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Doğrudan halk tarafından şekillendirilen ve Avrupa halklarının temsil edildiği tek 
AB kurumu olan Avrupa Parlamentosu, Birliğin geleceğinde oldukça önemli bir 
konuma sahip. 5 yılda bir yapılan seçimler yoluyla Avrupa halklarının iradelerinin 
şekillendirdiği kurumda 27 üye devlet 705 parlamenter aracılığıyla temsil ediliyor. 
Son seçimlerin 2019 yılında yapıldığı Parlamentoda birbirinden farklı görüşe 
sahip 7 siyasi grup ve bağımsız üyeler bulunuyor.

AB’nin son dönemde karşı karşıya kaldığı krizler ve sorun alanları, Avrupa 
Parlamentosu gibi politikaların tartışıldığı ve yasaların şekillendirildiği bir 
kurumu elbette daha önemli hale getiriyor. Özellikle COVID-19 salgınının 
sebep olduğu sosyo-ekonomik sorunlar, bölgesel çatışmaların tetiklediği göç 
krizi, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma kararı, Birliğin genişleme politikası ve 
Türkiye’nin adaylık süreci gibi meseleler, Birliğin kriz alanlarını oluşturan önemli 
konu başlıkları olarak ön plana çıkıyor. Birliğin yüzleştiği sorunların tartışıldığı 
Avrupa Parlamentosundaki siyasi grupların bu sorunlara yönelik tutumlarının 
analiz edilmesi, yalnızca Parlamento içi politika yapım süreçlerinin anlaşılmasını 
sağlamayacak, krizlerin geleceğine ve çözümüne yönelik fikir yürütülmesini de 
mümkün hale getirecek.

Bu bağlamda 1965’ten beri Avrupa Birliği ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda 
çalışan İktisadi Kalkınma Vakfı olarak AB kurumlarının ve bu kurumların Avrupa’nın 
geleceğine yönelik rollerinin doğru anlaşılmasının, Türkiye’nin AB üyelik sürecine 
dair bilgi dağarcığını önemli ölçüde geliştireceği kanaatindeyiz.

Dr. Zühal Ünalp Çepel editörlüğünde hazırlanan bu yayınımız, Avrupa 
Parlamentosunda üye ülkeleri değil üye ülke halklarını temsil eden siyasi 
grupların pozisyonlarının anlaşılması açısından literatürdeki önemli bir 
boşluğu dolduruyor. Parlamentoda yer alan yedi siyasi grubun derinlemesine 
incelendiği çalışmada, birbirinden değerli araştırmacılar siyasi grupların AB’nin 
son dönemde yüzleşmek durumunda kaldığı çeşitli krizlere yönelik tutumlarını 
masaya yatırıyor. Bu kapsamda Avrupa Halkları Partisi grubunu Elif Cemre 
Beşgür, Sosyalist ve Demokratlar grubunu Sadık Demirbağ, Avrupa Birleşik Solu/
Kuzey Solu grubunu Adem Kurtar, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı grubunu Burcu 
Kiper, Kimlik ve Demokrasi grubunu Sarp Kayrak, Avrupa’yı Yenile grubunu Beril 
Hakverir ve Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular grubunu Mirzet Müezzinoğlu 
derinlemesine inceleyerek analiz etti.

Yayınımızın genel olarak Türkiye-AB ilişkilerini, özelde ise AB kurumlarını çalışan 
ya da merak eden araştırmacılar için önemli bir kaynak teşkil edeceğine ve AB’nin 
Türkiye’de daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Emeği geçen 
tüm araştırmacılara teşekkür eder, keyifli okumalar dileriz.

İktisadi Kalkınma Vakfı

ÖNSÖZ
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Elif Cemre BEŞGÜR
E-posta: elifbesgur@gmail.com

Elif Cemre Beşgür, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Programı’nda 
doktora eğitimine devam etmektedir. Lisans eğitimini İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bölümü’nden, 2015 yılında 
yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisansını ise, 2018 yılında 
Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Programı’nda tamamlamıştır. Lisans 
eğitimi sırasında 2013-2014 yıllarında Maastricht Üniversitesi’nde (Maastricht 
University) ve yüksek lisans eğitimi sırasında 2016-2017 yıllarında Cenova 
Üniversitesi’nde (Università degli Studi di Genova) Erasmus öğrencisi olarak 
bulunmuştur. 2019-2020 akademik yılı için Avrupa Komisyonu tarafından 
finanse edilen Jean Monnet bursunu kazanmış; bu kapsamda Belçika’da Özgür 
Brüksel Üniversitesi’nde (Vrije Universiteit Brussel) AB entegrasyonu alanında 
yüksek lisans programını üstün onur derecesiyle tamamlamıştır. Araştırma 
alanları arasında Türkiye-AB ilişkileri, AB politika yapım süreci ve AB-Çin ilişkileri 
bulunmaktadır. Bu konularda uluslararası kitap bölümü, bilimsel akademik 
dergilerde yayımlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. 

Beril HAKVERİR 
E-posta: berilhakverir@gmail.com

1991 yılında Bursa’da dünyaya gelen Beril Hakverir, ilköğretimini Denizli Hürriyet 
İlköğretim Okulu; lise öğrenimini Denizli Anadolu Lisesi; yükseköğreniminin 
lisans ve yüksek lisans aşamalarını Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde tamamlamıştır. Hakverir, 2013 yılında Avrupa Parlamentosu ve T.C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye’den 20 katılımcının 
yer aldığı “Genç Liderler Brüksel Programı”nın katılımcısıdır. 2019 yılı itibariyle 
Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Doktora Programı’nda öğrenci olan 
Hakverir, Avrupa çalışmaları alanında yayın yapan EUROPolitika dergisi editörü 
ve eğitim genel koordinatörüdür. Yazar 2019 yılında “Avrupa Birliği Göç ve 
Sığınma Politikası Perspektifinde Ceas” başlıklı makaleyi, 2020 yılında “Effect of 
Culture and Identity on the EU Enlargement Process” başlıklı makaleyi, Serdar 
Çukur ile “Toplumsal Güvenlik Perspektifinde 2011’den Günümüze Avrupa 
Birliği’nin Teknolojik Sınır Yönetimi: Eurosur” isimli kitap bölümünü ve “Avrupa 
Birliği Bütünleşmesi ile Orta ve Doğu Ülkelerinin Sosyal ve Ülkesel Kaynaşması” 
başlıklı makaleyi yayınlamıştır. Hakverir, 2021 yılında Beykent Üniversitesi 
Avrupa Çalışmaları Bülteni’nin 42. sayısını Prof. Dr. Sayın Armağan Gözkaman 

YAZARLAR HAKKINDA
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ile yayınlamıştır ve bültenin diğer sayılarına katkıda bulunmuştur. Yazarın, 
Cambridge Scholars Publishing tarafından yayınlanacak olan, editörlüğü Prof. 
Dr. Mehmet Emin Erendor tarafından gerçekleştirilen bir kitapta “Smart Borders” 
konulu bir çalışması bulunmaktadır. Avrupa Birliği göç politikaları, teknolojik 
sınır sistemleri, Avrupa kimliği ve insan hakları ile ilgilenen yazar, eğitim hayatı 
boyunca pek çok bursa layık görülmüştür.

Burcu KİPER
E-posta: burcu.kiper@yasar.edu.tr

Burcu Kiper, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları 
Programı doktora öğrencisidir. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Amerikan Kültürü 
ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladıktan sonra çeşitli Avrupa Birliği projelerinde 
görev almış ve yüksek lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği 
Programı’nda tamamlamıştır. Erasmus Mundus burs programı ile Avrupa kültürü 
alanında Uppsala Üniversitesi (İsveç) ve Deusto Üniversitesi’nde (İspanya) eğitim 
alma şansı yakalamıştır. Ayrıca İsveç Kalmar Belediyesi Uluslararası Kalkınma 
Birimi’nde Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında bir yıl boyunca çalışmış 
ve Türkiye-İsveç belediyeleri arasında yürütülen kalkınma iş birliği projesinde 
yer almıştır. 2011 yılında Avrupa Konseyi (Strasburg) Avrupa Gençlik Vakfı’nda 
staj yapmış ve vakfın gençlik STK’larına yönelik fon programı hakkında bir 
değerlendirme hazırlamıştır. 2012-2014 yılları arasında Avrupa Konseyi Ankara 
Program Ofisi’nde “Türkiye’de Medya ve İfade Özgürlüğü” isimli projede proje 
asistanı olarak görev almıştır. 2014 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi (İzmir) 
Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde uzman/şef olarak çalışmakta 
ve kurumun AB ve diğer uluslararası eğitim ve araştırma projelerinin yazım, 
yürütme ve raporlanmasında proje uzmanı ve yöneticisi olarak görev almaktadır. 
İdari uzmanlık alanları arasında AB hibe programları ve proje döngüsü yönetimi; 
akademik ilgi alanları arasında ise proje yönetimi, girişimcilik ve yenilikçilik 
yönetimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. 

Zühal ÜNALP ÇEPEL
E-posta: zuhal.unalp@deu.edu.tr

Zühal Ünalp Çepel, 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 
Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. 2005 yılında aynı bölümde 
Araştırma Görevlisi olmaya hak kazanan Ünalp Çepel, yüksek lisans ve doktora 
derecelerini aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları 
Anabilim Dalı’ndan almıştır. Doktora tez aşamasında Finlandiya hükümet bursu 
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CIMO ile 3 ay süreliğine University of Eastern Finland’da araştırmacı olarak 
bulunmuştur. Ünalp Çepel’in saha çalışması ile desteklediği araştırması SCI 
kapsamında yer alan Voluntas isimli uluslararası bir dergide yayımlanmıştır. 
2013 yılında doktor unvanını alan yazar, burslu olarak AB Altıncı Çerçeve 
Programı ve Yedinci Çerçeve Programı desteği ile düzenlenen uluslararası 
etkinliklere, ECPR ve IPSA tarafından organize edilen konferanslara 
katılmış; Cambridge Scholars Publishing ve İktisadi Kalkınma Vakfı 
tarafından yayınlanan kitaplarda bölüm yazarı olarak görev almıştır. 
2016 yılında akademik teşvik alan yazar, 2018-2022 yıllarını kapsayan ve 
Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan POWERS (Power, War 
and the World in European Security Challenges) Projesi’nde araştırmacı 
olarak görev almaktadır. Üniversitede Bölüm başkan yardımcılığı, Erasmus 
koordinatörlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu üyeliği 
görevlerini farklı tarihlerde üstlenmiş olan Ünalp Çepel’in çalışma alanları 
arasında demokratikleşme, sivil toplum, AB göç politikaları ve Türkiye-AB 
ilişkileri yer almaktadır. Ünalp Çepel, 2017 yılından itibaren Doktor Öğretim 
Üyesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
Bölümü’nde görev yapmaktadır. 

Adem KURTAR
E-posta: ademkurtar@gmail.com

Adem Kurtar, Avrupa Çalışmaları alanında çalışan bir araştırmacıdır. Lisans 
eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisansını 
Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Programı’nda tamamlamıştır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Programı’nda doktora eğitimine devam 
eden yazarın, AB bütçesi, kimlik siyaseti ve iklim krizi başta olmak üzere 
Avrupa Birliği’nin bütünleşme sürecine dair muhtelif konularda yayınları 
bulunmaktadır.

Mirzet MÜEZZİNOĞLU
E-posta: mmirza_79@yahoo.com

İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bosna Hersek’te tamamlayan Mirzet 
Müezzinoğlu, 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur. 2006 yılında Ankara 
Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü’nde 
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa 
Çalışmaları Doktora Programı’nda eğitimine devam etmektedir.
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Sadık DEMİRBAĞ
E-posta: sadikdemirbag1@gmail.com

2014 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 
lisans eğitimini tamamlayan Sadık Demirbağ, 2015 yılında Erasmus+ Programı 
kapsamında medya çalışmalarına yönelik Slovakya’da bir yıl boyunca gönüllü 
olarak çalışmıştır. 2019 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Yüksek 
Lisans Programı’nda eğitimini tamamlamış ve aynı yıl Avrupa Çalışmaları 
Doktora Programı’na başlamıştır. Demirbağ, 10 yılı aşkın süredir, gençlik 
alanında sivil toplum faaliyetleri sürdürmekte; Dijital Avrupa ve Avrupa Birliği 
kamusal alanına yönelik akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Sarp KAYRAK
E-posta: sarp.kayrak@gmail.com

2011 yılında başladığı Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’ndeki 
lisans eğitimini Şubat 2016’da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce 
İşletme Anabilim Dalı Anlaşmazlık Çözümü Yüksek Lisans Programı’ndaki 
öğrenimini 2019’da tamamlamıştır. Yüksek lisans tezinin konusu ‘Birleşmiş 
Milletler’in Batı Afrika’daki Barışı Koruma Operasyonlarının Değerlendirmesi’dir. 
Anılan çalışma Doç. Dr. İrem Aşkar Karakır danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 
Kayrak, 2019 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları 
Doktora Programı’nda öğrencidir. İngilizceyi ileri seviyede, Almancayı ise orta 
seviyede bilen Kayrak’ın çalışma alanları, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma 
Operasyonları, Avrupa Birliği (AB) Dış Politikası ve AB’nin Doğu Akdeniz 
Politikası’dır. Akademik çalışmaların dışında, hobileri arasında basketbol 
oynamak, bowling oynamak, yüzmek, çalışma alanlarıyla ilgili kitaplar okumak 
ve seyahat etmek yer almaktadır.
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Bu kitap çalışması 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Doktora Programı’nda 
yer alan ve tarafımca yürütülen AVB 6041 kodlu Avrupa Birliği’nde Siyasi 
Partiler ve Siyaset dersinin bir çıktısıdır.

14 hafta boyunca karşılıklı bir öğrenme süreci içinde, COVID-19’un getirdiği 
kısıtlara rağmen dersin yürütülmesinde kimsenin özverisini eksik etmediği, 
çevrim içi yapılan ders, sunum ve tartışma ortamında Avrupa Birliği (AB) 
siyasetinin oluşmasında önemli katkıları olan Avrupa Parlamentosu (AP) ve 
Parlamentodaki siyasi parti gruplarının derinlemesine araştırılması mümkün 
olmuştur. Dersi alan doktor adayları, son 7 hafta boyunca 2019 seçimlerinin 
ardından Parlamento’da temsil edilen 7 siyasi parti grubunu ayrı ayrı detaylı 
bir şekilde incelemiştir. Söz konusu parti grupları Avrupa Halk Partisi 
(European People’s Party - EPP), Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı (Group 
of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats-S&D), Avrupa’yı Yenile 
Grubu (Renew Europe), Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı (Greens/European Free 
Alliance-Greens/EFA), Kimlik ve Demokrasi Grubu (Identity and Democracy 
Group), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu (European Conservatives 
and Reformists Group-ECR Group), ve Avrupa Birleşik Solu/Nordik Yeşil Sol’dur  
(European United Left/Nordic Green Left-GUE/NGL).

Bölüm yazarları her bir siyasi parti grubunun tarihsel arka planını sunduktan 
sonra grupların göç krizi, Brexit, COVID-19, genişleme politikası ve Türkiye’nin 
adaylık sürecine ilişkin yaklaşımları alt başlıklarında değerlendirmelerini 
yapmıştır. Söz konusu değerlendirmeler parti programları, parti gruplarının 
resmi web siteleri, sosyal medya hesapları, medyaya yansıyan haberler ve 
parti üyelerinin demeçlerinin analiz edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 
 
Birinci bölümde, yazar Zühal Ünalp Çepel, “Avrupa Birliği Siyasetinde Avrupa 
Parlamentosunun Rolü ve 2019 Seçimleri” başlığı altında AP’nin tarihsel 
süreçte geçirdiği evreleri, Parlamentonun yapısını, karar alma sürecindeki 
rolünü, AB’nin demokratik çerçevesine Parlamentonun katkısını ve son olarak 
2019 seçimlerinin yansımalarını değerlendirmiştir. 
 
İkinci bölümde yazar Elif Cemre Beşgür, “Avrupa Halk Partisi” (European 
People’s Party-EPP) başlığı altında, Parlamento içinde yer alan en köklü 
düşünce olan Hristiyan Demokrat görüşü incelemektedir. Bu kapsamda 
çalışma, söz konusu görüşün tarihsel gelişimini incelemekte ve günümüzdeki 
formuna ulaştığı aşamalara yer vermektedir. EPP’nin kurumsal işleyişi ve 
temel değerlerinin irdelendiği çalışmada Beşgür, EPP’nin gerek tarihsel 

GİRİŞ
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yapılanma sürecinde, gerekse partinin mevcut AB kurumlarındaki siyasi 
ağırlığı nedeniyle politika yapımında ve AB’nin krizler karşısındaki tutumunda 
belirleyici olduğunu belirtmektedir. EPP, Hristiyan ve Yahudi geleneğindeki 
değerleri temel alarak entegrasyonun derinleşmesinden ve genişlemesinden 
yana bir tutum sergilemektedir. EPP’nin krizler, genişleme süreci ve Türkiye’nin 
AB üyeliği karşısındaki tutumu, bu savı doğrulamaktadır. 

Üçüncü bölümde yazar Sadık Demirbağ, “Kriz Dönemlerinde Avrupa Solu: 
Sosyalist ve Demokratların Krizlere Yönelik Yaklaşımları ve Çözüm Önerileri” 
başlığı altında Avrupa solunun AP’deki en büyük temsilcisi olan Sosyalistler 
ve Demokratlar’ın (S&D), krizler karşısında toplumsal sorunların çözülmesi 
için geniş tabanlı bir kamuoyu katılımını öne çıkardığını belirtmektedir. Grup 
sosyal, ekonomik, politik ve bölgesel boyutlarda ilerici bir Avrupa için yeni bir 
toplumsal model oluşturulmasını amaçlamaktadır. S&D’nin Brexit, göçmen 
krizi ve COVID-19 krizlerinin çözümüne yönelik önerileri AB kurumlarınca 
zaman zaman karşılık bulmuş, zaman zaman dikkate alınmamıştır. Demirbağ, 
grup için nihai hedefin AB vatandaşlarının çıkarları, politikaların uyumluluğu 
ve AB bütünleşmesinin sürdürülebilirliği olduğunu ifade etmektedir. Ortak kriz 
yönetiminde, S&D’nin önerileri de bütünleşme sürecinin sürdürülebilirliğinin 
kanıtıdır.

Dördüncü bölümde yazar Adem Kurtar, “Başka bir Avrupa Mümkün: 
Avrupa Birleşik Solu/İskandinav Yeşil Solu” başlığı altında 2019-2024 
yasama döneminde AP’de en az parlamenteri bulunan Birleşik Sol Grubu’nu 
incelemektedir. Yazar, grup üyesi parti ve parlamenterlerin AP içinde AB 
politikalarına kapitalizm eleştirisi eksenindeki yaklaşımları dolayısıyla önemli 
oranda etkide bulunduğunu ifade etmektedir. Grup, AB’nin toplumsal ihtiyaçları 
gözetmeden piyasa ekonomisinin ihtiyaçlarına göre kurumsallaştığını ifade 
ederek Birlik’in mevcut halini eleştirmektedir. Diğer taraftan da uluslararası 
dayanışmayı esas alan Avrupa entegrasyonunun toplumsal eşitlikçi, barışçıl 
ve sürdürülebilir bir vizyona sahip olabileceği düşüncesini korumaktadır. 
Birleşik Sol birbirinden farklıymış gibi görünen bu iki düşünceyi, yani Avrupa 
entegrasyonuna verdiği önemi ve AB şüpheciliğini aynı potada eriterek bu 
tutumunu "Başka Bir Avrupa Mümkün" şiarı ile ifade etmektedir. Yazar, Birleşik 
Sol’un bu perspektifinin göç krizi, iklim krizi, ekonomik kriz, COVID-19 ve 
Brexit gibi AB’nin güncel sorunları ile mücadelede ne ölçüde etkin olduğunu 
incelemektedir. 

Beşinci bölümde yazar Burcu Kiper, “Politika Belirleyici İttifak: Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı” başlığı altında 1999 yılından bu yana AP’nin siyasi gruplarından 
biri olan Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı parti grubunu incelemektedir. Grup, 
Yeşiller, Korsan Partiler ile vatansızları ve dezavantajlı azınlıkları temsil eden 
partilerin AP üyelerinden oluşmakta ve grubunun sürdürülebilirliği ortak 
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öncelikler ile sağlanmaktadır. 2019 seçimleri sonrası AB politikalarında, grup 
öncelikleri ve politika alanlarının rolünün ve grubun AB siyasetindeki öneminin 
artması beklenmektedir. Bu çalışmada yazar, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı parti 
grubunun AB siyasetindeki pozisyonu ve politikalara olan yaklaşımını güncel 
öncelikli alanlar olan çevre ve iklim krizi, dijitalleşme ve göç kapsamında içerik 
analizi yöntemi ile ele almakta; ittifakın ana politika öncelikleri eksenindeki 
güncel AB politika araçlarına bakış açılarını incelemektedir. 

Altıncı bölümde yazar Sarp Kayrak, “Kimlik ve Demokrasi Grubu (Identity 
and Democracy Group-ID)” başlığı altında AP’nin sekizinci döneminde, 13 
Haziran 2019’da kurulmuş olan, ana hatlarıyla milliyetçi, sağ-kanat popülist, 
Avrupa şüphecisi ve elitizm karşıtı özellikler taşıyan söz konusu siyasal 
oluşum hakkında bilgi vermektedir. Grup, başlıca amacını kişilerin ve ulusların 
kimliklerini demokratik bir çerçevede korumak olarak açıklamaktadır. Yazar, 
partinin adındaki demokrasi vurgusunun temelde AB ulusları ile partinin 
elitist zümre olarak adlandırdığı AB yönetimi arasında bulunduğunu iddia 
ettiği kalın bariyeri kaldırmaya yönelik olduğunu açıklamaktadır. Yazara göre 
Kimlik ve Demokrasi Grubu, Avrupa’daki diğer aşırı sağ partiler gibi kitleleri 
etkilemek için ırkçı, din eksenli ve cinsiyetçi ayrımcılık üzerinden politika 
yürütme eğilimi taşımaktadır.

Yedinci bölümde yazar Beril Hakverir, “Avrupa’yı Yenile (Renew Europe)” 
başlığı altında dokuzuncu AP dönemi için kurulan, Parlamento’nun liberal 
ve Avrupa yanlısı siyasi gruplarından biri olan grubu incelemektedir. Grup, 
2004-2019 yılları arasında altıncı, yedinci ve sekizinci dönemlerde var olan 
ALDE Grubu’nun halefidir. Avrupa’yı Yenile Grubu, liberalizm, muhafazakâr 
liberalizm, sosyal liberalizm ve pan-Avrupacılık ideolojilerine sahiptir. Yazar 
grubun Paris İklim Antlaşması’nı destekleyerek iklim krizine yönelik çözümleri 
ile kadın ve çocuk haklarını öncelikleri olarak kabul etmektedir. Aynı zamanda 
Avrupa’da hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunmakta ve ekonomik 
büyüme, çevresel sürdürülebilirlik, adil rekabet ve sorumluluğu öncelikli 
hedefleri arasında belirtmektedir. Yazar bu çalışmada Avrupa’yı Yenile 
parlamento grubunun önceliklerini belirleyerek politikalarını irdelemektedir. 
Çalışmada kantitatif içerik analizi yöntemi ve ikincil veriler  kullanılmıştır. 
Bu çerçevede grubun internet sitesindeki haberler bölümü, blog sayfası ve 
twitter sayfası incelenerek en çok kullanılan kelimeler tespit edilmiş; grubun 
politik argümanları belirlenmiştir. Yazar bu çalışmayı grup kurulduktan 1,5 yıl 
sonra gerçekleştirmiştir. Hakkında bir literatür oluşmamış olmasından dolayı, 
grubun üç internet kaynağı içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu yönüyle 
çalışma konu üzerine bir literatür oluşmasına katkıda bulunacaktır.

Son olarak sekizinci bölümde yazar Mirzet Müezzinoğlu, “Avrupa 
Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu (European Conservatives and 
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Reformists Group)” başlığı altında Avrupa Parlamentosunda “daha çok 
Avrupa” ile Avrupa karşıtı” akımlar arasında “orta yol” sunan bu parti grubunu 
incelemektedir. Bu bölümde, izlediği siyaseti “Avro-realizm” kavramı ile 
güçlendirmeye çalışan grubun, AB’nin geleceğine ilişkin görüşlerini dile 
getirirken mevcut AB’nin reforme edilmesi gerektiğini ve üye ülkelerin 
egemenliğinin göz önünde bulundurulması gereken en önemli husus olduğu 
noktalarına vurgu yapılmıştır. Sadece ortak çıkarların bulunduğu alanlarda 
iş birliğinin derinleşmesine olumlu bakan parti grubunun manifestosu, 
söylemleri ve politika önerilerini inceleyen yazar, önümüzdeki dönemde AB’nin 
bütünleşme/derinleşme sürecinde grubun nasıl bir politika izleyebileceği 
hususunda değerlendirmelerini yapmaktadır.

Bölüm yazarları adına İktisadi Kalkınma Vakfı ve Vakfın Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Sayın Çiğdem Nas’a desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç bilirim. 

Zühal ÜNALP ÇEPEL, Ağustos 2021
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Avrupa Birliği Siyasetinde Avrupa 
Parlamentosunun Rolü ve 2019 Seçimleri

Zühal ÜNALP ÇEPEL1

Avrupa Parlamentosunun (AP) temelleri, 1951 yılında imzalanan ve Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) kuran Paris Antlaşması uyarınca 
‘Ortak Meclis’ adı altında oluşturulan bir Topluluk organına dayanmaktadır. 
Parlamentonun o günden bugüne geçirdiği evreler göz önünde 
bulundurulduğunda, Avrupalılaşma ve demokratikleşme süreçlerinde önemli 
rol oynayan temel Avrupa Birliği (AB) kurumlarından bir tanesi haline geldiği 
görülmektedir. 1962 yılında Ortak Meclis’in AP’ye dönüşmesi ve 1979 yılında 
ilk doğrudan seçimlerin yapılması, AB düzeyinde demokrasi konusunu 
tartışmak için önemli dönüm noktaları olmuştur. Bu çerçevede Fossum (2016), 
Chopin (2017) ve Delanty (2019) gibi yazarların da vurguladığı üzere AB 
düzeyinde demokrasi ve demokratikleşme süreçlerinden bahsetmek elbette 
ki mümkündür ve gereklidir. Bu çalışma AB’nin bir ulus devlet olmaması 
nedeniyle demokrasi açığını tartışmaya da lüzum olmamasını eleştiren, ulus 
üstü yapıların da pratiklerini demokratik ilkeler çerçevesinde değerlendiren 
söz konusu akademik yazının argümanlarını benimsemektedir. 

