından
Anayasaya aykırı bulunmuştur.24 Sarkozy’nin
önceleri mesafeli durduğu konuya 2010’da
yapılan Senato ara seçimlerinde Sosyalistlerin kazanması üzerine farklı yaklaşmaya başlamıştır. 2006’daki yasa tasarısı Ermeni iddialarını reddedenlerin beş yıla kadar hapis ve
45.000 Avro’ya kadar para cezasına çarptırılmasını istemekteydi. Konu Fransa içerisinde
ifade özgürlüğünü engellemesi bakımından
ele alınıyordu. Sarkozy gerek Sosyalistler
karşısında Ermeni desteği sağlamak gerekse
Türkiye’nin AB üyeliğine zaten karşı çıktığı
için tavır değiştirdi.25
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Yunanistan Parlamentosu yukarıda ifade
edildiği gibi 1996’da 24 Nisan’ı Ermenilerin
Türkler tarafından “soykırımı”nı anma günü
olarak kabul etmişti. Yunanistan Parlamentosu 9 Eylül 2014 tarihinde ise soykırım, savaş ve insanlığa karşı işlenmiş suçları tasvip
eden, sıradanlaştıran veya inkâr edenlerin 3
yıla kadar hapis ve 25.000 Avro’ya kadar para
cezasına çarptırılmasını isteyen bir kanun kabul etmiştir. Kanuna göre bir olayın soykırım
olarak kabul edilebilmesi için bir uluslararası
mahkemenin veya Yunanistan Parlamentosunun kararı gereklidir. Yunanistan’da alınan
bu karar Türkiye’ye yönelik yeni bir karalama kampanyasında kullanılabilecektir. Ömer
Engin Lütem’in de ifade ettiği gibi Birleşmiş
Milletler’in 1948 Sözleşmesi bu konuda uyulması gereken başlıca uluslararası belgedir.
“Bu sözleşmenin 6. Maddesine göre bir olayın
soykırım olup olmadığına karar verecek olan
merci ya uluslararası bir ceza mahkemesi ya da
suçun işlendiği ülkenin yetkili bir mahkemesidir.”29 Dolayısıyla ülke parlamentolarının bu
konuda aldıkları kararlar 1948 Sözleşmesine
uymamaktadır.
Ulusal parlamentolarda alınan kararlar
başka bir ülke açısından bağlayıcı değildir.
Fransa veya diğer ülkelerin parlamentolarının Ermeni iddialarını destekleyici noktadaki kararları siyasi saiklerle alınmış, tarihi
gerçekler ve bilimsel verilerle bağdaşmayan
kararlardır. Ermeni diasporasının etkisi ve/
veya Türkiye’nin AB sürecine olan olumsuz
bakış nedeniyle alınmış kararlar Türkiye’yi
AB üyelik sürecinden vazgeçirmek amacı da
taşımaktadır. AB Türkiye’ye müzakereci ülke
statüsü vermekle etik bir sorumluluk altına
da girmiştir. Bu Türkiye’ye verilmiş bir sözdür. Buna rağmen Türkiye’nin üye olmasını
istemeyen gruplar bir formül bulup Türkiye’nin kendisinin vazgeçmesini istemektedirler. Türkiye eğer süreçten kendisi vazgeçerse
etik sorumluluktan AB kurtulmuş olacaktır.
AB üyesi ülkelerde kamuoyuna yönelik faaliyetlerde Ermeni diasporasının oldukça etkili olduğu ve siyasi kanalları kullanarak

sonuç alabildiği görülmektedir. Özellikle bazı
ülkelerde Türklerin de nüfus olarak Ermeni
diasporasına yakın hatta daha fazla olmasına rağmen Ermeni iddiaları paralelinde görüşlerin daha ağırlıkta duyulması lobi olmanın önemine işaret etmektedir. Bu noktada
örgütlenme ve organizasyonal çabalar etkili
olmaktadır. Avrupa’da uzun yıllara dayanan
Türkiye’den göç edenlerin oluşturduğu yapının yanında son yıllarda Azerbaycan’dan
gelenler de seslerini duyurmaya başlamıştır.
