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1990 sonrası MHP, CHP ve AKP’nin Avrupa Birliği Politikalarının 

Karşılaştırması 

Emre Tüysüz

 

 

Türk dış politikasında Avrupa Birliği ile ilişkiler ne kadar önemliyse Türk siyasal 

hayatında demokratikleşme çabası o kadar önemlidir. Avrupa Birliği hedefinin Türkiye’nin 

demokratikleşmesinde itici güç olmasının anlaşılmasıyla bu iki argüman kesişmiştir. Başka 

bir perspektiften 1990 sonrası Avrupa bütünleşmesi ekonomik bütünleşmesini tamamlayıp 

siyasi bütünleşmeye evrilmesi ile ilişkilerde demokrasi ve insan hakları belirleyici olmaya 

başlamıştır. Nitekim 1993 yılında üyelik koşullarını oluşturan demokrasi, hukukun üstünlüğü, 

insan haklarına ve azınlıklara saygı kriterlerinden oluşan Kopenhag Kriterleri bunun somut 

örneğidir. Öte yandan Türk siyasi tarihinde yaşanan askeri darbeler ve vesayet, siyasi 

partilerin kapatılması vs gibi siyasetin demokratik ortamda işleyemeyişi ve ekonomik 

istikrarsızlık, siyasal fraksiyonların Avrupa Birliği hedefinde birleşmelerini sağlamıştır. Siyasi 

istikrarsızlığa ilave olarak ekonomik krizlerin sık aralıklarla yaşanması halkın da ekonomik 

refah için çıkış yolunu AB’de görmesine ve AB üyeliğinin hiç olmadığı kadar yoğun bir 

şekilde desteklenmesine neden olmuştur.  

Kamuoyunda oluşan konsensüs neticesinde siyasi partilerin büyük çoğunluğu AB 

üyeliğini seçim propagandası olarak kullanmaya başlamışlardır. Bu önermeyi yanlışlamanın 

yolu ise partilerin bu konudaki söylemleriyle uygulamalarını karşılaştırmak olacaktır. Bu 

bağlamda bugün TBMM’nin büyük çoğunluğunu oluşturan üç büyük parti AKP, CHP ve 

MHP’nin parti programlarını referans almak gerekir. Ayrıca Partilerin seçim 

beyannamelerindeki dış politika bölümlerine bakıldığında AB ile ilişkiler konusunda hemen 

hepsinin benzer konulara farklı bakış açılarıyla odaklandıklarını görmekteyiz. Nihayetinde bu 

kısa çalışmada yazımızın başında belirtilen nedenlerden dolayı 1991 sonrası dönem esas 

alınmıştır. Bu çerçevede AKP’nin 2001 yılında kurulması nedeniyle bu parti için 

değerlendirmeler bu tarihten sonrasını kapsamaktadır.    
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MHP 

Milliyetçi Hareket Partisi kurucu lideri olan Alpaslan Türkeş döneminde Parti Avrupa 

Birliği üyeliğine AB’nin ulusal egemenliği ortadan kaldıracak bir oluşum olması nedeniyle 

karşı çıkmıştır. Buna karşılık zamanla AB’ye bakış açısının değiştiğini görmekteyiz. Zira 

Devlet Bahçeli’nin partinin başkanı olmasından bugüne kadar parti, AB üyeliği hedefine 

destek olmuştur. Ancak MHP’nin bu dönemden sonra yapılan bütün parti programlarında ve 

seçim beyannamelerinde belirlenen AB politikası, ulusal egemenlikten taviz verilmesine ve 

teslimiyetçiliğe karşı çıkan diğer ülkelerle eşit statüde onurlu üyelik isteyen ifadelerin yer 

aldığı kısaca “milli hassasiyetleri” ön plana çıkaran bir hedeftir. Öz olarak Milli hassasiyetler 

olarak tanımladığımız bu politika parti programlarında daha çok “onurlu üyelik” olarak 