AB’nin ihtiyaç duyduğu ve siyasal yapılanmasının sağlam temeller üzerine 
oturmasını sağlayacak olan konu, bir Avrupa halkının (people-forming) 
yaratılması olmuştur (Fossum, 2016, s.2). Demokrasi ancak halk ile mümkün 
hale gelebileceği için Avrupa halkının AP’nin farkında olması, AP seçimlerine 
katılması, kültürel farklılıkları entegrasyona yansıtması ve karar alma 
süreçlerinde rol oynaması gereği bulunmaktadır. Avrupa entegrasyonunun 
kurucularından Jean Monnet’in “Birleşme eserime ekonomi yerine kültürle 
başlardım” sözü de demokratik Avrupa entegrasyonu projesinin farklı 
kültürleri içinde yaşatan Avrupa halkının inşası ile gerçekleşebileceğini ortaya 
koymaktadır (Süddeutsche Zeitung, 2002). 2020 yılı Eurobarometer sonuçlarına 
göre AB vatandaşlarının vatandaşlık hakları konusundaki bilinci kayda 
değer bir artış göstermiştir. Örneğin Avrupalıların yüzde 91’i ‘AB vatandaşı’ 
teriminden haberdar olduğunu belirtmiştir. 2015’ten günümüze bu kapsamda 
Avrupalıların erişmiş olduğu bilinç, yüzde 87 oranında artış göstermiştir. Yine 
çok sayıda Avrupalı hem ulusal hem de ulus üstü düzeyde seçme ve seçilme 
hakkına sahip olduğunun farkındadır (EU Citizenship, 2020). 

1Dr. Öğretim Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Tınaztepe 
Kampüsü, 35590, Buca, İzmir, ORCID Numarası: 000-0002-2057-5966, zuhal.unalp@deu.edu.tr.
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Avrupa halkını oluşturan bireyler, 1992 yılında imzalanan Maastricht 
Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle Avrupa vatandaşlığı statüsünü kazanmış; 
vatandaşların hak ve sorumlulukları antlaşma metinlerinde sıralanmıştır. AB 
topraklarında serbest dolaşım, çalışma, ikamet etme ve yaşama hakkına sahip 
olan vatandaşlar aynı zamanda bu büyük pazarın imkânlarından da en esnek 
şekilde faydalanmaktadır. AP seçimlerinde ise 18 yaşını doldurmuş her AB 
vatandaşı kendi ideolojik eğilimleri ve beklentileri çerçevesinde oy vermekte 
ve AB gündeminin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. 

Her ne kadar Parlamento ismine sahip olsa da AP’nin yasa tasarısı sunma 
yetkisi bulunmamakta; bu yetki Komisyon tarafından kullanılmaktadır. Bunun 
yanı sıra AB düzeyinde alınan tüm kararlar Parlamentoda oylanmamaktadır. 
Diğer taraftan Avrupa halkının seçimlere katılma oranı da demokratik 
sistemlerde beklenen düzeyin altında kalmaktadır. Her beş yılda bir yapılan 
AP seçimlerinde Avrupalı seçmenler 2019 seçimleri de dâhil olmak üzere 
toplam 9 kez sandığa gitmiştir. 1979 yılında yüzde 61,99 olan katılım oranı, 
yıllar içerisinde önce yüzde 58’e, sonra yüzde 49’a, 2004, 2009 ve 2014 
seçimlerinde ise ortalama yüzde 43’e gerilemiştir. Bu kayda değer düşüş 2019 
seçimlerinde yerini yükselişe bırakmış; seçime katılma oranı yüzde 50,66 
olarak gerçekleşmiştir (European Parliament, 2019). 

Demokrasi açığı oluşturan yönlerine rağmen AP, özellikle 1987 Avrupa Tek 
Senedi ve 1992 Maastricht Antlaşması ile AB karar alma süreçlerinde daha 
etkin bir AB organı haline gelmiştir. Onay, danışma ve Avrupa Komisyonu 
üzerinde demokratik denetim rollerine sahipken, bütçedeki zorunlu olmayan 
harcamaların oylanması ile karar alma sürecini tıkayabilen bir özelliğe 
kavuşmuştur. İşbirliği prosedürünün hayata geçirilmesi ve çoğunluk ilkesi 
çerçevesinde alınan kararların arttırılması ile Parlamentonun karar alma 
süreçlerindeki rolü artmıştır. 1997 yılında imzalanan Amsterdam Antlaşması, 
AP ve Konsey’in birlikte karar almalarını sağlayan ‘ortak karar prodesürü’nü 
(olağan yasama usulü) beraberinde getirmiştir. Böylece yetkileri genişleyen 
ve yasama yetkisini haiz hale gelen Parlamento, 2009 yılında yürürlüğe 
giren Lizbon Antlaşması ile AB’nin demokratik meşruiyetine önemli katkılar 
sağlamaya başlamıştır. Yasama yetkisi Üye Devletler için bağlayıcı olacak tüm 
alanlarda Konsey ve AP’ye aittir. Ancak dış politika alanında Parlamentonun 
kararları üye devletler bakımından bağlayıcı değildir (TC Dışişleri Bakanlığı, 
2020). 

Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA) 10. Maddesi ile Birlik ilk defa ‘temsili 
demokrasi’nin ilkeleri çerçevesinde karar alma süreçlerini işletmeye 
başlamıştır. Temsili demokrasinin işletildiği AB organı, AP’dir. 1951 yılında 
AKÇT ile oluşturulan Ortak Meclis’in adında meclis kelimesinin geçmesi de 
aslen bu idealin bir yansımasıdır. Ulusüstü bir meclis yaratmayı amaçlayan 
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kurucu üye devlet temsilcileri, amaçlarına en çok 2009 Lizbon Antlaşması ile 
yaklaşmıştır. Böylece demokratik açığın söz konusu olduğu alanların aşama 
aşama kapatılması amaçlanmıştır. Lizbon Antlaşması bir taraftan ortak 
karar prosedürü çerçevesinde alınan kararların kapsamının genişletilmesini 
beraberinde getirmiş, diğer taraftan Parlamentonun güçlenmesini sağlamıştır 
(Bayram, 2010, s. 78). Bugün AP, AB’nin genişlemesine ve uluslararası 
antlaşmalarına karar verme, AB kurumlarını denetleme, Avrupa Merkez 
Bankası ile para politikası üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunma, 
Konsey ile birlikte AB bütçesini oluşturma ve AB’nin uzun vadeli bütçesini 
belirleyen ‘Çok Yıllı Mali Çerçeve’yi (ÇYMÇ) onaylama rolleri ile kapsamlı görev 
ve yetkilere sahiptir (European Parliament, 2010). 

Strazburg, Lüksemburg ve Brüksel’de çalışmalarını yürüten AP’nin sekretaryası 
Lüksemburg’dadır. Genel Kurul toplantıları Strazburg’da yapılırken 
Parlamento’nun siyasi gruplarının toplantıları ve komite toplantıları Brüksel’de 
yapılmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2014). Bir ülkenin AP’deki temsili, nüfusu 
ile doğru orantılı olarak gerçekleşmektedir. Almanya 96 milletvekili ile en fazla 
sandalye sayısına sahipken Malta 6 milletvekili ile en az temsile sahip ülkedir 
(Worldometer, 2021; T.C Dışişleri Bakanlığı, 2021; MEPs European Parliament, 
2021). Parlamento, ulusal düzeyde örgütlenen siyasi partilerin dışında parti 
örgütlenmelerine sahiptir. Üyeler kendi ülkelerindeki ulusal siyasi partilerle 
bağlantılı olmakla birlikte milliyetlerine göre değil, siyasi aidiyetlerine göre 
örgütlenmektedir. Bu çerçevede ulusal partiler, AB düzeyinde siyasi gruplar 
halinde çalışmaktadır. Böylece Parlamento içindeki gruplar birbiriyle rekabet 
içinde olarak AB vatandaşlarını temsil etmeyi ve AB karar alma mekanizmasına 
etki etmeyi amaçlamaktadır. 

AP’de siyasi partiler temsil ettikleri görüşler çerçevesinde gruplarla temsil 
edilmektedir. Parlamentoda siyasi bir grup oluşturmak için en az 25 üyeye 
ihtiyaç vardır ve Üye Devletlerin en az dörtte biri grup içinde temsil edilmelidir. 
Üyeler birden fazla gruba dâhil olamamakla birlikte kimi üyeler herhangi bir 
siyasal gruba dâhil olmadan bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürebilmektedir 
(Political Groups, 2021). 

İdeolojik özelliklerine göre AP’deki siyasi partiler ve parti grupları 
değerlendirildiğinde Avrupa Sosyalistler Grubu (Party of European Socialists) 
ve Avrupa Halk Partisi (European People’s Party) en eski iki parti grubu olarak 
dikkati çekmektedir. Sosyalistler, Avrupa solunu temsil ederken, Hristiyan 
Demokratlar olarak da adlandırılan Avrupa Halk Partisi, muhafazakâr Avrupa 
seçmenlerini temsil etmektedir. 1984 yılında Parlamentoya giren Yeşiller Grubu 
ise üçüncü yol ve bir alternatif olarak Avrupa seçmenlerinin yeni eğilimlerini, 
beklentilerini temsil eden bir grup olmuştur. En dikkat çeken değişim, aşırı sağ 
ve Avrupa şüphecisi partilerin 2000’li yıllarda yükselişe geçmesi olmuştur ki 
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AB projesine karşı olan Brexit Partisi’nin 2019 seçimlerinde AP’de temsil hakkı 
kazanması bu yeni sürecin bir yansıması niteliğindedir.

Parlamentoda temsil edilen partiler ve parti grupları ideolojik eğilimlerin 
değişimi, ekonomik kriz ve göç olgusu gibi konular bakımından yıllar 
içinde değişime uğramış; yeni parti grupları ve partiler kurulmuştur. 2019 
yılında yapılan seçimin yansımaları, daha önceki yıllarda yapılmış seçimlerin 
sonuçlarına, AB’nin krizlerine ve AB vatandaşlarının AB siyasetine doğrudan 
etkide bulunma çabalarına bir yanıt olarak değerlendirilebilir. 

2014 seçimlerinde yüzde 42,61 olan seçimlere katılım oranının 2019 yılında 
yüzde 50,66’ya yükselmesi ve 1983 seçimlerinden bu yana en yüksek katılım 
oranının sağlanması; 1979 seçimlerinde kadın Avrupa vatandaşlarının yüzde 
16 olan katılım oranının her seçimde giderek artması ve 2019 yılında yüzde 41’e 
yükselmesi (European Parliament, 2019); EPP ve Sosyalist ve Demokratların en 
köklü siyasi parti grupları olmasına karşın büyük oranda seçmenin desteğini 
kaybetmesi; Yeşiller ve Avrupa sağının güç kazanmış olması; Parlamentoda ilk 
defa Avrupa entegrasyonuna karşı bir grubun Kimlik ve Demokrasi Grubu çatısı 
altında temsil ediliyor olması; Avrupa vatandaşlarının yüzde 56’sının seslerini 
AB’ye duyurabildiklerini açıklaması; yüzde 68’inin üyelik sürecinin kendilerine 
fırsatlar sağladığını ifade etmesi; 2014 seçimlerinde yüzde 14 olan genç 
Avrupa vatandaşlarının katılım oranının 2019 yılında yüzde 42’ye yükselmesi; 
vatandaşların oy verme davranışlarını en çok ekonomi ve büyümenin (yüzde 
44), ikinci olarak iklim değişikliği (yüzde 37), üçüncü olarak da insan hakları ve 
demokrasinin (yüzde 37) etkilemesi değişen Avrupa siyaseti hakkında önemli 
ipuçları vermektedir (European Parliament, 2019). 

2019 seçimleri toplam 7 parti grubunun ve ayrıca bağımsız milletvekillerinin 
AP’de temsil edilmesini sağlamıştır. Söz konusu parti grupları Avrupa Halk 
Partisi (European People’s Party - EPP), Sosyalist ve Demokratların İlerici İttifakı 
(Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats - S&D), Avrupa’yı 
Yenile Grubu (Renew Europe), Yeşiller ve Avrupa Özgür İttifakı (Greens/
European Free Alliance - Greens/EFA), Kimlik ve Demokrasi Grubu (Identity 
and Democracy), Avrupa Muhafazakârlar ve Reformistler Grubu (European 
Conservatives and Reformists Group - ECR Group), Avrupa Birleşik Solu/Nordik 
Yeşil Sol’dur (European United Left/Nordic Green Left - GUE/NGL). Bunun yanı 
sıra, bağımsızların 2019 seçimlerinde kazandıkları sandalye sayısı da 57 olarak 
gerçekleşmiştir (European Parliament, 2019). Aşağıdaki tabloda 7 siyasi parti 
grubunun ve bağımsız milletvekillerinin (non-attached members - NI) seçim ile 
elde ettikleri sandalye sayılarına yer verilmektedir.
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Tablo 1: 2019 Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları (Grup Bazında)

 Kaynak:  European Parliament (2019). European Parliament: 2019-2024, 
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/tools/create-your-widget/

2009 yılında imzalanan Lizbon Antlaşması’na göre Parlamentodaki sandalye 
sayısı 2014-2019 yılları arasında 751 olarak belirlenmiş; 2019-2024 dönemi 
itibariyle ise sandalye sayısının 705’e sabitlenmesi kararlaştırılmıştır. 704 üye 
ve bir AP başkanını içeren bu sayı genişleme süreçlerinin getirdiği sonuçlardan 
bir tanesidir. 2019 seçimlerinde AP başkanı olarak İtalyan milletvekili David 
Maria Sassoli seçilmiştir. Birleşik Krallık’ın (BK) 1 Ocak 2021 tarihinde AB’den 
ayrılması parlamenter sayısının azalmasını beraberinde getirmiş; BK’nin 
sahip olduğu 73 sandalye sayısı üye ülkelerin sahip oldukları nüfus oranları 
göz önünde bulundurularak toplam milletvekili sayısı 96’yı geçmemek üzere 
dağıtılmıştır (European Parliament, 2021). 

Değişen Avrupa ve değişen Birlik siyaseti AP’nin yapısında ve AB 
vatandaşlarının temsilinde dikkat çeken sonuçları beraberinde getirmiştir. 
2000’li yıllarda AB vatandaşlarının beklentileri, görüşleri ve idealleri diğer 
geçmiş dönemlerden büyük farklılıklar göstermektedir. AP’deki parti ve parti 
grupları ekonomik kriz, 2011 sonrası artan göç hareketleri, çevre felaketleri, 
terörizm, ayrımcılık ve COVID-19 gibi olguları anlama ve bu olguları karşılama 
yeteneği sergileme ya da reddetme gibi tepkiler geliştirmiştir. 2019 seçim 
sonuçları bu tepkileri değerlendirmek üzere önemli ipuçları sunmakta ve 
araştırmacılara Parlamentodaki değişimi yansıtma fırsatı vermektedir.
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Avrupa Halkları Partisi  
(European People’s Party)

Elif Cemre BEŞGÜR 2

Avrupa Halkları Partisi (European People’s Party- EPP), Avrupa Parlamentosu 
(AP) içerisinde Hristiyan Demokrat (Christian Democrat) olarak nitelendirilen 
merkez sağı temsil eden ana grubu oluşturmaktadır. EPP’nin kökleri, kıta 
Avrupası’nın tarihinde derinlere uzanmakta ve Avrupa entegrasyonuna 
öncülük eden siyasi görüşü temsil etmektedir (Jansen ve Van Hecke, 2011, 
s.12). Tarihsel olarak bakıldığında, Hristiyan Demokrat görüş İkinci Dünya 
Savaşı akabinde hem komünist olmaması hem de Nazilere destek vermemesi 
nedeniyle Avrupa’da daha etkin bir rol oynamıştır (Gabriel, 1996, s. 32). İlk 
olarak Batı Avrupa’dan Hristiyan Demokrat partilerin bir konfederasyonu 
olarak kurulmuş, giderek kıtadaki muhafazakâr ve liberal-muhafazakâr 
partileri içerecek şekilde genişlemiştir. Uzun bir evrim sürecinin sonucunda, 
bu siyasi yapılanma EPP çatısı altında bugünkü halini 1976 yılında almış ve 
Avrupa merkez sağının ortak siyasi partisine haline gelmiştir.

EPP ve temsil ettiği görüşler bütünü, Avrupa entegrasyonu için dönüştürücü 
etkilere sahiptir (Hix ve Lord, 1997, s.66). EPP, AP’de önemli karar verici 
konumundadır. EPP, 1999 yılından beri seçimlerden en yüksek oy oranını alan 
siyasi partidir (European Parliament, 2019a, ss.9-11). Bu durum, EPP’ye mensup 
AP üyelerine diğer partilere göre daha fazla AP komitesine ve delegasyonuna 
başkanlık etme imkânı sağlamaktadır. AP’nin iç dinamitlerinin ötesinde EPP, 
diğer Avrupa Birliği (AB) kurumlarında da kendini gösteren bir siyasi güçtür. 
Örneğin, 2014-2019 yılları arasında Avrupa Zirvesi, Avrupa Komisyonu ve 
AP’nin başkanlarının hepsi EPP mensubudur. Mevcut 2019-2024 döneminde 
Avrupa Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve beraberinde 9 Komisyon 
Üyesi EPP ailesindendir. Benzer şekilde, Avrupa Bakanlar Konseyi’nde içlerinde 
Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in de bulunduğu 11 devlet ve hükümet 
başkanı EPP’dendir. EPP’nin bu yoğun temsiliyet durumu, EPP’yi karar alma 
mekanizmaları ve politika yapım süreçlerinin önemli bir aktörü yapmaktadır 
(Yıldız, 2017, s. 66).

Buradan hareketle, EPP’nin krizler karşındaki tutumu AB için belirleyici bir 
öneme sahiptir. Bilindiği üzere, son on yılda AB benzeri görülmemiş bir dizi 
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EPP, Batı Avrupa’daki Hristiyan Demokratlar arasında uzun süredir var olan 
çeşitli iş birliği biçimlerinden gelişmiştir. İlk kurumsallaşmış iş birliği, yirminci 
yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. 1925 yılında kurulan “Hristiyan 
Demokrat Partilerin Uluslararası Sekreterliği” (Secrétariat international des 
partis démocratiques d’inspiration chrétienne, SIPDIC) sayesinde, Avrupalı 
Hristiyan Demokrat partiler uluslararası olarak bir etkileşim fırsatı elde 
etmiştir (van Kemseke, 2006, s. 238). Bununla birlikte, Hristiyan Demokrasi 
ancak İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden sonra etkin bir güç haline 
gelebilmiştir. İkinci Dünya Savaşı akabinde, SIPDIC’in yerini “Yeni Uluslararası 
Örgüt” (Nouvelles équipes internationales, NEI) almıştır. Bu yeni yapılanma ile 
temsilciler, belirli bir ülkeden bir veya daha fazla partiyi temsil eden gruplar 
halinde sınıflandırılmıştır. Ancak, bu gevşek örgütlenmenin Avrupa Kömür ve 
Çelik Topluluğu kurumlarından olan Ortak Meclis’teki parlamento faaliyetleri 
için yeterli olmaması ve örgüt adında temel değer olan ‘Hristiyan Demokrat’ 
ibaresinin yer alması yönündeki tartışmalar nedeniyle 1965 yılında ‘Avrupa 
Hristiyan Demokratlar Birliği’ (European Union of Christian Democrats- EUCD), 
NEI’nin yerini almıştır (Kaiser, 2007, s.314). Bu değişiklik ile Ortak Meclis’teki, 
parlamento faaliyetlerinde daha sıkı bir örgütlenme getirmiştir. Bu açıdan, 
EUCD’nin kurulması etkin bir Avrupa partisinin yaratılmasına yönelik önemli 
bir adım olarak değerlendirebilir. 

Yaklaşan 1979 ilk AP seçimleri için 8 Temmuz 1976 tarihinde, EUCD ile birlikte 
“Avrupa Halkları Partisi-Avrupa Topluluğu’nda Hristiyan Demokrat Partiler 
Federasyonu” (European People’s Party-Federation of Christian Democratic 
Parties from the European Community) kurulmuştur. Bu gelişmeyle bağlantılı 
olarak, 1978 yılında AP içerisinde yer alan Hristiyan Demokrat Grubun adı 
‘Avrupa Halkları Partisi Grubu’ (the Group of the EPP) olarak değişmiştir (Jansen 
ve Van Hecke, 2011, s. 20). Ancak, üyeliğin Hristiyan olmayan Demokrat 
partilere de açık olup olmayacağı üzerine yapılan tartışmalar bu yeni 
oluşum içinde de devam etmiştir (Fontaine, 2009, s.151). Almanya Hristiyan 

krizle karşı karşıya kalmıştır. 2010’lu yıllar AB’nin ekonomik kriz akabinde 
kısmi iyileşmesiyle başlasa da 2015 yılında mülteci krizi, 2016 yılında Brexit ve 
bunların ekseninde yükselen popülizmle devam edip, 2019 yılında COVID-19 
salgınıyla sona ermiştir. Bu çerçevede bu çalışma, EPP’nin adı geçen krizlere 
karşı tutumunu değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, öncelikle 
çalışma sırasıyla EPP’nin tarihsel arka planı, kurumsal yapısını ve temel 
değerleri analiz etmektedir. Takip eden kısımda, tek tek krizler bazında EPP’nin 
tutumu sunulmaktadır. Son bölümde, genişleme ve Türkiye’nin AB üyeliğine 
dair değerlendirmeler paylaşılmaktadır.

Tarihsel Arka Plan
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Demokratik Birliği (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU), AP’de 
sosyalistlerin hâkimiyetini önlemek amacıyla muhafazakârlar ve liberallerle 
bir ittifakı desteklese de; diğer partiler karşı çıktığı için uzlaşı sağlanamamıştır. 
Bunun sonucunda, muhafazakâr ve liberal-muhafazakâr partilere yönelik 
olarak 1978 yılında ‘Avrupa Demokratik Birliği’ (European Democratic Union) 
kurulmuştur. EDU’nun da kurulması ile birlikte Avrupa merkez sağı, EPP ve 
EUCD dâhil olmak üzere üç grupta toplanmıştır. 

1979 yılında ilk AP seçimlerinde, yüzde 29,6 oy oranıyla Hristiyan Demokratlar, 
Sosyal Demokratlara karşı galip olarak çıkmışsa da; 1984, 1989 ve 1995 
yıllarındaki AP seçimlerinde Sosyalistler Parlamentoda çoğunluğu elde 
etmişelerdir (European Parliament, 2019a, ss.9-11). Üst üste seçim kaybeden 
Hristiyan Demokratlar, Avrupa düzeyinde üç merkez-sağ örgüt arasında daha 
yakın iş birliği kurulmasına önem vermiştir (Tensen vd., 2014, s.4). Bunun 
sonucunda, Hristiyan Demokratik geleneği olmayan muhafazakâr ve liberal-
muhafazakâr merkez sağ partilerle bir yakınlaşma sürecine girilmiştir. 1990’lı 
yılların sonuna doğru, EPP’nin çok fazla genişlemesiyle EUCD ayrı bir alt 
örgütlenme olarak geçerliliğini kaybetmiş ve 1999 yılında EPP ile birleşmiştir. 
Benzer şekilde, muhafazakâr ve liberal-muhafazakâr partilere yönelik 
çekincelerin azalması ve EPP’nin Avrupa ülkelerinden bu tür partilerin 
çoğunu kabul etmesi ile EDU’nun da varlığını geçersiz kılmıştır (Van Hecke, 
2008). Sonuç olarak, EDU 2002 yılında EPP ile birleşmiştir. Ancak, EDU’nun 
eski üyeleriyle EPP arasında Avrupa’nın geleceğine dair görüş ayrılığı devam 
etmiştir. EPP’nin çoğu üyesi Hristiyan Demokrat değerler çerçevesinde 
Federal Avrupa vizyonuna sahipken, EDU’nun eski üyeleri bu görüşün aksine 
ulusal hükümetlerin entegrasyonda hâkim olduğu görüşü savunması temel 
anlaşmazlık noktasını oluşturmuştur (Zotti, 2010, s. 72). Bu nedenle, EDU’nun 
eski üyelerinden Birleşik Krallık Muhafazakâr Parti ve Çekya Sivil Demokrat 
Partisi, kendilerini Hristiyanlığa referans vermeden ‘Avrupa Demokratları’ 
(European Democrats-ED) olarak yeniden adlandırıp; EPP içerisinde ayrı bir 
alt grup olarak EPP-ED olarak varlıklarını devam ettirmiştir. Bu durum, 2009 
yılında EPP-ED grubu üyelerinin EPP’den tamamen ayrılıp AP’de Avrupa 
Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu kurulana dek devam etmiştir. Bu 
dönüşümün sonuncunda EPP, Hristiyan Demokrat görüşün şekillendirdiği 
ve ‘Federal Avrupa’ zihniyetini destekleyen bir merkez-sağ parti olarak siyasi 
hayatına devam etmektedir. 1999 yılından beri AP seçimlerinde en fazla 
sandalye sayısına sahip olan EPP, 2019 seçimlerinin ardından toplamda 701 
sandalyeden 182 tanesine sahip olması ile AP’deki en büyük siyasi grup olma 
özelliğini korumuştur (European Parliament, 2019b). 
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AP içerisinde siyasi partiler, temsil ettikleri görüşler çerçevesinde gruplarla 
temsil edildiği için EPP, AP içerisinde EPP Grubu olarak yer almaktadır. Bu 
durum zaman zaman, her iki yapının kurumsal işleyişine dair karışıklığa 
neden olabilmektedir. EPP Grubu’nun, AP çatısı altında temel faaliyeti yasama 
çalışmalarına katkı yapmaktır. Grubun başkanı, 2014 yılından beri Manfred 
Weber’dir. Weber’in öncülüğünde EPP Grubu; sırasıyla Başkanlık Divanı, Büro 
ve Grup Meclisi örgütlenmesiyle AP’deki varlığını sürdürmektedir. Başkanlık 
Divanı, Weber ile birlikte parlamento faaliyetlerini yöneten 10 adet başkan 
yardımcısını bir araya getirirken; Büro, Başkanlık Divanı’na ilaveten AP’de 
yer alan Ulusal Delegasyon başkanlarını da içerir. Grup Meclisi ise, başkanın 
seçildiği en kapsayıcı halka olarak alt çalışma gruplarıyla birlikte EPP Grubu’nun 
tüm üyelerinden oluşur (EPP, 2019a, ss. 14-18). 

EPP Grubu, bir taraftan AP üyesi seçilen EPP temsilcilerini bir araya getirirken, 
diğer taraftan AP dışında EPP adıyla bir siyasi parti olarak daha geniş bir 
örgütlenmeye sahiptir. Avrupa merkez sağının yanı sıra ve AB üyesi olmayan 
diğer ülkelerindeki partilere de hitap etmektedir. EPP’de kurumsal işleyiş, 
üç ana organ ve iki ana etkinlik çerçevesinde gerçekleşmektedir. Organlar 
sırasıyla; Başkanlık Divanı, Siyasi Meclis ve Kongre’den oluşmaktadır. EPP’ye 
2014-2019 dönemi Avrupa Zirvesi Başkanı Donald Tusk başkanlık etmektedir. 
Başkanlık Divanı, EPP’nin yürütme organı olup; onursal başkan(lar), 10 adet 
başkan yardımcısı, EPP’ye mensup olması halinde AB kurumlarının başkanları, 
EPP Grubu Başkanı, Mali İşler Sorumlusu ve Genel Sekreterden oluşmaktadır. 
Siyasi Meclis, Başkanlık Divani önderliğinde zorunluluk olmaksızın tüm EPP 
üyelerinin katılımına açık olan, üyelik başvurularının değerlendirildiği ve 
Parti Kongresi’nin önceliklerinin belirlendiği organdır. Son olarak en geniş 
halka olan Kongre, EPP üyeleri ve diğer üye partilerinden delegeler, dernekler 
ve gruplardan oluşmakta; EPP’nin Avrupa’da izleyeceği genel siyaset ve 
politikalar başta olmak üzere parti başkanının, tüzüğün ve parti içi işleyişe dair 
önemli kararlar alınmaktadır (EPP, 2015, ss. 8-14).  