Fransa’da “soykrımın” inkârını cezalandırmaya yönelik tasarı görüşülürken Türkiye ve
Azerbaycan’dan kitleler Paris’te Parlamento
önünde gösteri yapmışlardır.30
Ermeni lobisinin AB’deki faaliyetlerine
hız verip daha fazla ülkede iddiaları tanıyan
kararlar çıkarma ve AB kurumlarını bu noktada etkileme stratejisi vardır. Türkiye ile AB
arasında müzakere sürecinin sağlıklı yürümemesi ve ilerlememesi Ermeni iddiaları konusunda AB’deki faaliyetlerin görünürlüğünü
de azalttı. Türkiye’nin AB sürecinin yeniden
ivme kazanması halinde Ermeni lobisinin AB
kurumları ve üye ülkelerdeki çabaları hız kazanacaktır. Ermeni diasporasının faaliyetleriyle Ermenistan’ın öncelikleri her durumda
aynı çizgide buluşmamaktadır. Türkiye ile
Ermenistan arasında yol haritasıyla başlayan
yakınlaşma ve sonunda protokollerin imzalanması disporanın ağırlıklı bir kesimi tarafından temkinli karşılanmıştır. Protokollerde yer
alan bazı maddeler ve özellikle bir tarih alt komisyonunun kurulacağı maddesi diasporanın
tepkisini çekmiştir. Diaspora açısından öncelikli konu “soykırım” iddialarıdır ve konunun
kesinlikle tartışmaya açılmamasını istemektedir. Oysa Ermenistan yönetimi protokollerde
Karabağ sorunundan hiç bahsedilmemesini
kazanım olarak görmüştü. Ancak diasporadan gelen baskılar üzerine Ermenistan tarafından tarih alt komisyonunda “soykırım”
(29) Ömer Engin Lütem, “Yunanistan’da ‘Soykırım’ Kanunu”, AVİM
Günlük Bülten, http://www.avim.org.tr/analiz/tr/yunanistanda-soykirim-kanunu/3636, 19 Eylül 2014.
(30) “Azerbaijanis Protest at France Vote on Armenian Genocide”,
Hurriyet Daily News, http://www.hurriyetdailynews.com/azerbaijanis-protest-at-france-vote-on-armenia genocide.aspx?pageID=23
8&nID=9769&NewsCatID=355, 22 Aralık 2011.

AB kurumları ve üye ülkelerin Ermeni
iddiaları ve bunun Türkiye’ye yönelik etkileri
ve Türkiye’den beklentileri, Türkiye-Ermenistan ilişkilerindeki süreçten etkilenmiştir.
Bu durum protokollere giden süreç ve sonrasındaki AB kararlarına yansımıştır. Ancak
yine de Ermeni diasporasının baskısı ve bu
doğrultuda lobi çalışmaları soykırım iddialarıyla ilgili AB ülkelerindeki duruşun değişmemesine neden olmuştur. Fransa gibi Ermeni
iddialarını açık destek veren ülkeler TürkiyeErmenistan ilişkilerinde nasıl bir süreç yaşanırsa yaşansın pozisyonlarını değiştirmemektedirler.

Sonuç
Türkiye’nin AB’ye üye olmak istemesi
genel olarak Batı ile entegre olma politikasının önemli bir ayağıdır. Soğuk Savaş döneminde Batı bloğunun güvenlik örgütü olan
NATO’ya üye olan Türkiye, ekonomik ve
siyasi entegrasyonu hedefleyen ve bu konularda örnek bir entegrasyon modeli oluşturan
AB’ye de girmek için Soğuk Savaş döneminden beri çabalamaktadır. Türkiye AB’ye
üyelik başvurusunu 1987’de yapmıştır. Türkiye’nin müzakereci ülke statüsü alması ise
2005 yılını bulmuştur. Ancak müzakere sü-

reci de ilerleyememektedir. Türkiye’nin AB
süreci iç ve dış pek çok faktörün gölgesinde
şekillenmiştir. Hızlandığı dönemler olmuş
ama tıkanmalar da meydana gelmiştir. Ermeni iddiaları AB sürecinde Türkiye’nin önüne çıkarılmak istenen engellerden birisidir.
Üyelik kriterlerinden olmamasına rağmen
Avrupa Parlamentosunun kararı ve üye ülkelerden bazılarının konuya yaklaşımı Türkiye
için problem olmaktadır. Ancak Türkiye’nin
AB üyeliğinin Ermeni iddialarına yönelik
AB’nin ve üye ülkelerin politikalarına bağlı
olacağı söylenemez. Bu durum Türkiye’nin
hiç bir harekette bulunmasına gerek olmadığı anlamına gelmemektedir. AB ülkelerinde
kamuoylarında hâkim olan algının değişmesi
için çaba sarfedilmesi, AB kurumları ve ülkelerinde karar vericilere yönelik doğru bir
stratejiyle Türkiye’nin bakışının anlatılması
kısa sürede sonuç alınamazsa da orta vadede
etkili olacaktır.