karşılık bulmaktadır. Bu açıdan MHP, partinin özünde ve tabanında Turancı ideolojik 

duruşuna paralel bir AB dış politikası belirlemiştir. Nitekim 57. Hükümet içinde koalisyon 

ortağı olan parti, idam cezasının kalkmasına yönelik tasarıya terörist başı Öcalan’ın idam 

kararını göz önünde bulundurarak destek vermemiştir. Bununla birlikte AB sürecini 

baltalamaktan kaçındığını da ifade etmek gerekir. Yine Türkiye’nin Aralık 1999 Helsinki 

Zirvesinde aday ilan edilmesinin ardından yapılan reform paketlerinde Türkçe dışında 

anadillerin kullanımına yönelik yasakların kaldırılması gibi kanunların kabulünde ortaya 

konulan olumsuz tavır bu argümanı destekleyen bir uygulama olarak örnek gösterilebilir. 

Diğer taraftan 2005 parti programında Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin yörüngesinde 

sürüklenmeye mecbur, mahkûm ve muhtaç olmadığı dile getirilmektedir.
1
 “AB ile ilişkilerin 

‘şantaj, baskı ve dayatmalarla’ yürütüldüğünü düşünen MHP, Türkiye’nin AB tarafından 

‘dışlandığını’ dolayısıyla ilişkilerde dengenin sağlanması için bir ‘stratejik düşünme 

dönemine’ ihtiyaç olduğunu savunmaktadır. Kıbrıs konusunu Avrupa’nın Türkiye ile 

ilişkilerin göstergesi olarak gören MHP, ‘AB ile ilişkilerin bir kimlik ve kader sorunu olarak 

görülmeyerek’ bu ilişkinin ‘yeninden tanımlanması’ gerektiğini belirtmektedir.”
2
 Böylece 

parti programında Türkiye AB ilişkilerinde temel sorunu saptayan yaklaşımı ile önemli bir 

tespitte bulunmaktadır. Buna karşılık parti programına göre üyelik mümkün olacaksa devam 

edilmeli eğer olmayacaksa müzakerelerden vazgeçilmelidir.
3
 Bu noktada MHP’nin AB 

üyeliğini demokratikleşmenin öncülü olarak okumadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.    
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Son olarak MHP’nin insan hakları sorununu, terör sorununa indirgemesi AB 

üyeliğinde önemli bir engeldir. Buna karşın parti programında belirlenen AB politikası, 

uygulamalarda tutarlılık göstermektedir. Ancak partinin aşırı milliyetçi ideolojik yapısı ilkesel 

anlamda AB hedefiyle açıkça çelişmektedir.  

 

CHP 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, 1994 seçim beyannamesinde ve parti programında 

Avrupa Birliği’nden açıkça söz edilmemiştir. Bununla birlikte 1994’ten sonraki parti 

programlarında AB politikası “kişilikli bir dış politika” bağlamında belirlenmiştir. 2002 seçim 

bildirgesinde ise bütün vurgu AB üyeliğindedir. Bunda kuşkusuz 1999 yılında Türkiye’nin 

aday ilan edilmesi etkili olmuştur. 2002 seçim bildirgesinde CHP’nin öncelikli iddiası; 

“bireyleri özgür, ekonomisi güçlü, yönetimi saygın, bölgesinde önder, gelişmiş, haklarını her 

koşulda koruyan” bir Türkiye olduğu ve Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin, bu iddianın doğal 

hedefi olduğu ifade edilmektedir. Aynı bildirgede Avrupa Birliği üyeliğinin anlaşmalara 

dayalı bir hak olduğu ve Türkiye’nin tarihi ve coğrafyası ile Avrupa’nın bir parçası olduğu 

belirtilmektedir. Esas önemli olan nokta ise Türkiye’nin üyesi olduğu AB’nin, Türkiye 