Bu üç organa ek, Zirve ve Bakanlar Toplantısı olmak üzere EPP’nin iki ana etkinliği 
vardır. Zirve’de, AB Zirvesi’nde EPP üyesi hükümet ve devlet başkanlarının 
alacağı pozisyonu, partinin iş birliğini yönlendirecek politik kararları ve partinin 
stratejileri üzerine öneri hazırlanır. Benzer şekilde Bakanlar Toplantısı’nda, AB 
Bakanlar Konseyi toplantılarından önce Bakanlar Konseyi’ne katılacak olan 
EPP’ye mensup Bakanlar ile ilgili alanlardan sorumlu Komisyon üyeleri ya da 
AP üyelerinin katılımıyla gerçekleşir (EPP, 2015, ss. 26-27). EPP’nin büyüklüğü 
ve liderlik pozisyonu dikkate alındığında, kendi içlerinde düzenledikleri Zirve 
ve Bakanlar Toplantısı, AB düzeyindeki muadilleri için belirleyici konumdadır.

Kurumsal İşleyiş
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Felsefi açıdan Hristiyan Demokrat düşünce temelinde, “insanın ahlaki olarak 
Tanrı’ya karşı sorumluluğu; siyasi olarak ise topluma karşı sorumluluğu” yer 
almaktadır (Jansen ve Van Hecke, 2011, s. 240). Bu açıdan bireyi, yaşadığı 
ulusal ve uluslararası toplulukların bir parçası olarak bütüncül bir bakış 
açısıyla ele almaktadır (Accetti, 2019, s. 248). Başka bir deyişle, odak noktası 
belirli bir sınıfın çıkarları ya da önceliklileri değil, toplumun bütüncül olarak 
fayda sağlaması ön planda tutulur. Bu nedenle Hristiyan Demokrat partiler, 
kendilerini ‘halk partileri’ olarak görmekte; fikir birliği geliştirerek tüm sınıfların 
farklı endişelerini bütünleştirmeye çalışmaktadır (Jansen ve Van Hecke, 2011, 
ss. 240-241). 

EPP, Avrupalı devletlerin karşılaştığı sosyal, ekonomik ve politik sorunları, 
doğası gereği ulus ötesi olarak değerlendirir ve yalnızca bütünleşme yoluyla 
dayanışma ve yetki ikamesi ilkesi çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini 
savunur (EPP, 2019b, s.1). Buradan hareketle EPP, Avrupa entegrasyonunun 
derinleşmesini ve federal bir yapıya evrilmesini desteklemektedir. Nitekim 
Avrupa entegrasyonunun kurucuları olan Robert Schuman, Alcide De Gasperi 
ve Kondrad Adenauner de bu görüşün temsilcileridir (EPP, 2019b, s.1).

Bu minvalde Hristiyan Demokratlar, dinin getirmiş olduğu ahlaki öğeleri temel 
alarak ekonomik verimliliği sosyal adaletle birleştirmeye, piyasanın yasalarını 
sosyal sorumluluk ilkesiyle uzlaştırmaya odaklanmaktadır (EPP, 2020a). 
Grup, Hristiyan ve Yahudi (Christian-Judeo) geleneğinde referans alınan 
ortak değerler çerçevesinde; özgürlük, eşitlik, adalet, dayanışma, hukukun 
üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygının hâkim olduğu bir toplum 
düzeninde kimsenin geride kalmayacağı, eşit ve adil fırsatların sunulduğu 
sosyal piyasa ekonomisini referans almaktadır (EPP, 2020a). EPP, bahsi geçen 
temel değerler çerçevesinde Avrupa entegrasyonundaki konumunu ortaya 
koymuştur. Sonuç olarak iktisadi konular ve sivil haklar konusunda özgürlükçü 
bir yaklaşım sergilenirken; kültürel ve ahlaki konularda daha muhafazakâr bir 
tutum sergilendiği görülmektedir. 

Bu bölümde AB’yi derinden etkileyen krizler olarak sırasıyla; mülteci krizi 
ve göç, Brexit, COVID-19 salgınına EPP’nin tutumu değerlendirilecektir. 
Akabinde ilaveten, EPP’nin genişlemeye ve Türkiye’nin AB üyeliğine bakış açısı 
incelenecektir. 

Temel Değerler

Krizler Avrupası'nda EPP
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Mülteci Krizi ve Göç

EPP’nin göçe yaklaşımı, Avrupa’nın korunması bakış açısı üzerine temellidir. 
Bu bakış açısına göre göç, bir güvenlik sorunu olarak ele alınıp; sınır güvenliği, 
üçüncü ülkelere Geri Kabul Anlaşmaları’nın imzalanması, etkili ortak geri dönüş 
politikası çerçevesinde şekillenmektedir. Bu bakış açısının farklı örneklerine, 
EPP tarafından yayımlanan belgelerde rastlamak mümkündür. 

Bilindiği üzere göç konusu 2015 Mülteci Krizi ile AB’nin gündemine oturmuştur. 
Bu bağlamda 2015 yılında yayımlanan görüş belgesinde, öncelikle AB’nin göç 
konusunu daha bütüncül bir şekilde dayanışma ilkesi referans alınarak ele 
alınması vurgulanmıştır (EPP Group, 2015, ss.5-7). EPP temel değerlerinde 
entegrasyonun derinleşmesini savunduğu için göç konusunun, AB düzeyinde 
ele alınmasını desteklenmektedir. Benzer şekilde, yasal göçünde AB düzeyinde 
daha bağlayıcı bir çerçevede düzenlenmesi böylece düzensiz göçün azaltılması 
hedeflenmiştir (EPP Group, 2015, s. 9). Aynı belgede, üye devletlerin EUROPOL 
ve FRONTEX çerçevesinde iş birliği yapma kapasitelerinin geliştirilmesi ve dış 
sınır kontrollerin arttırılması üzerinde durulmuş; bu durum organize suç ve 
insan kaçakçılığıyla mücadele üzerinden çerçevelenmiştir (EPP Group, 2015, 
s. 9). Üçüncü ülkelerle iş birliği stratejisinin yeniden düzenlenmesi ve katı bir 
geri dönüş politikası uygulanması göçle mücadele de öne çıkan diğer araçlar 
olarak sunulmuştur (EPP, Group, ss. 13-15). 

2016 yılında EPP Siyasi Meclisi tarafından kabul edilen “Hayatları Korumak ve 
Avrupa’ya Göçü Kontrol Etmek” adlı belgede, göçmen akınıyla mücadelede 18 
Mart Türkiye-AB Mutabakatı bir model olarak görülmüş, FRONTEX çerçevesinde 
daha kurumsal ve bağlayıcı Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Teşkilatı’nın inşası 
olumlu karşılanmıştır (EPP Group, 2016b). Belgenin isimlendirilmesinde de 
anlaşılacağı üzere, göçün kontrol altına alınması Akdeniz’de daha fazla hayatın 
kurtarılmasıyla bağdaştırılmıştır. Ancak, göçmenlerin Dublin Sistemi'nden 
kaynaklanan mağduriyetleri ya da göçmenlerin vardıkları AB ülkesindeki 
koşulları ve entegrasyon kapasitesine değinilmemiştir. 

Güvenlik üzerine şekillenen göç yaklaşımına, 2017 yılında Malta’da gerçekleşen 
EPP’nin Parti Kongresi akabinde kabul edilen belgede de rastlamak 
mümkündür. Söz konusu belge, “Geleceğimizi Koruyan Avrupa” olarak 
isimlendirilmiştir. Buradan hareketle, göç de dahil olmak üzere Avrupa’nın 
temel değerlerinin korunduğu bir yaklaşım sergilenmiştir (EPP, 2017). Göç 
konusuna “Güvenli Birliğimiz” başlığı altında, göçün kontrol edilmesi olarak 
değinilmiştir (EPP, 2017, s. 7). Temelde AB içerisinde üye devletler arasındaki iş 
birliğinin AB düzeyince artması; AB dışında da sınırların korunması ve üçüncü 
ülkelerle iş birliklerinin artmasına vurgu yapılmıştır. 
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Koruma, güvenlik ve kontrol altına alma üçgeninde şekillenen EPP’nin 
göç yaklaşımı, EPP’nin kendi içerisinde sorunlara yol açmıştır. 2015 yılında 
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, kendisi gibi EPP ailesine mensup, dönemin 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’ı göçü yasallaştırmaya 
çalışmakta suçlamış, Juncker’ı hedef alan bir kampanya başlatmıştır. Bu 
durumu takiben, Orban’ın mensubu olduğu EPP’de yer alan “Fidesz” partisinin 
EPP üyeliği askıya alınmıştır. 2021 Mart ayında da, üyeliği askıya alınan Orban’ın 
partisi, EPP’den kendi iradesiyle ayrılmıştır. 

Parti içi sorunların ötesinde göç, aynı zamanda siyasi rekabetinde de konusu 
olmuştur. EPP Grubu’nun Başkanı Manfred Weber 2018 yılında, 2019’da 
yaklaşan AP seçimleri öncesi, Komisyon Başkanlığı için aday olması durumunda 
göçün ana odak noktası olacağını açıklamıştır (Valero, 2018). Benzer şekilde, 
2019 AP seçimleri için hazırladığı kampanyadaki 12 önceliğin birincisi, 2022 
yılına kadar Avrupa sınırlarının korunmasına yardımcı olmak için en az 10.000 
sınır ve sahil güvenlik görevlisi alımıdır (Matamoros, 2019).

Bu vaatler, 2019 EPP Parti Manifestosu’nda da kendini göstermiştir. Göç 
konusuna “vatandaşlarını koruyan bir Avrupa” ve “yaşam tarzımızı koruyan 
bir Avrupa” başlıkları altında yer verilmiştir (EPP, 2019b, ss. 2-5). Weber’in 
10.000 sınır ve sahil güvenlik görevlisi vaadine; Kuzey Afrika ülkeleriyle sınır 
koruma anlaşmaları, güvenli üçüncü ülkelerin sayısının artması ve Afrika’da 
ekonomik kalkınmayı teşvik edecek yatırımlar eklenmiştir (EPP, 2019b, s. 2). 
Bu manifestoda üye devletlerdeki entegrasyon kapasitelerinin arttırılması 
belirtilmiş olsa da, bu konuda detaylı önerilerde bulunulmamıştır (EPP, 2019b, 
s. 6). 

Güncel olarak, 2020 yılında, Komisyon’un açıklamış olduğu gönüllülük ve 
esnek destek biçimlerine dayanan “Avrupa Birliği Göç ve İltica Paktı” EPP 
tarafından desteklenmekte ve bir fırsat penceresi olarak görülmektedir 
(EPP, 2020b). Ancak, EPP her zaman olduğu gibi daha çok derinleşmeden 
yana olduğu için her fırsatta sığınma standartlarının daha güçlü bir şekilde 
uyumlaştırılmasını önermektedir.

Brexit 

Birleşik Krallık 23 Haziran 2016 tarihinde gerçekleşen referandum sonucuna 
müteakip Lizbon Antlaşması’nın 50. maddesi uyarınca AB’den ayrılma 
sürecine girmiştir. Temel değerlerde vurgulandığı üzere EPP, entegrasyonun 
derinleşmesi ve genişlemesinden yana bir tutum izlemektedir. Bu çerçevede, 
Brexit referandumu gerçekleşmeden önce EPP’nin tutumu Birleşik Krallık’ın, AB 
üyesi kalmasına yönelik olmuştur. Bu tutum, EPP’nin Brexit referandumundan 
önce yayımladığı “Bremain” adlı bildiride açıkça ifade edilmektedir. Bildirinin 
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içeriğinden öte, bildirinin adı İngilizce “Britain” (Britanya) ve “exit” (çıkış) 
kelimelerinin bileşimi olan Brexit’e karşı İngilizce “Britain” (Britanya) ve “remain” 
(kalmak) bileşimi “Bremain” olarak adlandırılmıştır. 

Söz konusu bildiride, Birleşik Krallık, AB içinde “tüm Avrupalılar için özgürlük, 
güvenlik ve ekonomik açıklık ve yenilikçilik” açısından için bir itici güç olarak 
nitelendirilmiştir (EPP, 2016). Birleşik Krallık’ın bu nitelikleri nedeniyle bildiride, 
Avrupalıların yararına daha rekabetçi bir Avrupa inşa edilmesindeki önemi 
vurgulanmıştır. Ayrıca, mevcut duruma kıyasla gelecekte de zorluklar daha az 
olmayacağının altı çizilmiş, tüm zorlukların ancak birliktelikle ortak değerlerin 
daha iyi korunarak aşılabileceği belirtilmiştir (EPP, 2016). Bu görüşe paralel 
olarak bildiride, İngiliz halkını referandumda oyunu AB üyesi olarak kalmayı 
seçmesi yönünde çağrıda bulunulmuştur: 

“İngiliz halkının AB üyesi olarak kalmayı seçeceğini umuyoruz. Birleşik 
Krallık, çeşitlilikte içinde bir Avrupa Birliği üyesi olarak daha güçlü ve 
daha güvenlidir. Avrupalı kardeşler olarak dostluğun elini Birleşik Krallık 
halkına içtenlikle uzatıyoruz”. (EPP, 2016).

Referandumda AB’den ayrılma kararının çıkmasının akabinde bu durum, 
EPP’de büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Weber yapmış olduğu 
açıklamada, kararı saygı ve üzüntüyle karşıladıklarını belirtmiş; bu kararın 
Birleşik Krallık başta olmak üzere her iki tarafa da büyük zarar verdiğini 
belirtmiştir (EPP Group, 2016a). Brexit kararı akabinde dikkat çekici olan 
başka bir noktaysa, Birleşik Krallık’a karşı alınan sert tutumdur. Weber aynı 
açıklamasında; Brexit kararının bir ayrılık kararı olduğunu, ayrılığın ayrılık 
anlamına geldiğini, Birleşik Krallık için ayrıcalıklar devrinin sona erdiğini ve 
özel bir muamelenin kabul edilmeyeceğini belirtmiştir (EPP Group, 2016a). Bu 
tutum, Brexit müzakereleri esnasında da sürmüştür. EPP, Birleşik Krallık’a karşı 
sert ve taviz vermeyen bir tutum içine girmiştir. Bu tutumda belirleyici olan üç 
husus vardır. Birincisi, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmayı isteyen taraf olmasına 
rağmen AB-Birleşik Krallık ilişki formunda muhtemel iş birliği alanlarını Birleşik 
Krallık yararına tayin etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, Birleşik 
Krallık’ın güvenlik, bilimsel iş birliği ve serbest ticaret gibi alanlarda iş birliği 
ön görmesi EPP tarafından sert bir dille eleştirilmiştir. Weber, bu durumla ilgili 
olarak, AP’de yapmış olduğu konuşmada, Londra’nın iş birliğinin kendileri için 
olumlu noktaları alıp olumsuz noktaları bırakmasının mümkün olmadığını ve 
AB’nin dışındaki bir devletin, üye devlete kıyasla aynı veya daha iyi koşullara 
sahip olamayacağını belirtmiştir (Times of Malta, 2017). 

EPP’nin Brexit konusundaki sert tutumdaki ikinci önemli husus, Birleşik 
Krallık’ın AB’den ayrılma aşamasında olmasına rağmen AB’nin işleyişine 
müdahil olmasıyla ilgilidir. Örneğin, 2016 yılında dönemin Birleşik Krallık 



30

Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, Brexit kampanyası boyunca Türkiye’nin olası 
AB üyeliği yönündeki olumsuz önyargıyı desteklenmesine ve Birleşik Krallık’ın 
AB’den ayrılacak olmasına rağmen Türkiye’ye AB üyeliğini destekleme sözü 
vermiştir (Wintour, 2016). Bu durum, EPP dâhil olmak üzere AP’deki diğer 
partiler tarafından sert bir dille eleştirilmiştir. Weber tarafından “küstahlık” 
olarak değerlendirilmiş olup, Weber, Birleşik Krallık’ı AB’nin uzun vadeli 
geleceğiyle ilgili kararlara dâhil olmaktan kaçınmaya çağırmıştır (Rankin ve 
Mason, 2016). 

Son olarak, İngiliz Parlamentosunun sürecin başında Birleşik Krallık’ın AB 
üyeliğinin ayrılmasına dair olan Çekilme Anlaşmasını reddetmesi ve mevcut 
Antlaşma üzerinden reform istekleri EPP’nin tepkisine neden olmuştur. Bu 
durum EPP tarafından Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması yerine işletmelerin, 
istihdamın ve vatandaşların Birleşik Krallık’tan ayrılması olarak yorumlanmıştır 
(EPP Group, 2019a). Çekilme Anlaşması’nın 2020 Aralık itibarıyla onaylanması, 
Anlaşma’nın çok geç olmasının hiç olmamasından daha iyi olduğu belirtilmiştir 
(EPP Group, 2020a). Ancak işletmelerin yıllarca süren Brexit müzakerelerinden 
sonra işletmelerin daha kapsayıcı bir yasal güvenliğe ihtiyacı olduğu 
vurgulanmıştır (EPP Group, 2020a).

Kısaca, EPP’nin Brexit konusundaki tutumu, Brexit referandumundan 
önce Birleşik Krallık’ın AB üyesi olarak kalması ve birliktelik üzerineyken 
referandumdan ayrılma kararının çıkması akabinde Birleşik Krallık’a karşı 
sert ve taviz vermeyen bir tavır izlenmiştir. EPP’nin temel değerlerinde, 
entegrasyonun derinleşmesi ve genişlemesinin desteklenmesi olduğundan 
hareketle; Birleşik Krallık’a karşı alınan sert tavır ile Brexit’in diğer AB ülkelerine 
emsal teşkil etmemesinin önüne geçilmek istenmiştir.

COVID-19 Salgını

EPP salgının Avrupa’da kendini göstermeye başladığı 2020 Mart ayından 
beri, salgınla mücadelede ortak Avrupa standartlarının oluşturulmasını 
savunmaktadır. Özelikle; aşılama, virüse karşı olası tedaviye yönelik 
araştırmaların finansmanı, virüsün neden olduğu ekonomik felakete karşı 
ekonomik teşvik ve ilaç üretimi alanlarında ortak standartların oluşturması 
EPP’nin talep ettiği önlemler listesinden öne çıkan unsurlardır (EPP Group, 
2020b). 

EPP, her daim Avrupa entegrasyonun derinleşmesini savunduğu için pandemi 
sürecini entegrasyonun derinleşmesi için bir fırsat olarak görmüştür. Bu 
çerçevede, salgının etkisini iyice arttırdığı dönem olan Nisan 2020’de EPP, 
‘Dayanışma Paktı’nın imzalanmasını önermiştir (EPP Group, 2020c). Pakt, 
Avrupa düzeyinde daha çok yetki devrini öngören bir dizi uygulamayı 
barındırmaktadır. Toplamda 60 öneriden oluşan Pakt’ta, Avrupa düzeyinde 
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daha çok iş birliğine yönelik öneriler şu şekildedir: Sağlık sorununa ortak 
cevap başlığı altında, ‘AB Tıbbi Müdahale Koordinasyon Birimi’nin kurulması 
önerilmiştir (EPP Group, 2020c, s. 2). COVID-19 vaka eğrisinin düzleştirilmesi 
başlığı altında, AB araştırma veri platformu niteliğinde bir ‘AB Acil Durum 
Koordinasyon Veri Merkezi’ oluşturulması önerilmiştir (EPP Group, 2020c, s. 
4). Kritik altyapının güvenceye alınması başlığı altında; kritik ilaçlar, ürünler 
ve maske, ventilatörler gibi önemli tıbbi ekipmanların Avrupa düzeyinde 
üretilmesi ve depolanması için bir ‘Avrupa Sağlık Eylem Planı’nın başlatılması 
gündeme getirilmiştir (EPP Group, 2020c, s. 4). Pandemiden sonra ekonomik 
toparlanma başlığı altında, ‘AB Koronavirüs Dayanışma Fonu’ oluşturulması 
yönündeki teklif, AB düzeyinde daha fazla entegrasyon ve iş birliğine yönelik 
bir başka örnektir (EPP Group, 2020c, s. 5).

Son olarak, pandemiden çıkarılacak uzun vadeli dersler başlığı altında; üye 
devletlerin hastane altyapılarını ve sağlık hizmetlerini güçlendirmelerine 
yardımcı olmak için özel bir AB fonunun oluşturması, sağlık alanında ‘Avrupa 
Endüstriyel Stratejisi’nin başlatılması, pandemiden sonra da Avrupa’nın tercih 
edilen turistik bir destinasyon olarak kalabilmesi için  ‘Avrupa Seyahat ve 
Turizm Stratejisi’nin benimsenmesi ve Avrupalı öğrencilerin kaliteli eğitim 
araçlarına erişimini sağlamak için AB düzeyinde ‘Avrupa Çevrimiçi Eğitim 
Platformu’nun geliştirilmesi gibi birçok farklı alanda Üye Devletler arasında 
daha fazla entegrasyon öngören uygulamalar önerilmiştir (EPP Group, 2020c, 
ss. 6-7).

Bu öneriler ışığında, 11 Haziran 2020 tarihinde EPP tarafından yayımlanan 
Başkanlık Bildirisi’nde sağlık alanında daha yakından iş birliği için bu alandaki 
egemenliklerin AB düzeyine devredilmesi yönünde çağrı yapılmıştır (EPP, 
2020c). Akabinde, 1 Temmuz 2020 tarihinde sunulan “Avrupa Sağlık Birliği” adlı 
görüş belgesinde AB Sağlık Birliği’nin oluşturulması için hukuki dayanaklar ve 
gereklilikler açıklanmıştır (EPP Group, 2020d). 

2020 sonuna doğru aşının bulunmasıyla, EPP aşı konusunda da ortak bir 
strateji geliştirilmesi ve hiçbir üye devletin geride bırakılmaması için “Ne 
Olursa Olsun Birlikte -Avrupa Ortak Aşı Stratejisi” adlı bir belge yayımlamıştır 
(EPP Group, 2021a). Bu belgede, aşının üretim kapasitelerinin belirlenmesi, 
tedarik zincirinin oluşturulması vb. unsurları daha yakından iş birliği temelinde 
detaylandırılmıştır. 

Genel olarak pandemi bağlamında EPP, üye devletlere daha çok ve daha 
yakından iş birliği çağrısında bulunmuştur. Ancak bu çağrıyı sadece pandemi 
özelinde yapmamıştır. Pandemiyi eğitim, istihdam, turizm gibi farklı politika 
alanlarında da entegrasyonun derinleşmesi için bir gerekçe olarak öne 
sürmüştür. Böylelikle, Avrupa’nın gelecekteki benzer krizler karşısında 
güçleneceği vurgulanmıştır. 
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Genişlemeye Bakış ve Türkiye’nin AB Üyeliği

EPP, Avrupa entegrasyonun hem derinleşmesini hem de genişlemesini 
desteklemektedir. Ancak EPP, bu iki dinamiğine olan desteğinde Hristiyan ve 
Yahudi (Christian-Judeo) geleneğinden gelen değerlerin korunmasını referans 
almaktadır. Buradan hareketle, EPP’nin genişlemeye olan desteği, Hristiyan 
ve Yahudi değerlerine sahip ülkelere yöneliktir. Bu bağlamda bu gelenekten 
gelmeyen ülkelerin (Türkiye) üyeliğine karşı çıkılırken, söz konusu değerlere 
sahip olan Batı Balkan ülkelerinin üyelikleri desteklenmektedir. Bu kapsamda, 
EPP düzenli olarak Batı Balkan ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya gelmekte 
ve Balkan ülkelerinin AB üyeliği yolundaki önemli paydaşlarla buluştuğu 
programlar düzenlemektedir (EPP Group, 2021b).  

EPP’nin genişlemeye bakış açısında altı çizilmesi gereken önemli husus, bu 
bakış açısını nasıl çerçevelediği ile ilgilidir. Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık 
açısından göreceli olarak Türkiye’ye kıyasla iyi bir performans gösteremeyen 
Balkan ülkelerinin üyeliklerine dair EPP, dayanışmayı öne çıkarmaktadır. 
Örneğin, 2019 yılında Komisyonun olumlu raporuna rağmen Arnavutluk 
ve Kuzey Makedonya’nın üyelik müzakere sürecine başlanmaması EPP 
tarafından eleştirilmiştir. Akabinde yayımlamış olduğu acil durum çağrısında, 
Balkanlar’da istikrarın sağlanmasında genişleme sürecinin belirleyici rolüne 
dikkat çekilmiş, dayanışma vurgulanmış, en kısa sürede söz konusu ülkelerin 
üyelik müzakerelerine başlanması çağrısında bulunulmuştur (EPP, 2019c). 

2020 yılında iki Balkan ülkesinin üyelik müzakerelerinin önündeki engellerin 
kalkması akabinde EPP Grubu’nun AP sözcüsü Michael Gahler, genişlemeyi 
ve dayanışmayı Avrupa entegrasyonu fikrinin temeli olarak nitelemiştir (EPP 
Group, 2020e). EPP Grubu Başkan Yardımcısı Sandra Kalniete, bu kararı Türkiye 
ve Suudi Arabistan’ın da bölgede arttırmaya çalıştıkları nüfuzları karşısında 
önemli bir kazanım olarak değerlendirmiştir (The Baltic Times, 2020).  Oysaki 
Türkiye aday ülke olarak Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile aynı statüye 
sahiptir. Ancak, EPP tarafından Türkiye aday ülke olarak değil; bölgede iş birliği 
yapılması gereken bir aktör olarak görülmektedir. Örneğin, Türkiye’nin aday 
ülke olarak ilan edildiği 1999 Helsinki Zirvesi sonunda, dönemin EPP Başkanı 
Hans-Gert Poettering, “Türkiye’nin aday ülke statüsüne kapsamlı bir tartışma 
olmadan birkaç dakika içinde karar verildiğini ve bunun da geleceğe yönelik 
yanlış bir adımla sonuçlandığını” dile getirmiştir (Spiteri, 2002). Türkiye’nin 
aday ülke olmasından kısa bir süre sonra da EPP AP’ye, Türkiye’nin Kopenhag 
kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle, AB üyeliği yerine AB ile Türkiye arasında 
özel bir ortaklık öneren bir teklif sunmuştur (Spiteri, 2002). Ayrıca, Türkiye’nin 
köklü reformlar yaptığı 2000’li yılların ilk yarısında, EPP, bir önceki genişleme 
dalgasının yorgunluğu olarak nitelendiren ‘hazmetme kapasitesi’ argümanını 
öne sürmüş ve Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmayı sürdürmüştür (Yıldız, 2017, 
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ss. 69-70). Ancak, aynı argüman Batı Balkan genişlemesinde öne sürülmemiştir. 
2000’li yılların ikinci yarısından sonra Kıbrıs sorunuyla beraber AB-Türkiye 
ilişkilerinde yaşanan sorunların ardından, 2010’lu yıllarda Gezi Parkı olayları, 
AB’nin mülteci krizini yönetememesi, Türkiye’deki darbe girişimi, başkanlık 
sistemine geçiş ve meşru güvenlik kaygılarıyla düzenlenen terörle mücadele 
operasyonları ilişkileri fiili olarak durma noktasına getirmiştir. Son olarak, 
2020 yılında Doğu Akdeniz üzerinden ilişkilere sorunlu bir alan daha 
eklemlenmiştir. Tüm bu olaylar karşında EPP, Türkiye ile ilişkilerinin onarılması 
yerine müzakerelerin bitirilmesi ve Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebinde 
bulunmuştur. 10 Temmuz 2020 tarihinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
sondaj faaliyetleri akabinde, Weber şu açıklamayı yapmıştır:

“Türkiye’nin kabulüne ilişkin müzakereler, Türkiye’yi AB’ye yaklaştırmadığı 
gibi ülkede sadece hüsrana yol açtı. Müzakereleri sonlandırmalıyız ve bu 
ülkeyle ilişkilerimiz için yeni yasal zemin oluşturmalıyız” (Sputnik, 2019).