Türkiye’nin Ermeni diasporasının
“soykırım” iddialarını yaymaya yönelik lobi
faaliyetleri karşısında Avrupa’da kendisini
destekleyebilecek olan gruplarla olan işbirliği
konunun bir yönünü oluşturmaktadır. Ermenistan’ın bağımsızlığından sonra bu ülkeyle
Türkiye’nin ilişkilerine yönelik ön yargılı bakışında AB kurumlarının kararlarına yansımaya başladığı görülmektedir. Ermenistan’ın
Azerbaycan topraklarının yaklaşık % 20’sinin
işgal altında kalmasından ve sivillerin katliamından sorumlu olması görmezlikten gelinmektedir. Bu konuda son yıllarda Azerbaycan’ın özellikle Hocalı ile ilgili faaliyetleri ve
Ermeni diasporasına karşı organize çabaları
da etkili olmaya başlamıştır. Ermenistan’ın
da Avrasya Birliği süreciyle birlikte Rusya ile
daha da yakınlaşıp Avrupa’dan uzaklaşması
Ermenistan’ı AB’de gündemden düşürmektedir.
Türkiye’nin AB üyeliği artık AB’nin
bir iç sorunu haline gelmiştir. AB Türkiye’nin
(31) Bakınız Kamer Kasım, Soğuk Savaş Sonrası Kafkasya, Ankara:
USAK Yayınları, 2011, ss. 107-110. Kamer Kasım, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri: Protokollere Giden Süreç ve Sonrası”, Ermeni
Araştırmaları, Sayı: 37-38, 2010-2011, ss. 83-99.
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ın tartışılmayacağı ve Türkiye’deki Ermeni
anıtlarının tartışılacağı gibi tarih alt komisyonunun kurulmasını anlamsız hale getirecek
açıklamada bulunmuştur. Ermenistan Anayasa Mahkemesi de protokolleri Ermenistan
Anayasasına uygun bulmasına rağmen gerekçeli kararında protokollerin içini boşaltan bir
tarzda açıklamada bulunmuştur. Ermenistan
Anayasa Mahkemesi protokollerin uygulanmasının hiç bir şekilde Ermenistan Anayasası
ve Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesine aykırı
olamayacağını ifade etmiştir. Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi Ermenistan’a “soykırım”
iddialarının uluslararası alanda duyurulması
görevi verdiğinden Ermenistan yönetiminin
soykırım iddialarının araştırılması konusuna
nasıl bakabileceğine ilişkin bir çerçeve çizilmiştir.31
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üyeliğiyle ilgili müzakereci ülke statüsü vermekle bir söz vermiştir. Üye ülkeler arasında
ise buna rağmen Türkiye’nin AB entegrasyonuna farklı bakanlar vardır. Bu bakış açıları
AB’nin uluslararası alanda vizyonuna yönelik beklentilerle de ilgilidir. Bazı AB ülkeleri
AB’nin yeterince genişlediğini ve Türkiye’nin
üyeliği halinde AB’nin sınırlarının Orta Doğu
ve Kafkasya’ya uzanacağını ve bu istikrarsız
bölgelere AB’nin komşu olacağını bunun istikrarsızlığın AB içine sızması anlamına geleceğini düşünmektedir. Bu bakış açısı Türkiye’nin üyeliğini AB açısından risk olarak
değerlendirmektedir. Almanya ve Fransa’nın
başını çektiği bu grup Türkiye’nin üyeliği
önünde engel olabilecek her konuyu Ermeni
iddiaları dâhil kullanma eğilimindedir. Bazı
AB ülkeleri de Birliğin Kafkasya’da Orta Doğu’da stratejik rol oynaması ve siyasi açıdan
da bu bölgelerin gelişmelerinde etkili olmasını istemektedir. Birleşik Krallık gibi üye
ülkelerin AB’ye yüklemek istediği stratejik
vizyon Türkiye’nin üyeliğini gerekli kılmaktadır. AB eğer Kafkasya ve Orta Doğu’da aktif
rol oynamak istiyorsa bu bölgelerde bölgesel
güç konumunda olan Türkiye’nin üyeliğine
ihtiyacı vardır. Bu takdirde Türkiye AB için
stratejik değer olacaktır. AB’nin nasıl bir stratejik vizyona sahip olacağı ise üye ülkelerin
vereceği bir karardır. AB üyesi ülkeler ve AB
kurumları mevcut yapıda stratejik vizyonlarını genişlermek isterlerse Türkiye’nin üyeliğinin önü açılacaktır. Diğer bir Türkiye’nin
üyeliğini destekleyen senaryo ise AB’nin
farklı düzlemde entegrasyona yönelmesidir.
Bu çok vitesli AB tartışmalarını beraberinde
getirecektir. Eğer AB için de farklı entegrasyon halkaları veya farklı halkalar ortaya çıkarsa Türkiye bunlardan birine entegre olabilir.32
Halihazırda zaten Avro kullanan ve kendi
milli para birimlerini kullanan olmak üzere
iki kategori vardır. Bu kategorilerin sayısı artabilir. Böyle bir durumda Türkiye’nin üyelik
sürecinin önü açılır ve Ermeni iddiları gibi
konular süreçte oldukça marjinal bir husus
olarak kalır.
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