Modeli ile toplumsal barışına ve siyasal istikrarına güç ve derinlik kazandıracağını 

öngörmesidir. CHP’nin Türkiye modelinden kastı Türkiye’nin Müslüman bir toplum temeli 

üzerinde laik, demokratik bir Cumhuriyeti kurmuş olmasıdır.
4
  

3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi olan CHP uyum yasalarının 

TBMM’den geçirilmesinde destek sağlamıştır. Ancak demokratikleşme sürecinde ülke içinde 

askeri vesayete karşı yürütülen mücadelede aynı desteği sağladığını söylemek güç. Bu 

çerçevede “Türkiye Modeli”nde orduyu laikliği koruyan güç olarak hesap eden CHP’nin, AB 

üyeliğini demokrasinin değil laikliğin teminatı olarak gördüğü çıkarımını yapmak 

mümkündür. Ayrıca CHP’nin demokratikleşme yolunda atılan adımlara tepkilerini ana 

muhalefet pozisyonunda olması nedeniyle iktidar partisinden farklı bir söylem geliştirme 

isteğinin neden olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer neden ise CHP’nin elitist, bürokratik 

yapısına bağlı olarak gelişen statükocu refleksleridir.  

Öte yandan 22 Temmuz 2007 seçimlerinden önce CHP, iktidara gelmesi halinde 

Türkiye-AB ilişkilerinde “üyeliğin gerektirdiği reformları kısa sürede gerçekleştireceğini ve 

AB ile bütünleşme çabalarına hız vereceğini” ve “AB’ye eşit koşullu tam üyelik hedefinin 

korunacağı; siyasi dayatmalar, aday üyelik sürecinin doğal koşulu olmayan kalıcı kısıtlamalar 
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ve özel statü gibi önerilerin kabul edilmeyeceğini” vurgulamıştır.
5
 MHP gibi eşit koşullu 

üyeliğin dışındaki statüleri kabul etmeyen CHP haklı bir tespitte bulunmuştur. Buna karşın 

demokratikleşme sürecinde yaşanan tartışmalar iç kamuoyunda CHP’nin samimiyetinde 

kuşku uyandırmış böylece AKP’nin AB politikalarında tutarlı olduğu düşünülmüştür.     

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkan olmasından sonra parti programı revize 

edilmiştir. Yenilenen parti programı değişimin yansımaları olmuş parti programı hiç olmadığı 

kadar geniş tutulmuştur. Buna karşılık AB ile ilgili daha önceki programlarda yer alan ilkeler 

aynen korunmuştur.
6
 Bu noktada Partinin uyum yasalarının uygulanmasının sağlanmasını 

taahhüt etmiş olması çok önemli bir öneridir. Zira AKP’nin, AB politikasında en çok 

eleştirilen konu reformların uygulama eksikliği olmuştur. Bu uygulama sorunu AB 

politikalarında bir nevi samimiyet testi olacaktır. 

Son olarak değişim sancıları yaşayan CHP’nin, Demokratik Açılım Sürecine destek 

vermediği gibi bu projeyi sert bir dille eleştirmesi parti programlarında benimsenen AB 

politikaları ile çelişmektedir. Çünkü parti, AB üyeliği için gereken reformların yapılmasını 

taahhüt etmektedir. 

 

AKP  

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)  kuruluşundan yaklaşık 1 yıl 

sonra 2002 milletvekili genel seçimlerinde tek başına iktidara olmayı başarmıştır. “AKP 

iktidara geldiği 2002 yılında ve sonrasında çok yoğun bir şekilde gizli bir gündeme sahip 

olmakla eleştirilmiş; laiklik ve demokrasi konularında takiye yapmakla suçlanmıştı. İlginçtir, 

takiye suçlamasına AKP, Parti Programı’nda çok zayıf vurgu yaptığı AB'ye üyelik yolunda 