Bunların yanı sıra, EPP Türkiye karşıtı çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Örneğin, 
parti grubu Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları, hukukun üstünlüğü ilkesinin 
korunmaması ve demokrasideki gerilemeleri gerekçe olarak ifade etmiş; bu 
sebeplerle Türkiye’nin aldığı fon desteğinin en aza indirilmesini talep etmiştir 
(EPP Group, 2019b; 2019c). İlaveten, Türkiye’nin AB üyeliği hem parti içi ve 
Avrupa merkez sağ seçmen için bir propaganda olarak kullanılmıştır. 2018 
yılında Weber, 2019 yılında Komisyon Başkanı olması halinde, Türkiye’nin 
AB üyesi olamayacağını beyan etmiş ve Türkiye’nin hiçbir zaman AB 
üyesi olamayacağı taahhüdünde bulunmuştur (Euronews, 2018). Benzer 
şekilde, 2019 AP seçimleri öncesi belirlenen öncelikler arasında Türkiye ile 
müzakerelere son verilmesi yer almıştır (Matamoros, 2019).

Bu açıdan önemli nokta, EPP’nin Türkiye üyeliğine karşı çıkmasındaki 
değerlere ilişkin yaklaşımıdır. Yıldız (2017, s. 74) tarafından da ifade edildiği 
üzere, EPP’nin Hristiyan merkezli Avrupalı kimlik anlayışı, evrensel değerleri 
referans göstermesi nedeniyle çelişkiler barındırmaktadır. Başka bir ifadeyle; 
insan onuru, barış, özgürlük, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma, hukukun 
üstünlüğü, gibi değerler Hristiyan Demokrat değer olarak görülmektedir. 
Dolayısıyla, EPP için Müslüman bir ülkenin bu değere sahip olması olası 
olarak görülmemektedir. Bu yüzdendir ki, Türkiye’nin AB üyeliğine karşı 
yapılan açıklamalar Türkiye’nin Kopenhang kriterleri sağlamaması üzerinden 
şekillenmekte, hukukun üstünlüğü ve demokrasiye atıf yapılmaktadır. EPP’nin 
Hristiyan değerleri öncelemesine en büyük kanıt, parti grubunun Türkiye 
ile üyelik müzakerelerinin başlamasından sonra ülkedeki demokratikleşme 
reformlarını teşvik etmek yerine, Türkiye ile imtiyazlı ortaklığı desteklemesi 
olmuştur (Yıldız, s. 75). 
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Hristiyan Demokrat düşünce AP içinde en köklü siyasi düşünceyi 
oluşturmaktadır. EPP kurulmadan önce çeşitli Hristiyan Demokrat örgütler 
vasıtasıyla sürdürülen bu düşünce, Avrupa bütünleşmesi tarihinde kilit bir 
rol oynamaktadır. EPP, entegrasyonun iki ana dinamiği olan derinleşme 
ve genişlemeyi, Hristiyan ve Yahudi geleneğindeki değerleri baz alarak 
desteklemektedir. Parti grubunun güncel krizler karşısındaki tutumu bu 
temelde şekillenmektedir.

Mülteci Krizi ve göç konusunda, sınırların korunması ön plana çıkmıştır. Farklı 
kültürlerden gelen mültecilerin AB’ye gelişinin önlenmesi için odak noktası 
üçüncü ülkelerle antlaşmalar, ortak geri dönüş politikasının uygulanması 
ve dış sınırların daha etkili bir şekilde korunması gündeme gelmiştir. Brexit 
konusunda Birleşik Krallık, Hristiyan ve Yahudi geleneğindeki değerlere uygun 
görüldüğü için öncelikle Brexit’in gerçekleşmemesi yönünde kampanya 
yapılmıştır. Ancak, referandum sonucunda sandıktan Brexit kararının 
çıkması akabinde, diğer üye ülkelerin bir arada tutulması ve AB içerisinde 
daha fazla parçalanmaya yol açılmaması için Birleşik Krallık’a karşı sert bir 
tutum sergilenmiştir. Böylelikle, bir üye devletin AB’den ayrılmasının ağır 
sonuçlarından diğer üye devletlerin ders çıkarması amaçlanmıştır. COVID-19 
salgını bağlamında, entegrasyonun derinleşmesi gündeme getirilmiştir. 
Ayrıca, pandemi gerekçe gösterilerek, pandeminin etkilediği geniş politika 
alanlarında da daha yakından iş birliği çağrısı yapılmıştır. 

Son olarak, EPP, Türkiye hariç genişleme konusuna olumlu bakmaktadır. Batı 
Balkan genişlemesi entegrasyonun devamı olarak görülmektedir. Türkiye, EPP 
ve AB değerlerini paylaşmadığı gerekçesiyle süreç dışında bırakılmaktadır. 
Türkiye’ye karşı bu sert tutum, Hristiyan Demokrat düşünce içinde 
kemikleşmiştir. Özellikle, mevcut koşullar dikkate alındığında, genişlemeden 
sorumlu AB Komiseri EPP’den olması dikkate değerdir. Dolayısıyla, AB’nin 
genişleme politikasına EPP’nin bakış açısı hâkimdir. Hali hazırda EPP’de 
bu hususta köklü bir düşünce sisteminin olması ve EPP’nin genişleme 
politikasında bir ağırlığa sahip olması dikkate alındığında, Türkiye’ye olan 
bakış açısında bir değişme olması çok muhtemel gözükmemektedir. 

Sonuç 
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Kriz Dönemlerinde Avrupa Solu: Sosyalist ve 
Demokratların Krizlere Yönelik Yaklaşımları ve 
Çözüm Önerileri

Sadık DEMİRBAĞ 3

Avrupa Parlamentosunda (AP) yer alan siyasal partilerin varlığı, Avrupa Birliği 
(AB) vatandaşlarının temsil düzeyini ifade eder. İçinde barındırdığı farklı temsil 
grupları, bu temsilin Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ile arasında bir 
köprü görevi görür. İhtiyaçların karşılanması ve sorunları çözülmesi konusunda, 
yerelin beklentilerini merkez ile paylaşan parti grupları, AB bütünleşmesinin 
de önemli bir aktörü haline gelir.

Parlamento çatısı altında farklı amaç ve hedeflere sahip olmak, gruplar arasında 
rekabetin olması, AB vatandaşlarının çıkarları ve beklentilerini merkeze 
iletmesi, savunması ve kamuoyunda daha görünür hale gelmesi konusunda 
bir engel değildir. Ortak kriz dönemlerinde, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici 
İttifakı’nın (S&D) önerileri ve uyarıları da bu sürecin desteklendiğinin önemli 
bir göstergesidir.

Krizlerin niteliği ve AB’nin krizlere müdahale tarzı, iç siyasetinde farklı tutumları 
oluşturmuştur. Avrupa entegrasyonu sürecine negatif bir etki yaratan Brexit 
süreci karşısında S&D, AB’nin devamlılığı ve Birleşik Krallık’ın (BK) Birlik’te 
devam etmesini vurgularken, göç yönetimi konusunda hükümetlerin de aktif 
olarak yer aldığı bir işbirliği planını önermiştir. Krizin getirmiş olduğu sorunların 
çözümünün tek başına Brüksel tarafından çözülememesi gerçeği, insan 
haklarına yönelik ihlallere yol açabilecek eylemler, S&D’yi AB çıkarları ve insan 
haklarının korunması konusunda yeni söylemler inşa etmeye yönlendirmiştir.

Sosyalist bir ideolojik anlayışa sahip olan S&D Grubu, özellikle göç konusundaki 
tutumu, mevcut AB göç ve mülteci yasalarındaki eksiklik vurgusuyla, tümden 
bir politika değişikliğine gidilmesini, bu sürece ulusal ve uluslararası aktörleri 
de eklemenin önemli bir katkı sağlayacağını savunmaktadır.

2020 yılının ilk dönemlerinde başlayan COVID-19 krizine karşı S&D Grubu, 
toplumsal ve ekonomik yaşamın tüm aktörlerini ilgilendiren çözüm önerilerini 
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Avrupa Solu’nun AB içindeki kurumsallaşma süreci, 1950’li yıllara 
dayanmaktadır. Avrupalı sosyalistler, ilk kez ‘Sosyalist Enternasyonal’ adı altında 
bir araya gelmiş ve Avrupa entegrasyonunu derinleştirmek için 1957 yılında 
altı Avrupa sosyalist partisinin işbirliğiyle ‘Avrupa Topluluğu’nun Sosyalist 
Partileri’ni kurmuşlardır. 1962 yılında, Avrupa düzeyinde demokratikleşme 
ve AP’nin yetkilerinin artırılması baskılarını artırmışlardır. 1973 yılına 
gelindiğinde, gerçekleştirilen Sosyalist Kongre, ‘Avrupa Topluluğu Sosyalist 
Partileri Konfederasyonu’nu ilan etmiş, kongre sonunda Avrupa ekonomisinde 
insana yakışır çalışma koşullarının oluşturulması, sosyal güvenlik, demokrasi 
ve eşitlik haklarında iyileştirmeler dahil olmak üzere sosyal politika alanında 
Brüksel’e öneriler sunulmuştur. 1978 yılında Konfederasyon, istihdam, çevre 
kirliliği, ayrımcılıkla mücadele, tüketiciyi koruma, barış, insan hakları ve sivil 
özgürlüklere odaklanan ilk ortak Avrupa seçim manifestosunu yayınlamıştır 
(PES (1), 2010).

Toplumsal ve ekonomik gelişmeler karşısında sosyalistlerin çözüm önerilerinde 
çeşitlilik yaşanmıştır. 1980’de Sosyalist Partiler Konfederasyonu’nun ilk 
statüsünü onaylayan Soyalist Kongre, dört yıl sonra endüstriyel üretim, temel 
sosyal faydaların korunması ve iyileştirilmiş bir yaşam kalitesi için ekonomik 
krizle mücadele sürecinde sosyalist çözümler öneren başka bir ortak sosyalist 
manifestoyu da onaylamıştır (PES (1), 2010).

1992 yılına gelindiğinde konfederasyon, Avrupa Sosyalist Partisi’ne 
dönüştürülmüştür. Partinin ilk programı, iş alanlarının yaratılması, demokrasinin 
geliştirilmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanması, çevre ve tüketicilerin korunması, 
barış ve güvenliğin tesis edilmesi, göçmenlerin yaşadığı sorunların ortadan 
kaldırılarak statülerinin iyileştirilmesi, ırkçılıkla ve organize suçla mücadelenin 
güçlendirilmesi üzerine yoğunlaştırılmıştır. 2006 yılında, Avrupa siyaseti ile 
vatandaşları yakınlaştırmak için Sosyalistler ve Demokratlar Aktivistleri hareketi 

ve tavsiyelerini AB kurumlarına sunmuştur. Öneriler yapısı itibariyle, kısa, orta 
ve uzun vadeli olmakla birlikte, sadece insanları değil; doğayı, üçüncü ülkeleri 
ve göçmenleri de içine alan kapsayıcı bir anlayışa sahiptir.

AB’nin karşılaştığı sorunlar ve meydan okumalar karşısında, Birliği oluşturan 
tüm mekanizmaların yönetişim kültürü içerisinde, tüm toplumu kapsayan 
öneriler ve çözüm yolları ile krizlerin üstesinde gelme anlayışı, S&D’nin AB 
bütünleşmesine destek verecek bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. 
AB’nin de bu süreci yönetme konusundaki çabası, güçlü olan bazı üye 
devletlerin de çabalarıyla beklentilerin karşılanması konusunda olumlu bir 
görüntü oluşturmaktadır.

Avrupa Solu’nun Tarihsel Arka Planı
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oluşturulmuş; hareket ile partinin yerel kampanyalarına, topluluklarına ve 
kongrelerine yardımcı olması hedeflenmiştir. 2009 yılındaki AP seçiminde de 
ortak bir aday çıkarılması kabul edilmiştir (PES (1), 2010).

Günümüzde, Avrupa Sosyalistleri Partisi’nin sosyalist, işçi ve sosyal demokrat 
olmak üzere AB, BK ve Norveç’ten toplam 33 üye partisi, 12 ortağı ve 12 
de gözlemci partisi vardır. Sosyalistler, AP’de S&D Grubu altında temsil 
edilmektedirler (PES (2), 2010). 2019 yılında yapılan AP seçimleri sonucu S&D 
grubu içerisinde, 25 üye ülkeden toplam 34 parti temsil edilmektedir. Bu grup 
ittifakı altında, İrlanda ve Çekya’nın partisi bulunmamaktadır. İlgili partiler, 
Avrupa Sosyalistleri Partisi, AP, Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi ve Bölgesel 
Komitesi’nde temsil edilmektedir (S&D (1), 2018).

S&D grubu, sosyal, ekonomik, politik ve bölgesel boyutlarda ilerici bir Avrupa 
için yeni bir ekonomik model oluşturmayı amaçlamaktadır. S&D, Avrupa 
genelinde yaşam standartlarını iyileştirmek ve eşitsizlikleri azaltmak için uzun 
vadeli bir yatırım stratejisi ve daha büyük bir bütçeye sahip yeni bir Sosyal 
Eylem Planı hazırlamıştır.

S&D grubu, sosyal haklar, pandemiye karşı birlikte mücadele, Avrupa Yeşil 
Mutabakatı'nın sürdürülmesi, ileri bir Avrupa için yeni bir ekonomik modelin 
yaratılması, güçlü demokrasilerin yaratılarak temel hakların güçlendirilmesi, 
göç ve iltica konusunda ilerici bir vizyon, AB ve Afrika arasında güven 
ortaklığının tahsisi, küresel boyutta istikrar ve barışı koruyan Avrupa ile 
çoğunluğun yararı için ticaretin geliştirilmesi gibi konuları öncelikleri arasına 
almıştır (S&D (2), 2018).

Son yıllarda önemli krizler ve sorunlarla karşı karşıya kalan AB, çok aktörlü 
mekanizmalara sahip gücü çerçevesinde bu sorunları çözmeye çalışmıştır. 
Sorunlar ve krizler, Avrupa’nın güvenliği başta olmak üzere, Birliğin bütünleşme 
süreci, demokratik değerlerine ve toplumun sağlığına karşı tehditleri 
oluşturmuştur. 2016 yılında BK’nin AB’den ayrılık kararı, AB bütünleşme 
sürecine zarar vermiştir. Bu gelişmenin yanı sıra, 2015 ve 2016 yıllarında Birliğe 
yönelik gelişen yasadışı göç AB güvenliğini, aşırı sağ hareketleri demokratik 
değerleri, COVID-19 krizi de toplumu derinden etkilemiştir.
 
Bu sorunların çözümüne ve AB’nin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
yönelik AB kurumları, Birlik içinde ve dışında eylem planları ve politikaları 
düzenleyerek, sorunları bertaraf etmeye çalışmıştır. Bu kurumların başında 
gelen AP, farklı siyasal ideolojilere ve yaklaşımlara sahip olan partileri ve 

Avrupa Krizleri Karşısında Sol’un Kurumsal Yaklaşımı
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Brexit kararının alınmasından ayrılık anlaşmasının imzalanmasına kadar 
geçen sürede S&D Grubu, kararın hem BK’ye hem de AB’ye birçok alanda 
olumsuz sonuçlar doğuracağını her fırsatta dile getirmiştir. Özellikle, 
müzakere sürecinde tartışılan ‘anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit’e yönelik S&D, 
anlaşmanın olmadığı bir senaryoya karşı İngiltere Parlamentosunun Brexit’i 
reddedeceğini ve bu süreçte 50. Madde’den doğan sürecin  uzatılacağına 
inanmıştır. S&D’ye göre bu sürecin ardından beklenen sonuç, BK halkına 
yeniden referandum yolunun açılmasıdır (S&D (3), 2019). 
 
Kampanya süreci ve karar sonucu, BK’nin AB’den ayrılması, gelecek nesiller 
için trajik bir hata olarak görülmekte; Brexit’in etkilerinin kısa vadede değil, 
uzun vadede yaşanacağı vurgulanmaktadır. Bu durumda, Brexit sürecinde 
BK hükümetine yönelik tüm beklentilerin olumsuz sonuçlanmasına karşın, 
S&D, AB liderlerinin kısa vadeli siyasal hesaplara değil, Brexit’in uzun vadeli 
sonuçlara odaklanması gerektiğini talep etmiştir (S&D (4), 2019).
 
S&D’nin ve AB yanlısı siyasi grup liderlerinin temel çabası, BK’nin herhangi 
bir anlaşma yapmadan AB’den çıkmasını önlemek için Brexit sürecinin 
uzatılmasıdır. Müzakere sonucunda anlaşmazlığın en kötü sonuç olacağı, bu 
durumun AB’nin bir seçimi olmayacağı dile getirilmiştir. Bu anlayış ile parti 
grubu yaşanabilecek olumsuz tablo karşısında BK hükümetini olumsuz bir 
pozisyona koymaktadır. 
 
S&D için Brexit’in anlamı, sadece bir ülkenin AB’den kopuşu değil, aynı 
zamanda ayrılık sonrası aktörler arasında ekonomik, sosyal ve hukuki olarak 
bir takım zorlukların yaşanma olasılığıdır. Özellikle anlaşmasız bir senaryo 
altında, hem AB hem de BK vatandaşlarının mevcut hukuki haklarının zarara 
uğraması, ekonomik ilişki düzeyinin düşmesi ve AB entegrasyon sürecinin 
sekteye uğraması beklenmektedir. Bu aşamada S&D’nin en büyük talebi, 
özellikle AB vatandaşlarının İngiltere hükümetince mağdur edilmemesi ve 
haklarının devam ettirilmesidir (S&D (5), 2019).

Brexit Kararı ve Alternatif Politik Yaklaşım

gruplarıyla, sorunlar karşısında çeşitlilik gösteren bir çözüm aracı haline 
gelmiştir. Avrupa Halk Partisi’nin ardından parlamentoda en büyük ikinci parti 
grubu olan S&D, bu krizlere karşı politik bir duruş sergilerken, AB karar alma 
mekanizmalarına ve Avrupa kamuoyuna da çözüm önerilerini sunmuştur. 
Her bir kriz dönemine yönelik toplumsal faydayı ve halkların çıkarlarını 
vurgulamıştır. Bu kapsamda S&D’nin Brexit süreci, yasadışı göç ve COVID-19 
salgınına karşı politik yaklaşımı ve çözüm önerileri parti grubunun ideolojik 
perspektifi altında değerlendirilmiştir.
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Brexit müzakere süreci ile S&D’nin söylemleri paralel bir doğrultuda devam 
etmiştir. Anlaşma zeminin sağlanmasına yönelik pozitif adımların atıldığı 
son yıllarda S&D, bu duruma rağmen, bugüne kadar yararlanılan hakların ve 
çıkarların aynı seviyede devam edemeyeceğini belirterek, hiçbir senaryonun 
BK için AB üyeliğinden daha iyi bir sonuç veremeyeceğini vurgulamıştır. 
Müzakere sürecinde AB Komisyonu’nun BK ile müzakere için tek kanal olması 
ve kararı verecek olan organın AP olması, bir sonraki düzende ilişkilerin üyelik 
seviyesinde olmasa da sağlıklı hale getirileceğine dair bir pozitif yaklaşım 
yaratmaktadır (S&D (6), 2020).
 
Tüm tartışmalar ve uzun pazarlık sonucu, 24 Aralık 2020’de imzalanan AB-BK 
Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na rağmen S&D, sürece mesafeli yaklaşmıştır. 
Parti grubunun temel beklentisi, en radikal beklenti olan yeniden referandum 
sürecinden, yumuşak beklenti haline dönüşen anlaşmalı Brexit olsa da bu 
sürecin Avrupa bütünleşmesine ve AB halklarına olumsuz etkilerinin olacağı 
ifade edilmiştir. S&D, bu sürecin halklara büyük bir maliyet getirmesinin yanı 
sıra, her iki taraf için de bir kazanç sağlamayacağının altını çizmiştir (S&D (7), 
2020).

Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan Arap Baharı ve Suriye’deki iç savaşın yanı 
sıra, Afganistan, Irak, Eritre ve Sudan gibi ülkelerde yaşanan istikrarsızlık ve 
yoksulluk, II. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa Avrupa’ya bu derece büyük 
bir göç baskısı yaratmıştır. Yasadışı ve yoğun göç baskısı, AB sınırlarını 
tehdit ederken, 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan terör saldırıları da güvenlik 
zafiyetini de beraberinde getirmiştir. Sorunlar ve krizler, üye ülkeler arasındaki 
dayanışmayı ve Avrupa entegrasyonunu ciddi şekilde tehlikeye atmıştır.
 
S&D Grubu, bu krizlerin çözümü konusunda iki ayaklı bir çözüm mekanizması 
önermiştir. Buna göre, sorunların Birlik ve uluslararası düzeyde dayanışmanın 
sürdürülebilir hale getirilerek çözülmesi beklenmiştir. Krizin aşılması sürecinde, 
özellikle mültecilere karşı tüm sorumlulukların üye ülkelerce paylaşılması, 
AB’nin de uluslararası toplumda paylaşımcı ve güvenilir bir aktör olmasına 
izin veren bir göç politikasının hayata geçirilmesinin altı çizilmiştir (S&D (8), 
2016:3).
 
Avrupa’daki mültecilerin durumu ile ilgili başarılı ve sürdürülebilir bir politika 
stratejisi, göç alanında Avrupa sorumluluğunun yerine getirilmesi konusunda 
açık bir taahhüdün açıklanmasını gerektirir. S&D de bu konuda bir görüş belgesi 
sunmuştur. S&D’ye göre, krizin yaşandığı dönemden itibaren, AB sığınma ve 
göç politikasının amacına uygun olmadığı, temelde yeniden düşünülmesi 
gerektiği açıklanmıştır. Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Antlaşma’nın (ABİDA) 

Göç Krizi ve Hak Temelli Çözüm Arayışı
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2019 yılında Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 
virüsü, bulaşıcı bir solunum yolu hastalığına yol açmaktadır. Keşfedildikten 
kısa bir süre sonra, dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
pandemi ilan edilen hastalık sonucu, bugüne kadar 114 milyonu aşkın insan 
virüse yakalanırken, 2,5 milyondan fazla insan da yaşamını yitirmiştir (WHO, 
2020).

COVID-19 Krizi ve Kapsamlı Çözüm Önerileri

80. Maddesi’ne göre, “Birlik politikaları ve bu politikaların uygulanması, mali 
etkileri de dahil olmak üzere, üye devletler arasında dayanışma ve sorumluluğun 
adil paylaşımı ilkesine tabidir. Bu Bölüm uyarınca kabul edilen Birlik tasarrufları, 
gerektiğinde bu ilkenin uygulanmasına yönelik uygun tedbirleri de içerir”(Avrupa 
Birliği Genel Sekreterliği, 2011: 80). Bu ilke doğrultusunda sığınma, göç ve 
sınır kontrolüne ilişkin AB ve üye ülkeler arasında dayanışma ve işbirliği esas 
alınmıştır.
 
S&D Grubu, evrensel iltica başvurusu hakkına saygı duyan, korumaya duyarlı 
sınır yönetimi önlemlerini teşvik etmenin yanı sıra, AB’yi ve üye ülkeleri, göç 
baskısı ile karşı karşıya kalan diğer üye devletlere etkili bir şekilde yardım etmeye 
davet etmiştir. Uluslararası korumadan yararlananların ve sığınmacıların 
yeniden yerleştirilmesi, üye devletlere hızlı ve tam entegrasyonlarının yanı sıra 
dayanışma ve sorumluluk anlayışı, üye ülkeler arasındaki işbirliğinin somut 
biçimleridir. Sosyalistler ve Demokratlar, AB'nin sınırları içindeki mültecilerin 
korunmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğu siyasi iradenin, bu sınırların 
ötesinde Avrupa eylemlerinde eşit kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini 
belirtmişlerdir (S&D (8), 2016:4).
 
S&D Grubu, AB’nin temel ve cinsiyete duyarlı değerleri doğrultusunda 
sorumluluklarını yerine getiren üye devletler arasında dayanışma, işbirliği ve 
güven ile desteklenen bütünsel bir Avrupa yaklaşımına dayanan bir ‘Avrupa 
Göç Politikası’nın inşa edilmesini taahhüt etmiştir. Bu beklentiler, düzensiz 
göçü yasal göçe evirerek menşei, transit ve hedef ülkeler arasında işbirliğini 
artırmayı amaçlamıştır. 

S&D Grubu, göç yönetimi konusunda yeni bir Göç ve İltica Paktı’nın hayata 
geçirilerek mevcut sorunların ve göçmenler için hak ihlallerinin ortadan 
kaldırılması beklentisini dile getirmektedir. Özellikle 2015 göç krizi sürecinde 
bazı üye ülkelerin sorumluluktan kaçınması, külfet paylaşımı konusunda diğer 
üye ülkeleri zor duruma sokarken, mültecilerin de hak kaybına uğramasına yol 
açmıştır. Parti grubu, AB’de bireysel sığınma hakkının desteklenerek tüm üye 
devletlerin sorumluluk alacağı bir mekanizmanın varlığına duyulan ihtiyacı 
vurgulamıştır (S&D (9), 2019).
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2020 yılının Mart ayından itibaren salgının merkezi Avrupa ve Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) olurken, özellikle Fransa, İtalya, İspanya ve BK, yoğun vaka ve 
ölümlerle karşı karşıya kalmıştır. Virüsün yayılmasının önlenmesi için tam veya 
kısmî kısıtlamalar başlatılmış, toplumsal izolasyon süreci harekete geçirilmiştir. 
Yaşanan bu durum, toplumsal hareketliliğin her alanını kısıtlamakla birlikte, 
başta işgücü piyasası olmak üzere tüm ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmıştır. 

Bu aşamada AB, sağlık, istihdam, tarım ve balıkçılık, bütçe, endüstri ve iç pazar, 
enerji, ulaştırma ve dijital iletişim konularında bakanlar ve liderler düzeyinde 
toplantılar yapmış ve kararlar almıştır.

Avrupa’da ilk vakanın nerede yaşandığına yönelik tartışmalar süregelirken, 
Avrupa’da şu ana kadar yaklaşık 22 milyon kişi COVID-19’a yakalanmış; 532 bin 
kişi ise yaşamını yitirmiştir. Bu rakamlara, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile BK 
de dâhildir (European Centre for Disease Prevention and Control, 2020).

Salgının başladığı yılın ilk yarısında hayata geçirilen kısıtlamalar sonucu, hem 
Avro bölgesinde hem de AB’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) oranları, daha 
önceki dönemlere benzer olmayan şekilde düşmüştür. İstihdam oranı da üye 
ülkelerin ve AB’nin gerçekleştirdiği önleyici politikalara karşın beklenenden az da 
olsa, önceki dönemlere göre daha fazla oranda azalmıştır. Bazı ülkelerdeki GSYH 
oranları, diğer ülkelere göre en az olandan üç kat daha fazla oranda düşmüştür. 
2020 yılı içerisinde AB ve Avro Alanı içinde tüm ülkelerin GSYH oranlarında 
farklı düzeylerde düşüşler yaşanmıştır. Pandemi sürecinden GSYH oranları 
konusunda en çok etkilenen ülkeler İspanya (-%12,4), İtalya (-%9,9), Hırvatistan 
ve Fransa (-%9,4) olmuştur. Avro bölgesinin ortalama GSYH oranı %7,8 oranında 
düşerken; AB ülkelerinin toplam oranı -%7,4 olarak gerçekleşmiştir. 2020 Ocak 
ayında AB’den ayrılan BK de önemli kayıplar yaşamıştır. Buna göre, BK’deki 
GSYH kayıp oranı -%10,3’tür (European Commission (1), 2020:1). 2021 ve 2022 
yıllarında ise bu oranlarda kısmi olarak biz düzelme yaşanması beklenmektedir.

GSYH oranlarında yaşanan düşüş, işsizlik oranlarına da yansımıştır. 2019 
yılında AB-27 üyesinde toplam işsizlik oranı %6,04 iken, bu oran 2020’de %8’e 
ulaşmıştır. Pandemi süreci, Avro bölgesi dışındaki ülkeleri daha fazla etkilemiştir 
(European Commission (1), 2020:1). 2019’da %4,4 olan işsizlik oranı, 2020’de 
%7,7’ye yükselirken; Avro-19 üyesinde %6,74 olan işsizlik oranı, 2020’de %8,3’e 
yükselmiştir (Eurostat, 2020).
 
Salgın sürecine yönelik alınan önlemler, ulusal ve AB düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Özellikle üye ülkeler arasında yaşanan ekonomik eşitsizlik ve altyapı farklılıkları, 
eylemlerin AB düzeyinde koordineli bir şekilde sürdürülmesi konusunda önem 
kazanmıştır. Bu kapsamda, krizin başladığı günden bugüne kadar koordinasyon 
ve iletişim, finansal destek, sağlık destekleri konusunda adımlar atılmıştır.
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2020 yılının ilk çeyreğinde krizin tırmanmasının ardından, S&D sağlık, endüstriyel 
istikrar, iç pazarın korunması, yeşil enerji politikasının sürdürülmesi, istihdamın 
güçlendirilmesi, bütçenin artırılması ve etkin kullanılması, cinsiyet ayrımcılığının 
önlenmesi ile demokrasi ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi konusunda, 
Komisyon ve Konsey’e kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri getirmiştir.

Herkes için erişilebilir etkili bir tedavi süreci ve potansiyel aşı çalışmaları için AB 
çapında yatırımların sağlık çalışmaları kapsamında, temel tıbbi ekipmanların 
stoklanması, pandemiden en çok etkilenen bölgelere ulaştırılması; Avrupa 
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (AHÖKM) ile Avrupa İlaç Ajansı’nın (AİA) 
güçlendirilmesi talep edilmiştir.

Makroekonomik açıdan Avrupa Merkez Bankasının (AMB) satın alma programı ile 
garanti edilen COVID-19 tahvillerini acilen oluşturması, ulusal kamu tahvillerinin 
Avrupa İstikrar Mekanizması’nın (AİM) belirli bir kredi limitiyle etkinleştirilmesi, 
özellikle işçiler ve güvencesiz çalışma biçimlerinde serbest meslek sahipleri ve 
düşük gelirli aileler dahil olmak üzere her tür işçi, serbest meslek sahibi ve küçük 
işletmeciyi korumak için geçici bir Avrupa asgari gelir programı başlatılması, 
Tek Pazar içinde temel malların, tıbbi ve koruyucu ekipmanın sürekli tedarik ve 
dağıtımını sağlanması gibi ekonomik temelli ve kısa vadeli öneriler sunulmuştur 
(S&D (10), 2020:4-11).

Ekonomik temelli önerilerin yanı sıra, eğitim, dış politika, uluslararası kuruluşlarla 
işbirliği ve mültecilerin korunması için de kısa vadeli öneriler aşağıda sıralanmıştır:

Pandemi süreci ve sonrasında tarım, balıkçılık ve gıda faaliyetleri için güvenilir 
tedarik zincirinin korunması ve Tek Pazar boyunca engelsiz ulaşımın sağlanması;

Tedarik zincirlerini korumak için sınırların kapatılması ve kısıtlamalara ilişkin üye 
devletler arasında daha iyi koordinasyon ve bilgi paylaşımının oluşturulması;
İyileşme hızına bağlı olarak potansiyel büyük çaplı işsizliği gidermek için İşsizlik 
Sigortası Yardım Programı’nın ve geçici bir Avrupa İstihdam Garantisi’nin 
başlatılması. Bu tekliflerin, AB ve ulusal düzeylerde sosyal ortaklarla yakın 
diyalog içinde, işçi haklarını koruyan ve herkes için refah sağlayan kapsamlı bir 
Avrupa sosyal iyileşme stratejisi tarafından yönlendirilmesi;

Kapsamlı bir Yoksullukla Mücadele Stratejisi’nin başlatılarak sosyal güvenlik 
sistemlerini güçlendirilmesi. Avrupa Sosyal İyileşmesi, çok çocuklu ve tek 
ebeveynli aileler de dâhil olmak üzere en savunmasız olan gruplara odaklanılması;
Dijital araçlara ulaşım konusunda eşitsizliğin ortadan kaldırılması ve özellikle 
uzak bölgelerdeki çevrimiçi öğrenimi ve eğitimi desteklemek için internete 
kaliteli erişime yatırım yapılması; bireylerin ve ailelerin bilgisayar veya tablet 
satın almaları için mali desteğin sağlanması,
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Göç kontrol merkezlerinde bulunan mülteciler ve sığınmacılar için önleyici 
tedbirler alınması,

Komisyon ve üye ülkelerin, COVID-19 ile mücadele için AB platformlarına ve 
mekanizmalarına tüm Batı Balkan ülkelerini dâhil etmesi (S&D (10), 2020:6).

Orta vadeli eylem önerileri kapsamında, Avrupa'daki halk sağlığı sistemlerinin 
inşa edilmesi, üye devletlerin ulusal sağlık sistemlerine yeterli yatırımı 
sağlayarak personel ve tıbbi ekipman tedarikinin güçlendirilmesi; 2021-
2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve aracılığıyla, pandemi sürecinde ek mali katkının 
sağlanması talep edilmiştir (S&D (10), 2020:8).

Uzun vadeli eylem önerileri ise pandemi süreci ve sonrasında özellikle 
ekonomik açıdan kalıcı reformlar şeklinde sıralanmıştır:

Eurobond ihraç etme yetkisine sahip bir Avrupa Hazinesi oluşturarak, AMB ve 
AİM eylemlerinin acil bir şekilde tamamlanması;

Üye Devletlerin ekonomik ve sosyal toparlanmasının sağlamlaştırılması ve 
istikrara kavuşması için devam eden çabaların desteklenmesi; AB'nin uzun 
vadeli sürdürülebilir kalkınmasını ve Avrupa Yeşil Düzeni’ni sürdürmek için 
mali desteğin sağlanması;

Üye devletlerin gayri safi milli gelir katkılarını azaltmak, yeni Avrupa politika 
gündemini ve önceliklerini uygulamak için gerekli olan yeni gelir miktarını 
artırmak üzere AB öz kaynaklarının gözden geçirilmesi ve genişletilmesi;

Stratejik sektörler için yeni bir Avrupa Sanayi Politikası’nın uygulanması da 
S&D’nin önerilerinden bir diğeridir. Böylece Avrupa’daki ilaç ve farmasötik 
bileşenlerin, tıbbi cihazların, ekipmanların ve malzemelerin üretiminin 
artırılması sağlanabilir. Bu sektörlerdeki endüstriyel gruplar ve şirketlerin 
krizden kurtulamadığı durumda, halkın katılımı ve stratejik şirketlerin 
millileştirilmesi nihai bir seçenek olarak önerilmektedir. Yeni Adil Geçiş 
Fonu’nun bu bağlamda harekete geçirilerek tıbbi ürün ve ekipmanlarda 
endüstriyel faaliyetin gelişiminin desteklenmesi istenmektedir (S&D (10), 
2020:9).

S&D’ye göre tüm AB'de tutarlı bir ekonomik ve sosyal iyileşmeyi desteklemek 
için hayati bir araç olarak sağlam ve iyi finanse edilmiş bir bölgesel ve uyum 
politikası gerçekleştirilerek fonlara erişim prosedürlerinin basitleştirilmesi 
gerekmektedir. Sağlık, ekonomik ve sosyal alanlarda acil durum planlamaları 
mevcut krizden tüm derslerin alınarak gerçekleştirilmeli ve Avrupa'nın 
dayanıklılığı artırılmalıdır. Gruba göre Avrupa Komisyonu, iklim acil 
durumunun etkileri de dâhil olmak üzere yakın gelecekte AP ve Konsey'e 
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geniş tabanlı ve iddialı bir Avrupa dayanıklılık stratejisi için bir teklif sunmalıdır 
(S&D (10), 2020:9).

Salgının başlamasından bugüne kadar geçen sürede AB, halk sağlığının 
korunması, ekonomik sorunların etkisinin en aza indirilmesi, seyahat ve ulaşım 
kuralları, aşıya yönelik araştırma çalışmaları, bilgi kirliliğiyle mücadele ve 
Avrupa dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atmıştır. Bu 
süreçte öne çıkan en önemli temel meseleler, salgının kontrol altına alınması 
ve ekonomik olarak zor durumda kalan üye ülke ve vatandaşlara ekonomik 
desteklerin sağlanmasıdır.

AB genelinde salgının önlenmesi için oluşturulan Olağanüstü Sağlık Konseyi, 
13 Şubat 2020 tarihli toplantısında, üye ülkelerin risk değerlendirmesi ve 
seyahat tavsiyesi konusunda üye devletlere rehber desteğinin sağlanması, 
salgın sürecinde yaşanabilecek yeni dalgalara karşı hazırlıklı olunması, 
hazırlık çalışmalarının hızlandırılması ve önlemlerin artırılması için mevcut 
finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda önemli tavsiyelerde 
bulunmuştur (Council of the European Union (1), 2020: 5).

Üye ülkelerin sahip olduğu ekonomik gelişmişlik düzeyi ve sağlık alanındaki 
altyapı farklılıkları, salgının kontrol edilmesi ve tedavilerin sürdürülmesi 
konusunda farklı sonuçlar doğurmuştur. Bu durum karşısında AB, koruyucu 
donanım ve ventilatör dahil tıbbi malzemelerin satın alımı ve dağıtımı, test 
kitlerinin üretiminin artırımı, sahra hastanelerinin inşası, diğer ülkelerde tedavi 
ihtiyacı olan hastaların başka bir üye ülkeye transferi ile üçüncü ülkelerde 
mahsur kalan AB vatandaşlarının transferi konusunda adım atılmış ve sağlık 
alanına AB 2020 bütçesinden 3,1 milyar Avro’luk ek bir kaynak ayrılmıştır. 
Sağlık alanında bütün ülkeleri kapsayan bu büyük yatırım, krize müdahale 
konusunda önemli bir adım olmuştur (Council of the European Union (2), 
2020: 1).

Haziran 2020’de kabul edilen EU4Health (AB için Sağlık) programı kapsamında, 
krizin etkilerini en aza indirmek için yapısal reformlar ön plana çıkarılmıştır 
(Council of the European Union (3), 2020: 10). AB tarafından planlanan ve 
gerçekleştirilen eylemler, COVID-19 sürecinde yaşanan krizin etkilerine yönelik 
kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçların karşılanmasını ve sorunların giderilmesini 
göstermektedir. Sağlık alanında yaşanan krizin farklı boyutlarda gerçekleşmesi 
(ilaç, tıbbi cihaz ve diğer sağlık ürünleri) eylemlerin yaşanan ölüm ve vaka 
oranlarına da bağlı olarak acil bir şekilde gerçekleşmesini gerektirmiştir. Orta 
ve uzun vadeli eylemler ise özellikle pandemi sürecinin yaratmış olduğu 
ekonomik tahribatın önlenmesi, çevrenin korunması, sürdürülebilir sağlık 
hizmetlerinin ve önlemlerinin oluşturulması için bir imkân yaratmıştır. S&D’nin 
önerileri kapsamında sunulan eylemler de bu süreçte AB’nin gerçekleştirdiği 
eylemlerle örtüşmektedir.
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Sahip olduğu sosyalist ideoloji çerçevesinde, AB’nin karşılaştığı kriz 
durumlarında sorunların çözümüne yönelik S&D’nin yaklaşımı, farklı 
değerlendirmeler ve uygulamalar altında karşılık bulmuş veya bulamamıştır. 
Brexit müzakereleri partiler üstü bir seviyede ele alınmış ve tartışmalar 
liderler ekseninde sürdürülmüştür. S&D’nin temel tutumu, her iki toplumdaki 
vatandaşların hak ve özgürlüklerinin teminat altına alınmasına yönelik 
gelişmiştir. Brexit kararının alınmasından müzakere sürecinin belli evrelerine 
kadar, Brexit’in iptali, müzakerelerin uzatılması veya anlaşmalı ayrılığın 
gerçekleşmesi konusunda tutum sergileyen S&D, temel hak kayıplarının en 
aza indirilmesi konusunda görüşlerini yüksek perdeden sunmuştur. Gelişen 
bu tutum, S&D’nin AB entegrasyonunu savunan ve herhangi bir ayrılık sonrası 
Birliğin geleceğine yönelik tehditlerin yaşanabileceği algısını oluşturmuştur. 

Göç yönetimi konusunda ise AB’nin güvenliği ve göçmenlerin hakları arasında 
bir pozisyon oluşturmya çalışan S&D, bu süreçte de Birlik ve uluslararası 
düzeyde dayanışmanın daha sürdürülebilir hale getirilmesinin sağlanmasını 
önermiştir. Krizle mücadele sürecinde külfet paylaşımının ülkeler arasında adil 
bir şekilde gerçekleştirilmesini ve AB’yi uluslararası alanda daha güçlü kılacak 
bir göç politikasının hayata geçirilmesini desteklemiştir.

Birliğin güvenliği ön plana çıkarılsa da evrensel insan haklarının bir parçası 
olan sığınma hakkı çerçevesinde korunmaya muhtaç kişilerin güvenliklerinin 
ve entegrasyonlarının sağlanması talebi, S&D’nin ideolojik yaklaşımı itibariyle 
AB üye hükümetlerinin realist tutumlarına karşı bir zemin oluşturmuştur. 

Pandemi sürecinde AB vatandaşları başta olmak üzere, göçmenler ve 
mültecilerin sosyal, ekonomik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, AB dışında 
üçüncü (özellikle komşu ülkeler) ülkelere desteğin sağlanması ve uluslararası 
örgütlerle işbirliği anlayışının geliştirilmesi konularında detaylı bir öneri sunan 
S&D, güçlü bir entegrasyon politikası ve uluslararası aktör anlayışına sahip olan 
AB’nin bu süreçteki eylemlerine önemli bir katkı sağlamıştır. Popülizmden 
uzak, toplumun tamamını kucaklayan bir anlayışa sahip olmak, sadece kısa 
vadeli değil aynı zamanda uzun vadeli ihtiyaçlara da cevap arayan, insanı ve 
gezegenin geleceğini merkeze alan S&D’nin önerileri, bütünleşme sürecinin 
güçlü bir destekleyicisi olmuştur. 

Farklı ideolojik yaklaşımlara sahip olmak, parti programlarının içeriğinde de 
farklılıklar gösterebilir. Avrupa’da kapitalist-liberal ekonomik anlayışın güçlü 
olduğu günümüzde, iktidar sahipleri bu anlayış çerçevesinde hareket edebilir. 
Bu durum, sosyalist bir anlayışa sahip parti veya parti grubu için de farklılık 
gösterebilir. S&D’nin paylaşmış olduğu önerilerde, krizden etkilenen grupların 

Sonuç 



49

ihtiyaçları ve istenen karşılık düzeyi, AB’nin şu anda uyguladığı politikalardan 
yüksek veya daha düşük olabilir. Bu olası farklılık değerlendirildiğinde, sağlık 
ve ekonomik destek paketleri çerçevesinde beklentilerin karşılık bulabildiği 
görülebilir. Pandemi sürecinde ortaya konan şeffaflık, eylemlerin ve 
politikaların uygulanmasında önemli bir etken olmuştur. AB’nin de bu süreci 
yönetme konusundaki çabası, güçlü olan bazı üye devletlerin de çabalarıyla 
beklentilerin karşılanması konusunda olumlu bir görüntü oluşturmaktadır.

AP çatısı altında farklı ideolojik yaklaşımlar altında yer almak, her parti 
grubunun kendi aralarında çekişmeler ve siyasal beklentiler farklı olsa da genel 
itibariyle nihai hedefin AB vatandaşlarının çıkarları, politikaların uyumluluğu 
ve AB bütünleşmenin sürdürülebilirliğidir. Ortak kriz yönetiminde, S&D’nin 
önerileri de bütünleşme sürecinin sürdürülebilirliğinin kanıtıdır.
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Başka Bir Avrupa Mümkün:  
Avrupa Birleşik Solu/ Kuzey Yeşil Solu

Adem KURTAR* 

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ilk kez yapıldığı 1979 yılından bu 
yana sosyalist ve komünist partiler her yasama döneminde Parlamento’da 
yer almıştır. Günümüzde ise sosyalist ve komünist partilerin yanı sıra çevre ve 
hayvan hakları alanlarında aktif siyasi faaliyet yürüten üye ülkelerden çeşitli 
partiler, AP’de Avrupa Birleşik Solu/Kuzey Yeşil Solu (Birleşik Sol)4  çatısı altında 
bir araya gelmiştir.

Mevcut ismini ve kurumsal yapısını 1995 yılında alan ve bu özelliğiyle 
AP’nin yeni gruplarından olan Birleşik Sol’u oluşturan üye partiler de henüz 
genç sayılabilecek oluşumlardır. Çoğunluğu 1990’lı yıllardan sonra kurulan 
bu partilerin ideolojisi, kapitalist sistemin eleştirisinin yanı sıra geleneksel 
sol ideolojinin de eleştirisine dayanmaktadır. Demokratik sosyalizm ile 
somutlaşan bu ideolojik eğilim, grubun güncel sorunlara yaklaşımına da 
yansımaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın ilk bölümlerinde demokratik 
sosyalizm perspektifiyle şekillenen grubun genel amaçları incelenmekte ve 
kısa tarihi aktarılmaktadır. Kuruluş aşamasından bu yana geçen bu kısa tarihsel 
süreçte grubun AP seçimlerindeki performansını belirleyen temel dinamikler 
ortaya konulmaktadır. Bu dinamiklerden birini ifade eden; üye partilerin 
ülke siyasetindeki performanslarının AP seçimlerini etkileyip etkilemediği 
sorusuna cevap aranmaktadır.

Birleşik Sol, daha çok ekonomik sorunlara ve çevre sorunlarına odaklı aktif 
siyasi tutumu ile ön plana çıkmaktadır. Ekonomik krizlerin yol açtığı bölgesel 
ve sınıfsal asimetrik sonuçlar karşısında “ekonomik adalet”, kapitalist sistemin 
sınırsız kâr hırsının çarptığı en sert kaya olan iklim krizi karşısında “iklimi 
değil, sistemi değiştir” söylemleri ile AB siyaseti içinde yer edinen grubun, 
benzer şekilde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda da aktif ve özel bir yeri 
vardır. Çalışmada bu başlıklarla birlikte grubun AB siyasetindeki konumu 
incelenmektedir. Bu kapsamda Birleşik Sol’un Avrupa’da hangi değerleri 
temsil ettiği ortaya konulmaktadır. 

*Dokuz Eylül Ünversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi, 
ORCID Numarası: 0000-0002-0441-9250, ademkurtar@gmail.com.
4Grubun resmi ismi Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left’dir. Bu çalışmada 
grubun Türkçe kısaltması olan “Birleşik Sol” ismi kullanılacaktır. 

Giriş
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Ekonomik kriz ve iklim krizi gibi sorunların dışında göç, Brexit, popülist sağın 
yükselişi gibi sorunlarla birlikte Türkiye ile ilişkiler dönemsel olarak AB’nin 
gündeminde yer almaya devam ederken, bu sorunlara yakın zamanda 
COVID-19 krizi de eklenmiştir. Bu nedenle çalışmanın son bölümünde Birleşik 
Sol grubunun AB’nin güncel sorunları karşısındaki tutumu değerlendirilirken, 
bu sorunlar karşısında AP’deki diğer gruplardan hangi noktalardan ayrıldığı ve 
ne derece farklı eğilim ve politikalar sergilediği sorusuna cevap aranmaktadır. 

Henüz genç sayılabilecek bir grup olan Birleşik Sol üzerine odaklanan 
akademik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Türkçe literatürdeki eksiklik de 
dikkate alındığında bu çalışmada konuya dair güncel akademik çalışmaların 
yanı sıra grubun resmi web sitesinden, Parlamento raporlarından ve grup 
hakkında basında çıkan makale ve haberlerden çokça yararlanılmıştır.

Fransa ve İtalya komünist partileri AP üyelerinin doğrudan seçimle göreve 
geldiği 1979 yılından başlayarak 1989 yılına kadar Komünistler ve Müttefikler 
(Communist and Allies) grubu olarak AP’de bir arada hareket etmişlerdir. 
Bu dönemde iki Almanya’nın birleşmesi ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin (SSCB) yıkılmasının da etkisiyle derin bir politik ve ideolojik krize 
giren Avrupa solunda komünist partilerin önemli bir bölümü sosyal demokrasi 
çizgisine geçiş yapmıştır. Bu partiler, Avrupa’da yükselen neoliberalizmle ortak 
mücadele edemedikleri gibi solun içinde bulunduğu kriz çeşitli ayrılıklara da 
yol açmıştır. 

Bu süreçte, Maastricht ekonomi kriterleri ve Avrupa Ortak Pazarı’nın 
AB’de gündeme gelmesiyle Fransa Komünist Partisi ile İtalya Komünist 
Partisi arasında görüş ayrılıkları başlamıştır. Fransa Komünist Partisi (PCF)5, 
neoliberal politikaların bir yansıması olduğu gerekçesiyle AB’nin Ortak Pazar 
oluşturulması fikrine karşı bir tutum alırken, İtalya Komünist Partisi (PCI) Ortak 
Pazar’ı desteklemiştir. Bu nedenle iki parti arasındaki ideolojik ilişki kopmuş ve 
aynı parlamento grubunda yer alan iki ayrı parti arasındaki teknik bir ilişkiye 
dönüşmüştür (European Left, 2021). Bu iki partinin Ortak Pazar konusundaki 
görüş ayrılıklarının derinleşmesi ve AB’nin Akdeniz Genişlemesi sonucunda 
yeni üye ülkelerden partilerin katılımlarıyla 1989 yılında Avrupa Üniterci Sol 
(GUE)6 ve Sol Birlik adıyla iki ayrı grup kurulmuştur. 

Birleşik Sol’un Kısa Tarihi

5Parti kısaltmalarının tek başına kullanılmasının karışıklığa yol açacağı düşüncesiyle bu çalışmanın 
sonraki bölümlerinde de kısaltma yerine partilerin uzun isimleri kullanılacaktır.
6Orijinal ismi Fransızca “Gauche Unitaire Européenne” olup (GUE), daha sonra da bu kısaltma 
kullanılmaya devam edilmiştir. 
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İtalya Komünist Partisi (PCI), İspanya Birleşik Solu (Izquierda Unida), Danimarka 
Sosyalist Halk Partisi (SPP) ve Yunanistan Koalisyonu (Synaspismós), Avrupa 
Üniterci Sol Grubu’nda yer almıştır. Bu grup, 1992 yılında ismini Avrupa Birleşik 
Solu olarak değiştirirken GUE kısaltmasını kullanmaya devam etmiştir. Diğer 
yandan Fransa Komünist Partisi, Portekiz Komünist Partisi (PCP), Yunanistan 
Komünist Partisi (KKE) ve İrlanda İşçi Partisi ise Sol Birlik Grubu çatısı altında 
AP’de yer almıştır. Avrupa Birleşik Solu ve Sol Birlik grupları 1989 yılında 
yapılan AP seçimlerine iki ayrı grup olarak katılmıştır. 

Ortak Pazar konusunda grup içerisindeki diğer partilerle farklı bir siyasal hat 
çizen İtalya Komünist Partisi’nin parti içi krizi Birleşik Sol grubu açısından 
da önemli bir dönüm noktası olmuştur. Komünist çizgide ısrar edenlerle 
sosyal demokrasi çizgisini savunanlar arasındaki tartışmalar partinin ikiye 
bölünmesiyle sonuçlanmıştır. Sosyal demokratlar Sol Demokratik Parti’yi 
kurarak Birleşik Sol grubundan ayrılmış ve Sosyalistler & Demokratlar Grubu’na 
(S&D) katılmıştır. Komünistler ise İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi adıyla 
yeni bir parti kurarak Birleşik Sol grubunda kalmaya devam etmiştir. 

İtalya Komünist Partisi’nin bölünmesi ve partideki sosyal demokratların ayrı 
parti kurarak S&D’ye katılmasıyla 1994 yılında Avrupa Birleşik Solu ve Sol Birlik 
gruplarındaki partiler birleşme kararı almıştır. Böylece İspanya Birleşik Solu, 
Fransa Komünist Partisi, İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi, Portekiz 
Komünist Partisi, Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Koalisyonu 
Avrupa Birleşik Solu Konfederal Grubu adıyla AP’de bir grup kurmuşlardır. 

1994 seçimlerinden sonra derin ideolojik ayrışmalar bir kenara bırakılarak 
solun sosyalist olmayan diğer güçlerini de bir araya getirme girişimlerine 
başlanmıştır. Bu kapsamda çevre sorunları, hayvan hakları veya etnik, kültürel 
haklar temelinde mücadele eden partileri gruba dâhil etme yönünde adımlar 
atılmıştır. AB’nin 1995 genişlemesinden sonra Finlandiya’dan Sol İttifak (VaS) 
ve İsveç’ten Sol Parti (VP) zaten grupta yer alan Danimarka’dan Sosyalist Halk 
Partisi ile bir araya gelerek Kuzey Yeşil Solu (NGL) adıyla gruba dâhil olmuştur. 
Bu katılımlardan sonra 1995 yılından itibaren grubun ismi Avrupa Birleşik Solu/
Kuzey Yeşil Solu Konfederal Grup (GUE/NGL) olarak değiştirilmiştir. AB’nin 
2005 genişlemesinden sonra ise Çekya’dan Bohemya ve Moravya Komünist 
Partisi (KSCM) ile Kıbrıs’tan Emekçi Halkın İlerici Partisi’nin (AKEL) katılımları ve 
Syriza, Podemos,  Die Linke, La France Insoumise gibi yeni parti ve ittifakların 
katılımıyla Birleşik Sol Grubu bugünkü halini almıştır. 

Öte yandan AB düzeyinde siyasi parti kurulmaya başlanmasının ardından 2004 
yılında Birleşik Sol üyesi partilerin de dâhil olduğu bir grup parti tarafından 
Avrupa Sol Partisi (Party of European Left) kurulmuştur (European Left, 2021). 
Bu parti ile Birleşik Sol grubunun doğrudan bir ilişkisi bulunmayıp ilişki, grup 
üyesi partiler aracılığıyla yürütülmektedir. 



54

Birleşik Sol Grubu’nun resmi isminde bulunan konfederal kelimesinin 
kısaltmalarda kullanılmaması nedeniyle bu kelimeye yüklenen özel anlamın 
birçok çalışmada gözden kaçırıldığı görülmektedir. Konfederalizm, Birleşik Sol 
için farklı fikirlere ve kimlik çeşitliliklerine saygı göstermek ve onları korumak 
anlamına geldiği için bu kavramın kullanılmasının bu anlamda özel bir önemi 
bulunmaktadır. Grubun ismi Avrupa Birleşik Solu iken, Avrupa Birleşik Solu 
Konfederal Grup olarak değiştirilmesinin altında bu neden yatmaktadır.