çok ciddi adımlar atarak cevap verdi. Bu adımlar Kopenhag siyasi kriterleriyle ilgiliydi.”
7
   

AKP’nin iktidara geldiği ilk dönemde AB üyeliği için yoğun çaba harcadığı 

yadsınamaz bir gerçektir. Bunun amacı daha çok ülkede ordunun siyasete müdahelesini 

engellemek olarak görülmektedir. Yani AKP için AB hedefi demokratikleşme için önemli bir 

araç olarak görülmektedir. Amacın üyelik olup olmayacağı ise yapılan reformların devam 

etmesi ve yapılan reformların uygulanmasının sağlanmasına bağlıdır. Bu noktada AB’nin de 

izleyeceği politikaları unutmamak gerekir.  
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2006 Parti programında Türkiye’yi Avrupa bütünleşmesinin bir parçası olarak gören 

AKP, AB’ye tam üyeliği hedeflerinin başında sıralamıştır. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 

ilişkilerinde, diğer aday ülkelere de aynı şekilde öne sürülen şartları bir an önce yerine 

getirmesi gerektiğini önemle vurgulamıştır. Buna göre “Avrupa Birliği üyelerinin uyması 

gereken asgari standartları gösteren Kopenhag Kriterleri’nin demokratikleşmeye yönelik 

ilkeleri esas alınarak yapılması gereken değişiklikler, mümkün olan en kısa sürede 

gerçekleştirilecektir.”
 8

 

AKP’nin tek başına iktidar olduğu ilk dönemde parti programına uygun olarak 

Kopenhag Kriterleriyle ilgili ciddi adımlar atmış olması AB üyelik sürecindeki samimiyeti 

sorgulanmayan bir parti olmasını sağladı. Buna karşın müzakerelerin yavaşlamasının ardından 

görülen reformlarda yavaşlama, AKP’nin tek başına iktidar olduğu 2007 sonrası ikinci 

döneminde samimiyet konusunda eleştirilerin başlamasına neden oldu. Ayrıca yapılan 

değişikliklerin hayata geçirilmesinde yaşanan uygulama sorunu da partinin AB 

politikalarındaki şüpheyi artırmaktadır. Bu açıdan AKP’nin, AB üyeliği konusunda yaklaşımı 

gerçekten samimi mi yoksa seçim propagandası olarak kullanılan ve askeri-laik cepheye karşı 

yürütülen mücadele için bir araç mı? Bu soruya Demokratik Açılım Süreci ile cevap verilmek 

istendiği kanaatindeyim ve bugün için bu soru Ergenekon Davası sonucuna göre 

değişebilecek ucu açık bir sorudur.   

Diğer taraftan AB treninin yavaşlamasına AKP’den çok AB’nin Türkiye’ye karşı 

izlediği “iki yüzlü politika” neden olmuştur. AB, Kıbrıs’ta Annan Planı’nı reddeden Rumlara 

karşı yaptırım uygulamadığı gibi üyelikte sorun çıkarmayarak adeta ödüllendirmiştir. Ayrıca 

Türkiye’nin bu konudaki tutumunun önceden tahmin edebilirliliği nedeniyle AB adeta 

Türkiye’nin üyeliğini engellemek için kasten bu yola başvurmuştur. Başka bir perspektiften 

AB açıkça Türkiye’yi bütünleşmenin içinde görmemekte; buna karşın gümrük birliği 

bağlamında ekonomik partner, güvenlik ve enerji arzı transitinde stratejik ortak olarak 

değerlendirmektedir. Netice itibariyle AB Türkiye’ye karşı oyalama taktiğini kullanmaktadır.  

Son olarak AKP’nin iktidar olanaklarından yararlanma avantajının bulunması AB 

konusunda tutarlı politikalar izlemesini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle AKP’nin muhalefet 

olmadığı bir dönemde tutarlılık konusunda net saptamalar yapmak eksiklik olacaktır 

.  
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