Birleşik Sol (2021a), AB’nin mevcut yapısının farklılıkları ve toplumsal 
ihtiyaçları değil, piyasanın ihtiyaçlarına göre kurumsallaştığını ifade 
ederek "Başka Bir Avrupa Mümkün" şiarını öne çıkarmaktadır. Bu şiarın 
temelinde; toplumsal dayanışmayı ve eşitliği esas alan, kültürel farklılıkları 
gözeten, daha iyi istihdam ve eğitim olanaklarına sahip olmayı hedefleyen, 
gezegene ve doğal kaynaklara saygılı, ekonomide sürdürülebilir kalkınmayı 
temel alan, sadece Avrupa’da değil dünyanın her yerinde ısrarlı bir şekilde 
barışı savunan bir Avrupa entegrasyon süreci hedeflenmektedir. Bu temel 
hedeflerin, antlaşmalar ve AB’nin diğer metinlerde de yer almasına rağmen 
Birlik tarafından söylem düzeyinden çıkarılıp uygulanmaması Birleşik Sol’un 
eleştirilerini haklı çıkarmaktadır. 

Grup, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak amacıyla eş başkanlık 
sistemiyle yönetilmektedir. Grubun eş başkanlarından Manon Aubry Boyun 
Eğmeyen Fransa Partisi’nden, Martin Schirdewan ise Almanya Sol Parti’den 
parlamenter seçilmiştir. 2019 seçimlerinde parlamenter seçilen Manon Aubry, 
AP’deki siyasi gruplar içinde “en genç eş başkan” unvanına sahip olmuştur. 

Grup, eş başkanlık ile yönetilmekle birlikte grubun politik liderliği ve ön plana 
çıkan figürleri zaman zaman değişmektedir. Örneğin 2014 seçimlerinde 
grubun ön plana çıkan ismi Syriza lideri Alexis Çipras olmuş ve Çipras’ın 
popülerliği seçimlerde kullanılmıştır. Öyle ki İtalya’daki Birleşik Sol ittifakı 
2014 AP seçimlerine Çipras’la Öteki Avrupa (L'Altra Europa Con Tsipras) adı ile 
katılmıştır (Europa, 2014). 

AB üyesi ülkelerin birçoğunda parlamenteri bulunan grubun, Syriza ile birlikte 
en bilinen partileri Almanya’dan Die Linke, İspanya’dan Podemos, İrlanda’dan 
Sinn Féin ve Kıbrıs’tan Akel’dir.
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Kaynak: Tablo, yazar tarafından derlenmiştir. 

Tablo 1: Birleşik Sol Grubundaki Partiler

Parti/Oluşum İsmi Kuruluş Yılı Ülke Parlamenter Sayısı

Syriza (Radikal Sol Koalisyon) 2004 Yunanistan 6
La France Insoumise 
(Boyun Eğmeyen Fransa) 2016 Fransa 6

Die Linke (Sol) 2007 Almanya 5
Podemos (Yapabiliriz) 2014 İspanya 2
Izquierda Unida (Birleşik Sol) 1986 İspanya 2
Antikapitalistler 1995 İspanya 1
Euskal Herria Bildu (Bask Ülkesi Birlikte) 2012 Bask Ülkesi 1
AKEL (Emekçi Halkın İlerici Partisi) 1926 Kıbrıs 2
Partido Comunista Português 
(Portekiz Komünist Partisi) 1921 Portekiz 2

Bloco de Esquerda (Sol Blok) 1999 Portekiz 2
Independents 4 Ireland Change 
(İrlanda Değişimi İçin Bağımsızlar) 2014 İrlanda 2

Sinn Fein (Biz Kendimiz) 1905 İrlanda 1
Luke Ming Flanagan - Bağımsız Parlamenter - İrlanda 1
Vänsterpartiet (Sol Parti) 1990 İsveç 1
Partij voor de Dieren (Hayvanlar İçin Parti) 2002 Hollanda 1
Komunistická strana Čech a Moravy 
(Bohemya ve Moravya Komünist Partisi) 1990 Çekya 1

Vasemmistoliitto (Sol İttifak) 1990 Finlandiya 1
Enhedslisten (Kızıl-Yeşil İttifak) 1989 Danimarka 1
Toplam 39

Üye partilerin kuruluş amaçları incelendiğinde birçoğunun faaliyet yürüttükleri 
ülkeler başta olmak üzere Avrupa’nın genelinde bir siyasi değişim ihtiyacı ile 
kurulduğu görülmektedir (Birleşik Sol, 2021b). Tablo-1’de de görüleceği üzere 
grup üyesi partilerin önemli bir bölümü SSCB ve diğer sosyalist devletlerin 
yıkılışından sonra kurulan partilerdir. 1990’lı yıllarda SSCB ile birlikte Sovyet 
Bloku’nun çözülmesi dünyadaki politik dengeleri değiştirdiği gibi sol 
içinde de siyasal değişim tartışmalarını arttırmıştır. Bu dönemde SSCB’de 
somutlaşan reel sosyalizm eleştirisiyle Avrupa’da birçok parti kurulmuş ve bu 
partiler geleneksel komünist partilere alternatif olmak için çaba göstermiştir 
(Poulantzas, 1978). Bu partilerin birçoğu siyasetteki değişim ihtiyacını işaret 
etmek için parti isimlerinde eski gelenekleri çağrıştıran komünist veya 
sosyalist kavramlarını da kullanmamayı tercih etmiştir. Bu eğilim grubun 
politika diline de yansımakta, siyasal söylemlerde geleneksel sol kavramların 
tercih edilmediği görülmektedir.
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Demokratik sosyalizm ideolojisi, yakın zamanda Yunanistan  başta olmak üzere 
tüm Avrupa’da etkisini gösteren Alexis Çipras/Syriza rüzgarı, ABD seçimlerinde 
Bernie Sanders etkisi ve Birleşik Krallık’ta ise Jeremy Corbyn’nin başbakan 
adaylığı ile tekrar popülerleşmeye başlamasına rağmen sosyalist ideolojinin 
ortaya çıkmasından itibaren hep gündemde olmuştur. Kapitalizmin hangi 
araçlarla ve nasıl ortadan kaldırılacağı ve sosyalizmin uygulanma biçimi ile 
ilgili tartışmalar, sosyalistler arasında çok uzun zamandır devam ederken 
sosyalist yelpazede farklı akımların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Marksizmi reformize etme arayışı içinde olan akımların en önemlilerinden 
birisi Eduard Bernstein’ın fikir babası olduğu sosyalist revizyonistler akımıdır. 
Bernstein ve revizyonistler, kapitalizmden sosyalizme geçişin seçimler ve 
parlamento gibi araçlarla gerçekleştirmesi gerektiğini savunmuştur (Bernstein, 
1993: 102). Fakat Bernstein’in bu fikirlerini ortaya koyduğu The Preconditions of 
Socialism adlı kitabın 1899 yılında yayınlanmasından sonraki ilk devrim olan 
Bolşevik Devrimi, Bernstein’in öngörülerinin aksine seçimle değil mevcut 
devlet kurumlarının yıkılması ile gerçekleşmiştir.

1970’li yılların sonlarına doğru, uyguladığı politikalar nedeniyle SSCB’nin 
sosyalistler üzerindeki etkisini kaybetmeye başlaması, 1968 Baharı’nın bir 
devrimle sonuçlanmaması ve dünyanın birçok yerinde sınıfsal ayrılıklar 
dışında başka çatışma alanlarının ön plana çıkması gibi faktörler sosyalist 
akımlar arasındaki tartışmaları alevlendirmiştir. Bu tartışmalara farklı bir 
perspektifle katılan Nicos Poulantzas ise, 1978 yılında yayınlanan Devlet, Güç 
ve Sosyalizm adlı kitabında parlamento dışı mücadelenin yanı sıra parlamento 
içi muhalefetin de gerekli olduğunu ortaya koyduğu “ikili iktidar stratejisi” ile 
derin bir ideolojik kriz içinde olan sosyalistler için bir alternatif sunmuştur 
(Sönmez, 2015: 255).

Poulantzas, devlet iktidarı ile egemen sınıf arasında doğrudan bir ilişki olduğunu 
savunan geleneksel Marxist tezi eleştirerek, ikisi arasında daha dolaylı bir ilişki 
olduğu tezini öne sürmüştür. Bu görüş, 1970’li yıllarda Marxistler arasındaki 
tartışmaları derinleştirmiştir (Taşkıran, 2020). Poulantzas, devletin sınıflardan 
göreceli özerk bir yapıya sahip olduğunu ve bu nedenle devleti yıkmak yerine 
içeriden fethederek sosyalizmin inşa edilebileceğini ifade etmiştir. Poulantzas, 
kapitalist toplumdan sosyalist topluma geçişin yöntemi ve sosyalist devletin 
niteliği konusundaki farklı görüşlerini demokratik sosyalizm kavramı ile bir 
araya getirmiş ve bu düşünce bir siyasi akıma dönüşmüştür. 

Demokratik sosyalizm, 1990’lı yıllarda SSCB’nin çöküşü ve Avrupa’da politik ve 
ideolojik olarak gerileyen ve farklı arayışlara giren sosyalist sol için bir alternatif 

Demokratik Sosyalizm
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olmuştur. Öyle ki bazı partiler yenilik arayışı nedeniyle parti isimlerini değiştirmiş 
ve isimlerinde demokratik sosyalizm kavramını kullanmaya başlamıştır. 
Bunların en bilineni, Doğu Almanya’yı 1989’a kadar yöneten Almanya Sosyalist 
Birlik Partisi’nin iki Almanya birleştikten sonra ismini değiştirmesiyle kurulan 
Demokratik Sosyalizm Partisi’dir. Demokratik Sosyalizm Partisi ile Emek ve 
Sosyal Adalet Partisi ise 2007 yılında birleşerek Birleşik Sol grubunun bir üyesi 
olan şu anki Die Linke’yi kurmuştur (Die Linke, 2021).

Demokratik sosyalizm, kapitalizmden sosyalist düzene geçişin silahı 
mücadele ve şiddet içeren eylemler gibi araçlarla değil, seçimler gibi araçlarla 
gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Demokratik sosyalistler, benzer bir 
şekilde devrimin devlet kurumlarının ortadan kaldırılıp yerine yeni kurumların 
getirilmesi yoluyla değil, mevcut kurumların dönüştürülmesi ile gerçekleşmesi 
gerektiğini iddia etmektedir (Busky, 2000: 10). 

Demokratik sosyalizmin günümüzdeki ayırt edici özellikleri ise, 20. yüzyıldaki 
“otoriter” sosyalist devlet deneyimlerinden yola çıkarak ortaya konulan siyasal 
demokrasi fikri ve merkezi olmayan sosyalist planlı ekonomi modelidir (Busky, 
2000: 7-8). Bu anlamda demokratik sosyalistler, SSCB ile somutlaşan siyasi 
ve ekonomik sistemin merkezi idari komuta ile yönetilmesine karşı çıkarak 
sosyalizmle ilişkilendirilen otoriter yönetim biçimini reddeder (Prychitko, 2002: 
72).

Bütün bunların ötesinde, demokratik sosyalistler, tüm sosyalist akımlar gibi 
kapitalizmin özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi değerlerle uyumsuz olduğunu 
ve bu ideallerin ancak sosyalist bir toplumda mümkün olabileceği inancını 
taşımaya devam etmektedir. Buna ek olarak, açık bir şekilde kapitalizme 
karşı olmamaları nedeniyle sosyal demokrat partileri de özünde kapitalizmi 
desteklemekle eleştirmektedir (Barrientos ve Powell, 2004: 10). Son yıllarda 
demokratik sosyalist hareketin tekrar ilgi görmeye başlamasının nedeni 
geleneksel komünist partilerin başarısızlığının yanı sıra sosyal demokrat 
partilerin birçok ülkede iktidarda olmalarına rağmen tüm dünyayı etkisi 
altına alan ekonomik ve sosyal krizlere karşı çözüm üretememesidir. Nitekim 
demokratik sosyalist ideoloji, daha çok 2008 krizinden sonra Avrupa ve ABD’de 
ilgi görmeye başlamıştır.

Sosyalizmin ABD’de uzun bir aradan sonra tekrar ilgi görmeye başlamasında 
Demokrat Parti içinde ve Senato’da açıkça demokratik sosyalist kimliği ile 
faaliyet yürüten senatör Bernie Sanders’in büyük etkisi vardır. Bernie Sanders, 
2016 ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton’a karşı ve 2020 seçimlerinde 
ise Joe Biden’a karşı Demokratların başkan adayı olmak için yarışmıştı. 
Sosyalist kimliği ile bilinen Bernie Sanders’ın ABD gibi liberalizmin kalesi olan 
bir ülkede başkan olma ihtimali bile demokratik sosyalizmin geldiği noktayı 
göstermektedir.
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Demokratik sosyalizmin ABD’de son yıllarda halk nezdinde ilgi görmesi 
dönemin ABD yönetimini fazlasıyla rahatsız etmiş olacak ki Beyaz Saray, 2018 
yılında “Sosyalizmin Fırsat Maliyeti” adlı bir rapor yayınlama gereği duymuştur 
(Smith, 2018). Raporun ana teması, ABD’de sosyalizmin egemen olması halinde 
ekonomi ve toplumda yaratacağı hasarın vurgulanmasıdır. Kapitalizmle 
açıkça mücadele etmeyen sosyal demokrasinin bile güç kaybettiği ve liberal 
demokrasinin insanlığın ulaşabileceği en yüksek mertebe olduğunun bir doğa 
kanunuymuş gibi gösterilmeye çalışıldığı günümüzde, ABD’de sosyalizmin 
yeniden gündem olabilmesi şaşırtıcı görülmemelidir. Zira 2008 küresel finansal 
krizinden en çok etkilenen emekçiler arasında demokratik sosyalist fikirler 
her geçen gün yaygınlaşmıştır. Nitekim, raporun yayınlanmasından kısa bir 
süre sonra yapılan Temsilciler Meclisi seçimlerinde emekçilerin yoğun olarak 
yaşadığı New York’un 14. bölgesinde bir demokratik sosyalist olan Alexandria 
Ocasio-Cortez seçilmeyi başarmış ve 29 yaşında ABD tarihinin en genç kadın 
Kongre üyesi olmuştur (Hess, 2018). Alexandria Ocasio-Cortez, 2020 yılında 
yapılan seçimlerde de tekrar seçilmeyi başarabilmiştir. Trump döneminde 
Beyaz Saray’ın resmi internet sitesinde yayınlanan söz konusu rapor ise Biden 
yönetimi tarafından siteden kaldırmıştır.  

Demokratik sosyalist fikirleriyle bilinen Jeremy Corbyn de liberalizmin doğduğu 
topraklar olan Britanya’da başbakan adayı olmuş ve 2017 seçimlerinde İşçi 
Partisi’nin (Labour Party) 1945 yılından bu yana aldığı en yüksek oy oranına 
ulaşmıştır. Demokratik sosyalizmin AB üyesi ülkelerdeki seçim performansları 
sonraki bölümlerde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir.

Demokratik sosyalizmi bir ideolojik zemin olarak kabul eden partilerden 
oluşan Birleşik Sol Grubu, AB’nin ve üye devletlerin ekonomi politikaları 
başta olmak üzere dış politika, göç, çevre ve diğer tüm politikaların bir bütün 
olarak egemen sınıf olan sermayenin ihtiyaçlarına göre şekillendiğini ifade 
etmektedir (Birleşik Sol Grubu, 2021a). Fakat Avrupa’daki birçok komünist 
partiden farklı olarak AB’nin tamamen dağılması fikrine karşı çıkmakta ve 
Avrupa entegrasyonunun önemine vurgu yapmaktadır. AB’ye yönelik bu 
tutumları, var olan devlet aygıtını tamamen yıkmak yerine onu dönüştürerek 
sosyalizmin inşa edileceğini savunan demokratik sosyalist ideolojiye 
dayanmaktadır. 

Avrupalı komünistlerin Avrupa bütünleşmesi projesine dair fikirleri AB 
kurulmadan önce başlamıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa Birleşik 
Devletleri fikrinin yoğun olarak tartışıldığı dönemde Marksistler de Avrupa’da 
bir bütünleşme olasılığına dair önemli öngörülerde bulunmuştur. Rosa 

Birleşik Sol’un Avrupa Entegrasyonuna Bakışı
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Luxemburg (1911), bütünleşik bir Avrupa’nın kalıcı bir barış için önemli 
olduğunu ancak kapitalizm koşulları altında devletler arasındaki çelişki ve 
rekabetin ortadan kalkmasının ve dolayısıyla kalıcı bir Avrupa bütünleşmesinin 
olanaksız olduğunu ifade etmiştir. Lenin (1995: 148-152) ise, sermayenin 
uluslararası ve tekelci bir nitelik kazandığı koşullar altında Avrupa Birleşik 
Devletleri fikrinin sömürgelerin paylaşılması projesi olduğunu ve bu nedenle, 
sınıf temelli enternasyonal dayanışma ve mücadele doğrultusunda Avrupa 
sosyalistlerinin acil politik şiarının, “cumhuriyetçi Avrupa Birleşik Devletleri”nin 
kurulması olduğunu ifade etmiştir. 

Günümüzde ise Birleşik Sol Grubu, AB’de somutlaşmış Avrupa entegrasyonu 
fikrine sıcak bakmakla birlikte AB’nin mevcut durumunu eleştirmektedir. 
Grubun web sitesinde yer alan “AB elitlerin bir projesi olarak kalmamalı, halkın 
projesi haline gelmelidir” ifadesinden de anlaşılabileceği gibi grup, çok açık bir 
şekilde AB karşıtı sayılmasa da Avrupa şüphecisi (Euroscepticism) olarak kabul 
edilebilir (Birleşik Sol, 2021a). 

Politik söylemde Avrupa şüpheciliği, AB karşıtlığının simgesi haline gelse de 
tam bir AB karşıtlığından ziyade, AB projesine yönelik bazı şüphe ve çekincelerin 
olmasını ifade etmektedir. Avrupa entegrasyonu fikrini tamamen reddeden 
ve AB’nin dağılmasını veya en azından kendi ülkelerinin Birlik’ten ayrılmasını 
isteyenlerle, entegrasyon sürecinin biraz daha yavaş ilerlemesini, sürecin şeffaf 
olmamasını veya uygulanan politikaları eleştirenlerin aynı kefeye konulup 
Avrupa şüphecisi olarak etiketilenmesi gerçekçi değildir (Katz, 2008:154). 
Kendi içinde heterojen olan Avrupa şüpheciliğinin de bir bütün olarak 
değerlendirilmemesi gerektiğini düşünen Katz (2018), Avrupa şüpheciliğini sert 
şüpheciler ve ılımlı şüpheciler7 şeklinde sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmada 
Avrupa entegrasyonuna daha nitelikli muhalefet sergileyen Birleşik Sol, ılımlı 
şüpheciler arasında yer almaktadır (Beaudonnet ve Gomez:2016, 320). 

Sosyalist ve komünist örgütler, ilkesel olarak enternasyonalist olduklarından 
dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Avrupa’da da halkların uluslararası işbirliğini 
ve siyasi entegrasyonunu savunma eğilimindedir. Ancak mevcut durumda 
AB’nin radikal demokrasiyi, dayanışmayı, eşitliği ve kendi kaderini tayin hakkını 
teşvik etmek yerine; artan oranda neoliberal ekonomik ilkeleri vatandaşlara ve 
üye devletlere empoze etmesi Birleşik Sol grubunun AB projesine şüpheyle 
yaklaşmasına neden olmaktadır (Beaudonnet ve Gomez:2016, 320).

Grup, Avrupa entegrasyonuna verdiği önemi ve AB şüpheciliğini aynı potada 
eriterek bu tutumunu Başka Bir Avrupa Mümkün sloganı ile ifade etmektedir. 
Bu düşüncenin temeli, piyasanın ihtiyaçlarına göre kurumsallaşan bir Avrupa 

7İngilizcede Soft Euroscepticism ve Hard Euroscepticism olarak kullanılmaktadır.
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yerine, toplumsal ihtiyaçları gözeten bir Avrupa düşüncesidir. Birleşik Sol, 
gruptaki partileri ve parlamenteleri birleştiren düşüncenin “uluslararası 
dayanışmayı esas alan Avrupa entegrasyonunun sosyal eşitlikçi, barışçıl 
ve sürdürülebilir vizyonu” olduğunu ileri sürmektedir. Birleşik Sol’a göre 
(2021a) Avrupa, insanların yaşam koşullarının gelişmesinde büyük bir katkı 
sunabilecek potansiyele sahip olmasına rağmen, AB’nin temel politikaları ve 
üye ülke vizyonları bu potansiyeli gerçekleştirmenin çok uzağındadır. Bunun 
en temel nedeni ise Birlik politikalarının ekseriyetle piyasa odaklı rekabeti esas 
alarak uygulanmasıdır.

Kurulduğundan itibaren bir ekonomik entegrasyon projesi olan ve ekonomik 
düzenini serbest piyasa üzerine kuran AB’nin uyguladığı neoliberal politikaların 
olumsuz etkilerinin en açık bir şekilde görüldüğü dönem 2008 krizi sonrasıdır. 
2008 krizinden en çok etkilenen kesimler emekçiler olmasına rağmen, Birlik 
üyesi tüm üye devletler sosyal politikalara ayrılan bütçeyi azaltarak kemer 
sıkma politikalarını hayata geçirmiştir. Bu politikalar, büyük çaplı toplumsal 
tepkilerle karşılaşmıştır. Bu siyasal iklimi iyi değerlendiren Birleşik Sol’a üye 
partiler, hem 2014 AP seçimlerinde hem de ulusal seçimlerde oy oranlarında 
kayda değer artışlar sağlamıştır. Bu artışlar Birleşik Sol’u 2014-2019 
döneminde AP’nin beşinci büyük Parlamento grubu konumuna getirmiştir 
(European Parliament, 2014b). 1929 Krizi’nden bu yana Avrupa’yı en çok 
etkileyen 2008 küresel finansal krizinin akabinde yapılan ilk AP seçimleri 
olduğundan Birleşik Sol’un 2014 yılındaki bu oy artışı tesadüf değildir. Öyle ki 
özellikle 2008 ekonomik krizi sonrasında yalnızca sol seçmeni değil, ekonomik 
krizin etkilerinden zarar görmüş AB şüphecisi sağ seçmeni de etkilemiştir 
(Beaudonnet ve Gomez:2016, 317).

2019 Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde Birleşik Sol 

Grafik 1: Birleşik Sol’un 1979-2019 Arası AP Seçimlerinde Aldığı Oy Oranları
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Birleşik Sol, 2019 seçim sonuçlarında oy oranında bir düşüş yaşayarak en az 
parlamentere sahip grup haline gelmiştir. 2019 AP seçimlerinde Birleşik Sol 
ile birlikte S&D grubu da kayda değer oranda oy kaybı yaşarken Yeşiller’in oy 
oranında bir artış yaşanmıştır. 

Solu AP’de temsil eden Yeşiller grubu, S&D grubu ve Birleşik Sol gruplarının 
son dört seçimde aldıkları oy oranları Tablo-2’de yer almaktadır. Tablodaki oy 
oranlarından bu üç grup arasındaki oy geçişkenliği daha net anlaşılabilir.

Solu AP’de temsil eden bu üç partinin toplam oy oranları 2014 ve 2019 
seçimlerinde karşılaştırdığında ise Birleşik Sol ve S&D’nin kaybettiği oyların 
önemli bir bölümünün Yeşiller dışındaki gruplara kaydığı veya sol seçmenin 
oy kullanmaya gitmediği anlaşılmaktadır. Her iki ihtimalde de solun toplamda 
2019 seçimlerinde önemli oranda bir oy kaybı yaşadığı sonucu çıkmaktadır.

Seçimlere katılımın genel olarak çok düşük olduğu AP seçimlerinde gruplar 
arasındaki oy geçişkenliğini net bir şekilde tespit etmek mümkün olmasa da 
çeşitli tahminlerde bulunulabilir. 2019 seçimlerinde önceki dönemlere göre 
katılım artmakla birlikte, Birleşik Sol seçmeninin sandığa gitme oranı ile ilgili 
herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (European Parliament, 2019). Bu 
nedenle Birleşik Sol seçmeninin 2014’a göre 2019 seçimlerinde oy tercihini 
diğer gruplara ve özellikle de Yeşiller’e yönelttiği ya da sandığa gitmeme 
tercihinde bulunduğu dikkate değer seçenekler arasında olmakla birlikte birer 
tahminden ibarettir. 

2014 yılından itibaren kendi ülkelerinde iktidar ortağı olan veya güçlü 
muhalefet partileri haline gelen Birleşik Sol üyesi partilerin iktidardaki ve 
muhalefetteki başarısızlıkları 2019 seçimlerinde bu yönelimin durmasına 
hatta dikkate değer oranda oy kayıpları yaşanmasına neden olmuştur.

Genel tabloda, Birleşik Sol’un 2014 seçimlerine göre 2019 seçimlerinde oy 
kaybettiği ülkeler göz önünde tutulduğunda üye partilerin iç politikadaki 
yanlış veya hatalı tercihlerinin etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Birleşik 
Sol Grubu’nun yaşadığı oy kayıplarının nedeninin sadece Birlik düzeyinde 

Kaynak: Tablo yazar tarafından derlenmiştir.

Tablo 2: 2004-2019 AP Seçimlerde Sol Grupların Oy Oranları

2004 (%) 2009 (%) 2014 (%) 2019 (%)

S&D 27,32 25,00 25,43 20,51
Yeşiller  5,74  7,47   6,92   9,85
Birleşik Sol  5,60  4,76   6,66   5,46
Toplam Oy Oranı 38,66 37,23 39,01 35,82
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izlediği politikalardan değil, bilakis iç politika kaynaklı olduğu söylenebilir. 
Nitekim gruba en çok parlamenter gönderen ülkelere bakıldığında; 2019 
seçimlerinde Fransa’daki parlamenter sayısının 2 arttığı, Yunanistan, Portekiz 
ve İrlanda’da aynı sayıda kaldığı görülmektedir.

Birleşik Sol, 2019 seçimlerinde en çok oy kaybını İspanya’da yaşamıştır. 2014 
seçimlerinde İspanya’da 11 parlamenter kazanan grubun parlamenter sayısı 
2019’da 6’ya düşmüştür. İspanya aynı zamanda 2019 seçimlerinde S&D’nin 
oylarını arttırdığı ender ülkelerden birisi olmuştur. Bu durum, üye ülkedeki 
iç politikanın AP seçimlerine yansımasının en çarpıcı örneklerinden birisidir. 
İspanya’daki 2019 ulusal seçimlerinde S&D üyesi Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) 
birinci olmuş ve Birleşik Sol üyesi Podemos ile koalisyon görüşmelerine 
başlamıştır. İki parti anlaşamadığı için koalisyon görüşmeleri yaklaşık beş ay 
sürmüştür. Koalisyon görüşmelerinin uzun sürmesi ve hükümet kurulamaması, 
halk nezdinde büyük tepkilere neden olmuştur. Görüşmelerin devam ettiği 
dönemde yapılan 2019 AP seçimlerinde PSOE oylarını artırırken, Podemos 
ise oy kaybı yaşamıştır. Sonuçlara göre İspanya’daki seçmenler, koalisyon 
kurulamamasının faturasını, “uzlaşmaz” tutumu nedeniyle Podemos’a kesmiştir. 
AP seçimlerinden hemen sonra ise görüşmeler olumlu sonuçlandırılmış ve iki 
parti koalisyon hükümeti kurmayı başarmıştır. 

Çekya’da ise, Birleşik Sol üyesi Komünist Parti (KSMC) 2017 yılında yapılan 
Çekya seçimlerinde % 50’ye yakın oy kaybı yaşarken, 2018 seçimlerinde de 
tarihinde ilk kez mevcut hükümete destek vermeye başlamıştır (Stegmaier ve 
Linek, 2018). KSMC’nin bir süredir devam eden düşüşüne iktidar ortağı olması 
da pek yaramamış olmalı ki, 2019 AP seçim sonuçlarına göre parlamenter 
sayısı 3’ten 1’e düşmüştür.

İtalya’da ise, Yunanistan’da başlayıp tüm Avrupa’da yükselen Alexis Çipras 
rüzgârını arkasına alan İtalya’nın Kardeşleri-Ulusal İttifak, 2014 AP seçimlerinde 
3 parlamenter kazanmıştır. 2019 seçimlerinde ise AP’ye parlamenter 
göndermeyi başaramamıştır. İtalya’da kitlesel bir harekete dönüşmeden 
sadece Çipras ve Syriza etkisi ile bir seçim başarısı yakalayan sol ittifak, sonraki 
yıllarda Avrupa’daki Alexis Çipras etkisinin azalmasıyla seçimlerde başarısız 
olmuştur.

Birleşik Sol’un oy kaybı yaşadığı ülkeler incelendiğinde, üye ülke vatandaşlarının 
AP seçimlerinde oy tercihinde bulunurken, Parlamentodaki grupların Birlik 
nezdinde izlediği politikaların yanı sıra, grup üyesi partilerin iç politikadaki 
duruşuna göre de karar verdiği görülmektedir. Bu durumun en iyi örnekleri 
ise İspanya’da Podemos ve Çekya’da KSMC’nin yaşadığı oy kayıplarıdır.

AP seçimlerinde Birleşik Sol’un performansı ile ilgili en dikkat çekici noktalardan 
birisi de sosyalizmi inşa etme iddiasındaki eski Doğu Bloku ülkelerindeki 
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başarısızlıklarıdır. Demokratik sosyalizm ve “anti-Stalinizm” vurgusu eşliğinde 
Sovyet modelinden farklı bir yönelim izlemelerine rağmen Çekya hariç 
eski sosyalist ülkelerde parlamenter kazanacak düzeyde oy alamamaları, 
Birleşik Sol’un kitleleri etkileyecek politika üretmekten yoksun olduklarını 
göstermektedir. Üstelik söz konusu ülkelerin AB’nin neoliberal politikalarından 
olumsuz etkilenen ve Birleşik Sol’un temel politik argümanlarından olan 
işsizlik ve ekonomik adaletsizliğin yüksek olduğu ülkeler olması grup üyesi 
partilerin kitleselleşmesi için uygun bir zemin olsa da bu konuda başarılı 
olunamamaktadır. 

1980’li yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan neoliberal politikaların sonucu 
olarak özelleştirme, sosyal harcamalarda tasarruf, kamuda ve özel sektörde 
kuralsız ve esnek çalıştırma uygulamaları Avrupa genelinde yaygınlaşmıştır. 
Avrupa sosyal modelinin terk edilerek neoliberal Avrupa düşüncesinin 
sembolü haline gelen AB’nin ise ekonomik krizlere karşı yaklaşımları var 
olan eşitsizlikleri gidermek değil, iş dünyasının sorunlarını çözmek üzerine 
kurulmuştur. 

AB’nin ve üye devletlerin neoliberal politikalarının sonuçlarının çok kısa 
sürede ve en net bir şekilde görüldüğü dönem 2008’de başlayan ve sonrasında 
devam eden ekonomik kriz dönemidir. 2008 krizi, finansal serbestleşmenin 
tüm dünyaya yayılmasından sonraki küresel ölçekli en önemli krizlerden 
birisidir. Krizin büyüklüğü açısından 1929 krizi ile benzerliği kurularak 2008 
krizi de Büyük Bunalım olarak adlandırılmaktadır (Shaikh, 2011:44). Ekonomik 
kriz Birlik içerisinde farklı ülkeleri, ekonomik ve sosyal yapılarına bağlı olarak 
farklı düzeylerde etkilemiştir. Bu anlamda, krizden en çok etkilenen AB ülkeleri 
İspanya, Portekiz ve Yunanistan olurken Birleşik Sol 2014 seçimlerinde bu 
ülkelerde dikkat çekici başarılar elde etmiştir. 

2008 yılında yaşanan ekonomik kriz ile birlikte işsizlik oranları artmış, ekonomik 
büyüme azalmış ve yoksulluk önemli düzeylere ulaşmıştır. Bu dönemde 
ekonomik krizden kurtulmanın yolu olarak kemer sıkma politikaları gündeme 
gelmiştir. Kemer sıkma politikaları birçok ülkede emekçilerin ücretlerinin 
düşürülmesi başta olmak üzere sosyal ve ekonomik haklarının birçoğunun 
törpülenmesi ile sonuçlanmıştır.

Birleşik Sol Grubu ve üye partiler, Avrupa’da küresel kriz ile özdeşleşen kemer 
sıkma politikalarına karşı mücadelelerini istikrarlı bir şekilde sürdürürken krizin 
damga vurduğu 2014 AP seçimlerinde bu mücadelenin meyvelerini almıştır. 
Bu dönemde gittikçe artan sayıda AB vatandaşı, Birlik’in ve Üye Devletlerin 
ekonomik sorunları çözmek bir yana bunları derinleştiren neoliberal kemer 

Neoliberalizme Karşı Ekonomik Adalet
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sıkma politikalarına bir alternatif ararken 2014 seçimlerinde Birleşik Sol Grubu, 
bu seçmenlerin birçoğunun güvenini kazanmıştır (Zimmer, 2014). Böylece grup, 
2014 seçimlerinde kendi oyunu 2009’a göre % 40 oranında arttırmıştır. Birleşik 
Sol söz konusu seçimde en çok oy artışını krizden en çok etkilenen Akdeniz 
ülkelerinde elde etmiştir. Bu oy artışı üye partilerin bir kısmını Yunanistan’da 
Syriza örneğinde olduğu gibi ya iktidara taşımış ya da ana muhalefet partisi 
konumuna getirmiştir. Fakat bu partilerin yine Syriza örneğinde olduğu 
gibi kendi ülkelerindeki ekonomik sorunları çözebilecek politikaları hayata 
geçirememesi, bu partilerin Birlik vatandaşları nezdinde zamanla gözden 
düşmelerine neden olmuştur. 

Birleşik Sol’un neoliberal politikalara karşı başarılı olamamasının sebeplerinden 
birisi bazı ülkelerde sağladığı oy artışını Birlik geneline taşıyamayıp AB düzeyinde 
güçlü bir siyasal aktör olamamasıdır. Ekonomik ve parasal birlik nedeniyle üye 
devletlerin ekonomi politikalarında Birlik kurumlarının kararları daha etkili 
olmaktadır (Treaty of Lisbon, 2009:115). Birlik genelinde güçlü bir siyasal aktör 
olamayan grup, AB’nin üye ülkelere dayattığı neoliberal ekonomi politikalarını 
ve Birlik kurumlarının uyguladığı baskıyı göğüsleyememiştir. Bu durumun en 
çok dikkat çeken örneği Yunanistan’da yaşanmıştır. AB’nin dayattığı neoliberal 
ekonomi politikalarını yürütmemekte ısrar eden Syriza’nın ekonomi bakanı 
Yanis Varoufakis, bu baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştır (Farrer, 
Rankin ve Taylor, 2015).

Ekonomik kriz dönemlerinde sol partilere yönelimin artması beklenirken radikal 
sağ partilere yönelimin artması da sıklıkla karşılaşılan bir sonuçtur. Ülkedeki siyasi 
aktörlerin krize karşı ürettiği politikalar ve bu politikaları kitlelere ulaştırması 
burada önemli bir etken olabilmektedir. 2008 krizinde de Avrupa’da birçok 
ülkede sol partiler önemli bir çekim merkezi olurken, Macaristan ve Polonya 
gibi bazı ülkelerde ise faşist-sağ partiler iktidara gelmiştir. Ekonomik krizden 
olumsuz etkilenen kitleler sağ partilerin propagandaları eşliğinde yabancı 
düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının etkisiyle krizin faturasını ülkede yaşayan 
yabancılara, göçmenlere veya dış güçlere çıkarma eğiliminde olabilmektedir. 
Bu siyasal ortam ise faşist partilerin yükselişine zemin hazırlamaktadır. 

1980’li yıllardan sonra dünya geneline hâkim olan neoliberal politikalara 
sağın yükselişi de eşlik ederken, SSCB’nin yıkılması bu yükselişi körüklemiş ve 
günümüze kadar artan bir ivme içinde dünya geneline yayılmıştır. Sosyalist 
partilerin ise neoliberal politikalardan olumsuz etkilenen geniş kesimlere 
ulaşacak politikalar üretememesi sağın yükselişini tetiklemiştir. Bu durumdan 
Avrupa’nın da etkilenmesi kaçınılmaz olurken sağ iktidarların politikaları AB 
açısından endişe verici bir hal almaya başlamıştır.

Otoriter Sağın Yükselişi
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Son dönemde faşist-aşırı sağ iktidarlar arasında AB genelinde en çok gündeme 
gelen ülkeler Polonya ve Macaristan’dır. Öyle ki, Polonya ve Macaristan 
hükümetlerine AB'nin kuruluş değerlerini ihlal edip etmediklerine dair AB 
Antlaşması’ndaki yaptırımların uygulanması bile gündeme gelmiştir. Bu 
hükümetler, Antlaşma’daki yaptırımların uygulanmaması için AB bütçesini ve 
COVID-19 iyileştirme planını onaylamayı geciktirme tehdidinde bulunmalarına 
rağmen bu tehditleri gerçeğe dönüşmemiştir (Plucinska ve Than, 2020).

Birleşik Sol, Macaristan ve Polonya’da parlamenteri bulunmamasına rağmen 
bu ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Grup; işleyen bir adalet 
sistemi, yolsuzlukla mücadele, medya çoğulculuğu ve basın özgürlüğü gibi 
konuların son dönemlerde Birlik genelinde gözden kaçırıldığını veya tamamen 
ihlal edildiğini öne sürmektedir. 

Günümüzde Macaristan ve Polonya özelinde Avrupa’nın birçok ülkesinde 
yükselen aşırı sağın saldırılarından en çok etkilenen kesimler kadınlar ve 
LGBTİ+8 bireyler olmuştur. Son yıllarda bu kesimlere karşı şiddet ve kötü 
muamele artarken, aşırı sağ hükümetlerin nefret söylemi de bu kötü durumu 
daha da derinleştirmektedir (Muiznieks, 2020). Nitekim Macaristan hükümeti, 
daha önce trans ve interseks bireylerin cinsiyetinin yasal olarak tanınmasını 
yasaklayan bir yasa çıkarma girişiminde bulunurken Macaristan Temel Haklar 
Komiserliği yasanın uygulanmasını durdurma kararı vermişti. Fakat Macaristan 
hükümeti COVID-19 salgını sırasında birçok ülkede de hayata geçirilen 
“olağanüstü hal” rejimini kullanarak, bu kişilerin cinsiyetlerini yasaklayacak bu 
yasayı çıkarmıştır (Walker, 2020). Benzer bir şekilde Polonya’da, LGBTİ+ ve kadın 
haklarına şiddetli bir şekilde karşı çıkmasıyla bilinen Przemyslaw Czarnek’in 
hükümette bir bakanlık görevi alması tepkilere yol açmıştır (Wadolowska, 
2020). Hükümetin kürtajı yasaklama planları kitlesel gösteriler nedeniyle 
durdurulmuş olsa da Polonya'daki durum kadınlar ve LGBTİ+ bireyler için hala 
güvenli veya istikrarlı olmaktan uzaktır. 

Macaristan ve Polonya’da demokratik düzene zarar veren bir diğer gelişme 
basın özgürlüğünün kısıtlanması ile ilgili uygulamalardır. Bu ülkelerde medyanın 
tekelleşmesi son dönemlerde gittikçe artarken, hükümetlerin politikalarını 
eleştiren basın organlarının sayısı gittikçe azalmaktadır. Macaristan’da, 
Başbakan Viktor Orbán'la bağlantılı bir isim olan Lőrinc Mészáros'un yaklaşık 
500 portaldan oluşan Orta Avrupa Basın ve Medya Vakfı’nı (KESMA) devralması 
bu durumun en açık örneklerinden birisidir (Williams, 2021). 

8Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex kelimelerinin baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmadır.
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Macaristan ve Polonya’da yaşanan anti-demokratik uygulamalar arasında 
Birleşik Sol’un dikkat çekiği başlıklardan birisi de hukukun üstünlüğüdür. Hem 
Macaristan hem de Polonya, yargıçların emeklilik yaşını düşürerek mevcut 
yargıçların yerine yeni yargıçlar atanmasını planlamaktadır. Hükümetler bu 
uygulamaları ile AB’nin yargı bağımsızlığı ve yaşa dayalı ayrımcılık yapmama 
ilkesini ihlal etmiştir. Hukukun üstünlüğü AB antlaşmaları ve diğer metinlerde 
Birlik’in vazgeçilmez değerleri arasında sayılmasına rağmen, AB hukuku üye 
ülkelerin yargı sistemleri ile ilgili detaylı bir düzenleme getirmemektedir. 
Ancak Macaristan ve Polonya hükümetlerinin bu ihlalleri, AB Adalet Divanının 
yargısal konularda ilk kez ulusal mevzuatı bozma yönünde karar vermesine ve 
ülkelere mali cezalar verilmesine yol açmıştır (European Commission, 2012). 
Diğer yandan Avrupa Komisyonunun hukukun üstünlüğü ile ilgili son raporları 
Macaristan ve Polonya’daki yargı sistemlerinin tehdit altında olduğunu ortaya 
koymaktadır (Euronews, 2021).

Macaristan’daki sağcı hükümetin eğitim politikaları da demokratik değerlere 
zarar vermektedir. Uygulanan eğitim politikaları ülkedeki eşitsizliği arttırdığı gibi 
akademik özgürlüklere de darbe vurmaktadır. Macaristan’da yükseköğretimin 
ücretli hale getirilmesi ülkedeki eşitsizlikleri derinleştirerek eğitimi daha 
erişilmez hale getirmiştir. Macaristan’daki mevcut yükseköğretim sistemine 
darbe vuran gelişmeler bununla da sınırlı kalmamıştır. Budapeşte’de kurulmuş 
bir vakıf üniversitesi olan Central European University, üniversiteye karşı hükümet 
odaklı anti-semitist saldırılar nedeniyle merkezini Budapeşte’den Viyana’ya 
taşımak zorunda kalmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı (2020), Macaristan 
hükümetinin bu tutumuna karşı akademik özgürlüklerin ihlali kararı almıştır. 
Diğer yandan Birleşik Sol, hükümetin eğitim müfredatlarını değiştirerek 
toplumsal cinsiyet rolleri veya mülteciler gibi hassas konularda vatandaşları 
ideolojik olarak etkilediğini, kadınlar, LGBTİ+ bireyler ve göçmenlere yönelik 
toplumdaki nefret söylemini pekiştirdiğini ileri sürmektedir. 

Macaristan’daki hükümetin anti-demokratik ve insan haklarını yok sayan 
uygulamalarından evsizler de olumsuz etkilenmiştir. Yaklaşık 20 bin evsiz 
insanın yaşadığı Macaristan’da hükümet, 2018 yılında çıkarılan yasa ile kamusal 
mekânlarda barınmanın suç olduğunu kabul ederek evsizliği yasaklamıştır 
(European Commission, 2019:10). Birleşik Sol, bu yasa değişikliği ile hükümetin 
ülkede önemli düzeylere ulaşan evsizlik sorununu yok saymaya çalıştığını ifade 
etmektedir. 

Birleşik Sol ve grup üyesi partiler, faşist partilerin yükselişe geçtiği başta 
Macaristan ve Polonya olmak üzere üye ülkelerde yaşanan gelişmeleri 
yakından takip etmesine rağmen, bu ülkelerde güçlü bir siyasi aktör 
olmamaları nedeniyle gelişmeleri izlemekle yetinmektedir. Bu nedenle sağın 
yükselişine ilişkin söylemleri bu ülkelerdeki politikaları değiştirecek kadar etkili 
olamamaktadır. 
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Birleşik Sol Grubu, bir süredir Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti 
tarafından Türkiye’de otoriter bir rejimin kurulmasına yönelik adımlar atıldığını 
ve bu adımların AB içerisinde de dolaylı olarak desteklendiği görüşünü 
savunmaktadır. Gruba göre (2016) Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer 
AB liderleri, Suriyeli göçmenler üzerinden yaptıkları “kirli anlaşmalarını” riske 
atmak istemedikleri için Türkiye ile ilgili bu endişeleri ve ikazları görmezden 
gelmektedir. Grup, göçmen krizinin başından itibaren göç sorununda AKP 
hükümetine bağımlı kalınmaması yönünde AB üye devletlerini uyarmasına 
rağmen, AB’nin bu bağımlılık nedeniyle Türkiye’deki otoriterliğin artışına 
sessiz kaldığını ifade etmektedir. 

Birleşik Sol (2019a), Türkiye’deki otoriterliğin yükselişine AB ülkelerinin sessiz 
kalmasının bir başka nedeninin AB ülkelerinin Türkiye’ye silah satışı ile ilgili 
yaptığı antlaşmalar olduğunu iddia etmektedir. Grup Fransa, İspanya, Almanya 
ve İtalya gibi AB ülkelerinin 2017 yılında Türkiye’ye 2,8 milyar avro tutarında 
silah sattığını açıklayarak Türkiye’nin Orta Doğu’daki saldırgan tutumundan AB 
ülkelerinin kazanç elde ettiğini belirtmiştir. 2019 yılında Kuzeydoğu Suriye’ye 
yaptığı askeri operasyon nedeniyle Türkiye’yi eleştiren grup, diğer yandan AB 
ülkelerine Türkiye’ye silah satışını durdurma ve AKP hükümeti ile ilişkilerin 
gözden geçirilmesi çağrısı yapmıştır. 

Türkiye’nin AB üyeliğine her zaman mesafeli bir tutum takınan grup, 2016 
yılında AP’deki siyasi grupların büyük bir çoğunluğunun Türkiye üyelik 
müzakerelerinin dondurulmasını talep ettiği ortak açıklamaya imza atmıştır. 
AP’de yapılan oturumda Birleşik Sol adına görüş bildiren Takis Hadjigeorgiou, 
Türkiye ile yapılan tartışmalı göç antlaşmasının derhal durdurulmasını talep 
ederken dönemin Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın tutuklanmasını eleştirmiştir (Gotev, 2016). 

Grubun Türkiye’de en yakın temasta olduğu partilerden birisi HDP’dir. Bu iki 
grup arasındaki ilişkilerde, iki dönem AP parlamenteri olarak görev yapan ve 
27. dönem HDP Batman milletvekili olan Feleknas Uca önemli rol oynamaktadır 
(TBMM, 2021). 1999-2004 ve 2004-2009 yılları arasında iki dönem Birleşik 
Sol üyesi Demokratik Sosyalist Partisi ve Die Linke’den Almanya’dan AP 
parlamenteri seçilen Feleknas Uca, daha sonra Türkiye’ye yerleşerek HDP’den 
milletvekili seçilmiştir (AP, 2021). Uca, Die Linke tarafından her yıl verilen Clara 
Zetkin Ödülü’ne 2017 yılında layık görülmüştür (Die Linke, 2017).

Grup, son dönemde gündeme gelen HDP’nin kapatılması ile ilgili gelişmeleri 
de yakından izlemektedir. 18 Mart 2021 tarihinde Parlamento grubu olarak 
yaptıkları açıklamada, muhalefet milletvekillerinin dokunulmazlığının 

Türkiye ile İlişkiler
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kaldırılması, hapiste alıkonulması ve TBMM’nin üçüncü büyük grubu olan 
HDP’nin kapatılmasına yönelik son dönemdeki girişimleri eleştirmiştir 
(Birleşik Sol, 2021c). Tüm bu girişimler, temel demokrasi kurallarına aykırı 
olmakla birlikte Türkiye’nin uymak zorunda olduğu ulusal ve uluslararası 
yükümlülüklerin ihlali anlamına gelmektedir. Grup açıklamasında, Türkiye'de 
insan haklarına saygıyı, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumaya ve 
yaygınlaştırmaya çalışan tüm kesimlerin mücadelelerini sürdürmeye teşvik 
ederken, dayanışma ve destek mesajlarını iletmiştir. 

HDP’nin kapatılma tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Birleşik Sol 
grubun üyesi Die Linke’nin Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgili bir soru 
önergesi hem Almanya’da hem de Türkiye’de gündemde yer edinmiştir. Die 
Linke, Almanya hükümetine yönelttiği bir soru önergesinde MHP’nin AKP 
hükümeti içindeki rolünü sormuştur (Topçu, 2021). Bu soru önergesinde Die 
Linke’nin MHP’yi “faşist parti” olarak nitelendirmesi MHP tarafından tepkiyle 
karşılanmıştır (Birgün, 2021). Almanya hükümeti ise, bu soru önergesine çok 
açık bir şekilde cevap vererek Almanya Federal Hükümeti’nin MHP’nin siyasi 
taleplerinin Türkiye hükümetince desteklendiğini ve bu taleplerin düzenli 
biçimde yasalara girdiğini gözlemlediğini ifade etmiştir. Ayrıca, son yıllarda 
MHP’ye yakın kişilerin devlet yapılarındaki oranının da fark edilir biçimde 
arttığına dair bilgi sahibi olduklarını açıklamıştır (Topçu, 2021).

Diğer yandan grup, 2020 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan 
ve Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı olduğu seçimlere Türkiye’nin müdahale 
etmesini de eleştirmiştir (Birleşik Sol, 2020d). Açıklamada, iki toplumlu ve iki 
bölgeli bir federasyona dayalı olarak Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümünü 
açıkça kınayan bir adayı destekleyen Türkiye’nin, iki toplumun barış içinde bir 
arada yaşadığı federal bir devleti savunan Mustafa Akıncı ile açık bir şekilde 
mücadele ettiği ifade edilmiştir.

Grup, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin yanı sıra emek mücadelesinde yaşanan 
sorunlarını da takip etmektedir.  2015 yılında metal sektöründe toplu sözleşme 
görüşmelerinin tıkanması nedeniyle Birleşik Metal-İş Sendikası grev kararı 
almış fakat grev 2015 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile ertelenmiştir. Birleşik 
Sol Grubu (2015) yaptığı açıklamada, Birleşik Metal İş’e ve üyelerine çalışma 
koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi ve özellikle de düşük ücretli işçilerin 
ücretlerinin iyileştirilmesi için sürdürdükleri mücadelede tam desteğini 
belirtirken AP’de konu ile ilgili soru önergesi vermiştir (European Parliament, 
2015).

Bütün bu eleştirilere rağmen, Avrupa’daki birçok siyasi aktörden farklı 
olarak grubun Türkiye’ye bakışında İslamofobi’nin etkili olmadığı ve aksine 
AB’de yükselen İslamofobi’ye karşı mücadele ettiği çok açık bir biçimde 
görülmektedir. Nitekim grubun eş başkanı Fransız parlamenter Manon 
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Aubry, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin İslam karşıtı 
tutumuna karşı sert eleştirilerde bulunmuştur. Türkiye’deki birçok medya 
organında büyük ilgi gören açıklamasında Aubry, laikliğin Müslümanlara 
nefret kusmak için bir araç olmadığını ifade ederken, siyasal İslamcılığı 
finanse eden diktatörlere silah satan, diktatörlerle ticari antlaşmalar yapan 
ve geleneksel Katolik okulların geliştirilmesini savunan Macron yönetiminin 
laiklik konusundaki tavsiyelerinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmiştir 
(Sputnik, 2020).

AB, bir ekonomik entegrasyonun ötesine geçip sosyal ve siyasal bir entegrasyon 
projesi haline gelen dünyadaki en önemli örneklerden birisi olmasına rağmen, 
ekonomik entegrasyonda gösterdiği başarıyı sosyal ve siyasal entegrasyonda 
gösterememiştir. AB’nin Birlik genelinde entegrasyonu sağlayamadığı ve 
ortak politika üretemediği alanlardan birisi de ortak göç politikası ve göçmen 
entegrasyonudur. 

Göç temel bir sorun olarak Avrupa’nın gündemine 2011 yılında yaşanan Arap 
Baharı sonrasında gelmiştir. 2011 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ortaya 
çıkan Arap Baharı’ndan sonra Avrupa’ya yönelen göç, 1990’lı yıllar ve önceki 
göçlerden hem nitelik hem de nicelik olarak önemli farklılıklar taşımaktadır. Bu 
göç dalgası Avrupa’da uzun bir süredir devam eden çokkültürlülük tartışmasını 
alevlendirmiştir. Etnik, dini ve bir dizi kültürel alanda baskı altında bulunan 
gruplar ile liberal ve sol siyasi hareketler göçmenlerin entegrasyonunu 
savunurken; faşist, ırkçı ve milliyetçi hareketler ise karşı cephede durarak 
göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini, kalabilenlere ise asimilasyon 
politikalarının uygulanmasını talep etmektedir.

Avrupa’da göç sorununu göçmenlerin lehine ele alan siyasi aktörlerin başında 
Birleşik Sol ve üye partiler gelmektedir. Birleşik Sol’a (2020b) göre göçmenler; 
ekonomik, sosyal ve kültürel olmak üzere çeşitli yollarla Avrupa toplumuna 
katkılar sunmasına rağmen Birlik ve üye devletler göç sorununu her geçen 
gün artan bir şekilde suç ve güvenlik politikalarıyla ilişkilendirmeye devam 
etmektedir. Bu yaklaşım, yabancı düşmanlığını körüklemeye hizmet ederken 
göçmenlerin ötekileştirilmesine ve toplumsal ayrımcılığa yol açmaktadır. AB ise 
her geçen gün Birleşik Sol’un bu iddiasını doğrular nitelikteki uygulamalarına 
devam etmektedir. Kale Avrupası (Fortress Europe) söylemi de bu anlamda 
AB’nin göç sorununa ilişkin tutumunu net bir şekilde göstermiştir. 

Birleşik Sol, Kale Avrupası uygulamalarına uzun süredir karşı çıkarken göçün 
olumlu yönlerini vurgulayarak insan hakları temelinde bireylerin serbest 
dolaşımına dayalı politikalar ortaya koymak için başlatılan Kale Yok Avrupa (No 

Göç Krizi: Kale Avrupası’na Karşı Uluslararası Dayanışma
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Fortress Europe) kampanyası yürütmüştür (Birleşik Sol, 2014). Bu kampanyada 
AB’nin, Avrupa kıtasını bir kaleye dönüştürerek daha iyi bir yaşam arayışı 
içinde olanların bulunduğu kötü durumu görmezden geldiği; tehlikeli, ırkçı ve 
yabancı düşmanı söylemlerin yükselişini pekiştirdiği vurgulanmaktadır.

Grup, göç sorununda yeniden yerleşim politikalarını desteklerken Dublin 
Tüzüğü’ne karşı çıkmıştır. Tüzüğe göre sığınma başvurularının incelenmesinde 
temel sorumluluk, göçmenlerin ilk giriş yaptığı AB ülkesine yüklenmektedir. 
Göç sorununu sadece bir veya birkaç devletin inisiyatifine bırakmak ve 
sorumluluğu onlara yüklemek göç sorununu çözmeyecektir. Birleşik Sol 
(2020b), en savunmasız gruplara öncelik tanıyarak, işlerliği olmayan Dublin 
Tüzüğü yerine sığınmacıların AB çapında yerleşimini sağlayacak, yeni ve 
bağlayıcı bir sistem oluşturulmasını önermektedir.

Avrupa Komisyonu’nun 23 Eylül 2020’de “yeni ve taze bir başlangıç” olarak 
sunduğu Göç ve İltica Paktı’nda da Dublin Tüzüğü’nde belirtilen ilk giriş yapılan 
AB ülkesinin sorumluluğu ilkesinin sürdürüldüğü görülmektedir. Birleşik Sol, 
bir uzlaşma belgesi olarak sunulan bu paktın, endişe verici bir şekilde Visegrád 
Grubu (Macaristan, Polonya, Çekya ve Slovakya) hükümetlerinin yabancı 
düşmanı tutumlarıyla uyumlu bir dizi unsur içerdiğini ifade etmektedir.

Visegrád ülkelerinin bu pakta yönelik en belirgin müdahalelerinden birisi, 
ilk giriş yapılan AB ülkesinin sorumluluğu ilkesi ile ilgilidir. AP, hiçbir üye 
devletin bu konuda orantısız bir sorumluluk üstlenmemesi gerektiğini ve 
göçmen krizini bütün üye devletlerin dayanışması ile çözülmesi önerisinde 
bulunmuştur. Bu öneriye rağmen Komisyon, Visegrad ülkelerinin esnek 
dayanışma önerisine boyun eğmiştir (Birleşik Sol, 2020b:11).

Birleşik Sol (2020b), kapsamlı bir eleştiri getirdiği Göç ve İltica Paktı’nın AB’nin 
göç ve iltica politikalarında yeni bir başlangıç olmaktan ziyade, Birlik’in 
mevcut başarısız politikalarını pekiştirdiğini ileri sürmektedir. Ağırlıklı olarak 
göçmenlerin ve mültecilerin caydırılarak geri dönüşünün sağlanması, üçüncü 
ülkelerde muhafaza edilmesi, AB’nin dış sınırlarının güçlendirilmesi, sınırdan 
geçebilenlerin tutuklanması gibi bir dizi tedbire odaklanan Komisyon’un bu 
önerisi, Birlik’in dış sınırlarında ve AB topraklarında göçmenlere yönelik daha 
fazla şiddet uygulanmasına yol açacaktır. Temel bir insan hakkı olan kişisel 
güvenliğini sağlama gerekçesiyle Avrupa’ya gitmek zorunda kalanlar, güvenlik 
endişesi taşımaya devam etmektedir. Bu politikaların pekiştirilmesinden 
yararlananlar ise yabancı düşmanı odakların yanı sıra, özel güvenlik şirketleri 
olacaktır. Bütçeden önemli bir kaynak ayrılan bu politikalar ile; tel örgü ve çit 
inşa eden inşaat şirketleri, gemi, uçak, helikopter, insansız hava aracı sağlayan 
denizcilik ve savunma şirketleri ile biyometrik sistemler geliştiren güvenlik 
şirketleri bu süreçten kazançlı çıkacaktır. 
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Birleşik Sol, hem göçmenlerin entegrasyonunu sağlamak hem de ortak 
bir göç politikası oluşturulması için Birlik nezdinde ortak bir Avrupa İltica 
Sistemi’ni kurulmasını önermektedir. Bu anlamda Birleşik Sol; göçmen, mülteci 
ve sığınmacıların hakları ile ilgili mümkün olan en koruyucu standartları 
benimsemek için AB genelinde sığınma sistemlerinin uyumlaştırılmasını 
desteklemektedir. Bu haklardan biri olan uluslararası korunma hakkının tüm 
AB ülkeleri tarafından garanti altına alınmasını talep etmektedir. Grubun 
Avrupa İltica Sistemi kapsamındaki diğer talepleri ise; gözetim kurumlarının 
ve sınırdaki güvenlik güçlerinin insan hakları ihlalleri yapmadığından emin 
olmak için AB’nin bağımsız bir izleme sistemi kurması ve Birlik sınırlarındaki 
tüm geri göndermelerin durdurulmasıdır.

Birleşik Sol göç sorununa her yönüyle kapsamlı bir eleştiri getirirken, bir 
yandan da soruna çözüm olabilecek öneriler getirmektedir. Fakat önerilerinin 
önemli bir kısmı sorunun Avrupa coğrafyasındaki çözümüne ilişkindir. Dışsal 
önerileri, diktatörlükle yönetilen devletlere silah satışının durdurulmasının 
ötesine geçmemektedir. Ancak gerçek şudur ki, sorunun asıl kaynağının bir 
tarafı Avrupa’da iken, bir tarafı ise birçok Avrupa devletinin Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde eski sömürgeci 
geleneklerini anımsatan dış müdahaleleridir. Göç veren ülkelerde yaşanan 
içsel sorunlar ve Avrupalı devletlerin dış müdahaleleri giderilmeden göç 
nedeniyle ortaya çıkan sorunların ilelebet çözülmesi mümkün değildir. Tüm bu 
nedenlerle sorunun çözümü için göç veren ülkelerdeki partiler ile Avrupa’da 
göç sorununun uluslararası dayanışma ile çözümünü savunan partilerin 
ortak hareket etmesi elzemdir. Fakat bütün söylemlerinde enternasyonalist 
dayanışmayı ön plana çıkaran Birleşik Sol ve üye partiler başta olmak üzere 
Avrupa’daki sosyalist partilerin göç veren ülkelerdeki partilerle bu tür bir ilişki 
geliştirmediği görülmektedir. 

Avrupa’nın bir bütün olarak göç sorununu çözme iradesi göstermemesi, 
COVID-19 gibi kriz dönemlerinde göçmen ve mültecilerin yaşadığı zorlukların 
daha fazla artmasına neden olmaktadır. Yaşam koşulları her geçen gün 
zorlaşan mülteciler ve sığınmacılar pandemi sırasında, kötü sağlık koşulları, 
yüksek riskli ortamlar ve kamplarda savunmasız bir şekilde hayatta kalmaya 
çalışmaktadır. Yunanistan'daki Moria kampındaki yangınların neden olduğu 
trajedi, birçok göçmenin korkunç yaşam koşullarını ortaya çıkarmıştır (Cosse, 
2020). Komisyon, sağlık kontrolleri için önlemler başlatırken, kamplardaki kötü 
sağlık koşullarını düzelterek COVID-19 salgınının yayılmasını engellemeye 
çalışmaktadır. Birleşik Sol (2020a), bu önlemlerin yeterli olmadığını ifade 
ederek Komisyon ve üye devletlerin, güvenli ve adil sığınma prosedürlerine 
erişim dâhil olmak üzere kamplardaki durumu ele almak için ciddi ve daha 
etkili bir plan uygulaması gerektiğini savunmaktadır.
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Kapitalizmin Yeni Krizi: COVID-19 

Avrupa, tüm dünya ile birlikte COVID-19 salgınıyla mücadele ederken Birlik 
üyesi devletler de önemli kısıtlamalar ve tecrit tedbirleri getirmiştir. COVID-19 
salgını sırasında vatandaşlarını korumak için bazı önlemler zorunlu olsa da, 
Macaristan ve Polonya gibi bazı AB üyesi devletlerin temel hakları kısıtlamak 
ve otoriterleşmeyi arttırmak için COVID-19 krizini fırsata çevirmeye çalıştığı 
görülmektedir.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle özellikle savunmasız gruplara yönelik 
şiddet ve taciz raporlarında bir artış olmuştur. Sağcı hükümetler tarafından 
desteklenen LGBTİ+ karşıtı ve transfobik söylem ise bu şiddet eylemlerini 
arttırmıştır. Macaristan hükümetinin, COVID-19 salgınını fırsat görüp trans veya 
interseks bireylerin cinsiyetlerini yasal olarak değiştirmelerini imkânsız hale 
getiren bir yasa çıkardığı yukarıda ifade edilmişti. Birleşik Sol, Birlik genelinde 
çeşitli hükümetler tarafından benimsenen olağanüstü hal yetkilerinin LGBTİ+ 
haklarını bastırmak için bir bahane olarak kullanılmasına karşı çıkmaktadır. 
Özellikle COVID-19 nedeniyle uygulanan kısıtlama uygulamalarına rağmen, 
tehlikeye açık bir grup olan LGBTİ+ toplumunun sosyal ve kurumsal 
olarak desteklenmesinin AB ve üye devletleri tarafından garanti edilmesi 
gerekmektedir. 

COVID-19 krizi nedeniyle yaşanan sıkıntılardan birisi de kürtaj kısıtlamalarıdır. 
Uluslararası Af Örgütü’ne (2020) göre, Avrupa’da kürtaja güvenli erişimi garanti 
etmedeki yetersizlikler COVID-19 sırasında kadınların hayatını tehlikeye atacak 
düzeye ulaşmıştır. Pek çok ülkedeki kısıtlayıcı yasalar ve bürokratik engeller 
nedeniyle birçok kadın kürtaja güvenli bir şekilde erişmek için mücadele 
etmektedir. Bu kısıtlamaların en dikkat çekici örneği, Polonya hükümeti 
tarafından Ekim 2020’de önerilen ve kitlesel sokak protestolarına neden 
olan kürtaj yasağı olmuştur. Birlik genelinde de kürtajla ilgili mevcut yasalar 
son derece kısıtlayıcı iken, yoksul ve engelli kadınlar ise orantısız bir şekilde 
etkilenmektedir (Birleşik Sol, 2020a). Birleşik Sol’a (2020a) göre, pandemi 
sırasında üye devletler kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı haklarına, özellikle de doğum kontrol ve kürtaj hizmetlerine güvenli ve 
zamanında erişiminin garanti edilmesini sağlamalıdır.

COVID-19 ile mücadele etmek için birçok ülkede uygulamaya konulan temaslı 
izleme aplikasyonları ve diğer teknolojik araçlar, özel hayatın gizliliğinin ihlal 
edildiğine yönelik şüpheler doğurmuştur. Birleşik Sol (2020a), vatandaşların 
bu şüphelerini göz önünde bulundurarak, bu tür araçları geliştirirken kişisel 
hayatın gizliliğine saygı gösterilmesi ve amaç sınırlamasının garanti edilmesi 
gerektiğini öne sürmektedir. Temaslı izleme aplikasyonlarının gönüllü 
niteliğine dikkat çekerek fiziksel mesafenin gözetimi, sıcaklık taraması ve 
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yolcu konum belirleme amacıyla kullanılan dron gibi teknolojik araçların 
konumlandırılmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Birleşik 
Sol, COVID-19 ile birlikte tekrar gündeme gelen bu sorunları ortadan kaldırmak 
için bir çözüm önerisi getirmiştir. Grup, vatandaşlar için mahremiyeti ve kişisel 
verilerin korunmasını ihlal edebilecek teknolojileri kullanan üye devletleri 
yakından izlemek için bir Avrupa Temel Haklar Ajansı kurulmasını önermektedir.

Salgın tüm dünyaya yayılırken, salgınla ilgili bilgi kirliliği de, özellikle sosyal 
medyada hızlı bir şekilde yayılmaktadır. COVID-19 kapsamında yayılan bilgi 
kirliliği ile mücadele etmek için Komisyon bir tebliğ yayınlamıştır (European 
Commission, 2020). Tebliğ, ifade özgürlüğü ve bilgi kirliliği ile mücadelede 
çoğulcu demokratik tartışmanın oynadığı önemli rolü vurgulamaktadır. 
Birleşik Sol (2020a), bilgi kirliliği ile mücadele etmenin en iyi yolunun, bilgi 
edinme hakkı ve ifade özgürlüğünün garanti altına alınması ile mümkün 
olacağını savunmaktadır.

Diğer yandan, ekonomik sorunlar ve beraberinde artan ekonomik eşitsizliklerin 
her zamankinden daha çok gündeme geldiği AB’de, COVID-19 krizi pandemi 
ile mücadelede neoliberal ekonomilerin yetersizliğini göstermiştir (Birleşik 
Sol, 2020c). Uzun bir süredir özelleştirme ve sağlık sisteminde yapılan kamu 
harcamalarındaki kesintiler, COVID-19 krizi sırasında Avrupa genelinde tanık 
olunduğu gibi, ciddi yatırım eksikliğine, koordinasyon ve hazırlık eksikliğine 
ve son olarak ilaç ve test ekipmanı kıtlığına yol açmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin piyasaya bağımlı kalınmadan kar amacı gütmeyen 
kamusal araçlarla yerine getirilmesinin küresel salgınlarla mücadele etme ve 
halk sağlığını korumada ne kadar önemli olduğunu COVID-19 krizi bir kez 
daha kanıtlamıştır. Pandeminin Avrupa açısından en sorunlu yanlarından biri 
medikal araç ve virüsle mücadele edecek sağlık uygulamalarının eksikliğinin 
yaşanmasıdır. Krizin ilk haftalarında AB ülkelerinin birbirine yardım etmediği 
ve Birlik’in en çok öne çıkardığı değerlerden biri olan dayanışmanın özellikle 
İtalya ve İspanya’da unutulduğu görülmüştür (Gray, 2020).

Birleşik Sol’a (2020c) göre, dayanışma ve koordinasyonun yerini neoliberal 
rekabetin aldığı Avrupa’da bu durumu çok açık bir şekilde COVID-19 krizi 
göstermiştir. Kriz sırasında, AB üye ülkeleri sadece sağlık alanında değil, aynı 
zamanda ekonomik ve sosyal iyileşmede de birbirlerini destek olmak için 
gerekli önlemleri almada yeterli bir koordinasyon sağlayamamıştır. Avrupa 
çapında sağlık sisteminin yeterli olarak finanse edilmemesi nedeniyle üye 
devletler arasında kıt sağlık kaynakları üzerinde rekabet açığa çıkmıştır. AB ise 
bu rekabeti önleyemediği için salgınla mücadelede üye ülkeler arasında ortak 
bir strateji de geliştirememiştir. Birleşik Sol’a (2020c) göre, AB’nin rekabet 
yerine dayanışmayı teşvik eden daha iyi bir bütçeye ihtiyacı olduğu çok açık 
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bir şekilde görüldüğü halde, AB Konseyi’ndeki sağcı ve neoliberal politikacılar 
aynı fikirde değildir. 

Salgın hastalıklar ile mücadelede önemli birer araç olan aşı ve ilaç üretimi 
için araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde kamusal fon desteğinin 
kısıtlanmasının uzun vadedeki sonuçları COVID-19 krizi ile açığa çıkmıştır. 
Bu sürecin en kazançlı kesimleri ise ayrıcalıklı ve rantabl lisans haklarına 
sahip büyük ilaç şirketleri olmuştur. Birleşik Sol grubu (2020c), AB fonları ile 
finanse edilen Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan aşı ve ilaç 
gibi hayati öneme sahip çıktıların fikri mülkiyet haklarından muaf tutulması 
ve hastaların bunlara erişilebilirliğinin garanti edilmesini savunmaktadır. Fakat 
COVID-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarının askıya alınması fikrine Biontech/
Pfizer’ın ürettiği aşılardan çok büyük miktarda gelir elde eden Almanya karşı 
çıkmaktadır (BBC, 2021). Birlik’in lokomotif gücü Almanya’nın bu tutumu, 
bu salgının önlenebilmesi için büyük ilaç firmalarının tahakkümüne izin 
vermeden tüm kurumların uluslararası düzeyde koordineli bir şekilde çalışması 
gerektiğini vurgulayan Birleşik Sol’u haklı çıkarmaktadır. 

Neoliberal kemer sıkma politikaları, toplumun en savunmasız kesimleri 
olan yaşlılar, çocuklar, kadınlar, engelliler, göçmenler ve mültecilerin yaşam 
koşullarını gün geçtikçe zorlaştırırken COVID-19 ile birlikte bu kesimler ihmal, 
istismar ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. AB’nin neoliberal politikaları 
nedeniyle yaşam koşulları gittikçe zorlaşan işçiler pandemi ile birlikte hayati 
risk taşımaya başlamıştır. Sağlık emekçileri ve pek çok işçi temel kişisel 
koruyucu ekipmanlardan yoksun bir şekilde pandeminin en ön saflarında 
çalışırken, kısıtlamalar nedeniyle milyonlarca işçi geçici olarak işten çıkarılmış 
veya işsiz kalmıştır (Birleşik Sol, 2020c). 

Salgının ekonomik ve sosyal olarak olumsuz sonuçlarıyla mücadele etmek için 
AB, üye devletlere Acil Durumda İşsizlik Risklerini Azaltmak için Geçici Destek 
(SURE) adlı bir mali yardım aracı uygulamaya başlamıştır. SURE aracılığıyla, 
istihdamın korunması amacıyla kamu harcamalarındaki ani artışları telafi 
etmek için üye devletlere kredi şeklinde 100 milyar avroya kadar mali yardım 
sağlanabilmektedir (Commission, 2021). Komisyon (2021), bu mali yardım 
aracını vatandaşları korumak ve koronavirüs pandemisinin olumsuz sosyo-
ekonomik sonuçlarını hafifletmek için AB’nin kapsamlı stratejisinin çok önemli 
bir unsuru olarak görmektedir. 

Birleşik Sol (2020c), kredi yoluyla finansman şekli olan SURE aracından 
yararlanmanın üye devletlerin tercihine bırakılmasının, yeni işsizler ordusunun 
kendi hükümetleri tarafından bu destekten yoksun bırakılabileceği anlamına 
gelmesinde ötürü bu uygulamayı eleştirmektedir. Ayrıca, SURE mali aracının 
sadece kredilerle finanse edilmesi, tıpkı mali kriz sırasında olduğu gibi finansal 



75

piyasaların güçlendirilmesi ve özel bankaların krizden kar etmesini sağlayacak 
ve kamusal borç yükü altındaki üye devletlerin borcunun artırmasına neden 
olacaktır. 

COVID-19 salgını sırasında tartışılan konulardan birisi de, bu tür salgınların 
ortaya çıkması ve hızla yayılmasında son yıllarda artan çevre tahribatı ve 
hızlı kentleşmenin neden olduğuna dair öngörülerdir. Birleşik Sol da bu 
görüşü desteklemektedir. Birleşik Sol’a (2020c) göre, iklim değişikliğinin 
COVID-19 salgını ile doğrudan bir bağlantısı yok gibi görünmesine rağmen, 
neoliberalizmin doğal yaşam alanlarının yok edilmesi ve biyoçeşitlilik kaybında 
oynadığı rol göz önünde bulundurulduğunda hayvansal hastalık risklerindeki 
artışla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir. COVID-19, hayvanlardan 
insanlara yayılan virüsler, bakteriler, mantarlar veya parazitlerin neden olduğu 
uzun bir zoonotik hastalıklar veya patojenler serisinin sadece sonuncusudur 
(FAO, 2020). 

Neoliberalizmin serbest ticaret ve serbest rekabet dogması eşliğinde teşvik 
edilen artan üretim ve tüketim talebi; birçok doğal kaynağın yok edilmesi, 
gezegenin ormansızlaşması ve küresel iklim krizi ile birlikte hayvanların 
doğal yaşam alanlarına eşi görülmemiş bir saldırıyı beraberinde getirmiştir. 
COVID-19 krizi, biyoçeşitliliği korumanın ve insanlar ile hayvanlar arasında 
tampon bölgelerin yaratılmasının önemini bir kez daha göstermiştir. 

Küresel İklim Değişikliği: “İklimi Değil Sistemi Değiştir”

Daha çok Birlik genelindeki ekonomik eşitsizliklerle mücadelede ön plana çıkan 
grubun diğer bir önemli özelliği ise ekolojik sorunlarla mücadele konusundaki 
duyarlılıklarıdır. Her ne kadar AP içindeki Yeşiller Grubu çevre sorunlarıyla 
mücadele konusunda Avrupa’daki en etkin parti ve hareketleri bir araya 
getirmiş gibi görünse de Birleşik Sol Grubu ve üye partiler çevre sorunlarının 
nedenleri ve bunlara yönelik çözüm önerileri ile Yeşiller Grubu’ndan daha 
radikal bir çizgiyi savunmaktadır.

Grubun AP’de yer alan gruplar arasındaki en dikkat çekici özelliği, kapitalizmin 
yarattığı bütün sorunlarla mücadeleleri ortaklaştırma çabasıdır. Yeşiller Grubu 
ile ekolojik sorunlara yaklaşımları arasındaki farklılığın en temel nedeni de 
sistemsel köklü değişiklikleri savunmalarıdır. Yeşiller Grubu ekonomik ve 
sosyal sistemin düzeltilmesi ile iklim değişikliği başta olmak üzere diğer 
çevre problemlerinin de çözüleceğini düşünmektedir. Birleşik Sol ise (2019b), 
iklim değişikliğinin ve diğer çevre sorunlarının temel nedeninin kapitalizm 
olduğunu ve bu nedenle asıl çözümün “iklimi değil, sistemi değiştirmek” 
olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Grubun 2019 yılında yayınladığı İklim Acil Durum Manifestosu’na göre, 
büyümenin sınırlı miktardaki doğal kaynaklara dayanması nedeniyle iklim 
değişikliği ile mücadelede en önemli görev, küresel kapitalizmin dikte ettiği 
sürekli büyüme modelini sona erdirmek olmalıdır. Grup, sürekli büyüme 
yerine AB’nin 2020 Stratejisi’nin temel hedeflerinden bir olan sürdürülebilir 
büyümenin sağlanması için mücadele edilmesi gerektiğini düşünmektedir 
(Birleşik Sol, 2019c).

Avrupa genelinde çevre konusunda artan toplumsal duyarlılıklar ve 2020 
Stratejisi’nde ortaya konulan hedeflerin iklim krizi ile mücadelede yetersiz 
kalması AB’yi yeni bir girişime yöneltmiştir. Birlik, ekonomisini sürdürülebilir 
hale getirmek için 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) 
adıyla yeni bir plan ortaya koymuştur. AB iklim değişikliği ile mücadelede yeni 
büyüme stratejisi olarak ortaya koyduğu Yeşil Anlaşma ile AB ekonomisini 
sürdürülebilir hale getirmeyi planlamaktadır (Commission, 2019b). Komisyona 
göre Avrupa Yeşil Anlaşması, 2050 yılında Avrupa’da sera gazı emisyonunun sıfır 
olduğu yeni bir büyüme stratejisidir. Komisyon, Anlaşma kapsamında 2050 yılı 
için ortaya koyduğu iklim nötr Avrupa hedefini yasal taahhüt haline getirmek 
için ise Avrupa İklim Yasası önermiştir (Commission, 2020b). Birleşik Sol Grubu 
(2020e) ise, anlaşmanın enerji piyasasının daha fazla serbestleştirilmesini 
desteklediğini ve bu nedenle yoksulların enerjiye ulaşım riskini arttırdığını 
öne sürerek anlaşmanın mevcut halini desteklemeyeceklerini açıklamıştır.

Bunun yanı sıra Avrupa Yeşil Anlaşması’nda öne çıkan 2050 yılında Avrupa’yı 
iklim nötr bir kıta haline getirme söylemi, halihazırda bölgesel düzeyde kapalı 
bir hedefi temsil etmektedir. Küresel düzeyde bir uzlaşı ve köklü yapısal 
dönüşümler gerçekleşmeksizin Anlaşma’nın ortaya koyduğu hedeflerin 
“söylemsel olarak iddialı fakat eylemsel olarak belirsiz” kalacağı öngörülebilir 
(Cengiz ve Kutlu, 2021: 191). Örneğin Avrupa merkezli şirketlerin, karbon 
emisyonu fazla olan endüstriyel üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırması, 
Anlaşma ile belirlenen iklim nötr bir kıta olma söylemini gerçeğe dönüştürebilir. 
Bununla birlikte iklim nötr Avrupa hedefi ile uyumlu bu eylem, bir yanda iklim 
krizi gibi çevresel sorunları Avrupa kıtası dışına taşımada başarılı olurken, 
diğer yanda az gelişmiş ülkelerin iklim krizinden daha çok etkilenmesine yol 
açacaktır. Üstelik sera gazı emisyonu açısından Avrupa’da kaydedilen istatistikî 
azalmanın, kıtayı küresel bir sorun olan iklim krizinin etkilerinden yalıtamadığı 
açıktır. İklim krizinin sonuçları olarak görülen sel felaketi, kuraklık ve fırtına 
gibi doğal afetlerin sayısı ve yıkıcılığı tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da 
artmaya başlamıştır. Son olarak Temmuz 2021’de Almanya’da (ve Belçika’da) 
yaşanan sel felaketi yüzlerce can kaybına yol açarken, son 50 yılın en büyük sel 
felaketi olarak kayda geçmiştir (Deutsche Welle, 17.07.2021). 

AB, AB ülkelerinin emperyalist müdahalelerinin de bir sonucu olarak ortaya 
çıkan göç sorununu Avrupa kıtası dışında tutmak için uyguladığı Kale Avrupası 
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stratejisinin bir benzerini iklim değişikliği sorununda iklim nötr Avrupa 
stratejisi ile uygulamaya çalışmaktadır. İklim krizinin en önemli nedeninin 
Avrupa’da başlayarak tüm dünyaya yayılan sanayileşmenin olduğu bilimsel 
olarak kanıtlanmış iken Avrupa merkezli çok uluslu şirketler, ekonomik 
krizleri ve çevresel sorunlara karşı artan toplumsal duyarlılıkları azaltmak için 
mevcut sanayi üretimlerini ücretlerin düşük emek örgütlülüğünün zayıf ve 
çevre standartlarının gevşek olduğu az gelişmiş ülkelere kaydırmaya devam 
etmektedir (IPCC, 2014). 

İklim krizinin nedeninin kapitalizm olduğunu ifade eden Birleşik Sol, iklim 
krizi ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi Avrupa ölçeğinde doğru bir şekilde ortaya 
koyarken Avrupa merkezli çok uluslu şirketlerin dünyanın geri kalanındaki 
faaliyetleri konusunda net bir tutum sergileyememektedir. Avrupa’da sera gazı 
emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunan Avrupa şirketlerin bir yandan 
da az gelişmiş ülkelerde devam eden sera gazı emisyonu yüksek üretimlerine 
karşı uluslararası dayanışma ile mücadele edilmesi gerekmektedir. Birleşik 
Sol ve üye partilerinin AB üyesi olmayan ülkelerdeki partilerle uluslararası bir 
mücadele yürütmede etkin olmadığı görülmektedir. 

Brexit: Birleşik Krallık’a Karşı “Birleşik İrlanda”

Siyasi faaliyetinin temel amaçlarından birisi olarak, AB kurumları ve üye 
devlet hükümetlerinin hesap verebilirliğini arttırmak olduğunu her fırsatta 
ortaya koyan Birleşik Sol’un Brexit sürecindeki tutumu bu duruşuna paralel 
gelişmiştir. Grup (2020f), sürecin en başından Brexit müzakerelerinin şeffaf 
bir şekilde ve AP’nin gözetim ve denetiminde devam etmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. Bu nedenle Birleşik Krallık hükümeti ile yürütülen müzakerelerin 
kapalı kapılar ardında değil Parlamento’nun daha aktif rol alabileceği bir 
şekilde yapılması gerektiğini savunmuştur. Üye devletlerin Brexit anlaşmasını 
gerektiği gibi incelemek ve değerlendirmek için yeterli süreleri olmadığından, 
AP’nin onayından önce anlaşmanın titizlikle müzakere edilmesi gerektiğini 
dile getirmiştir. Birleşik Sol, Britanya Muhafazakâr Partisi’nin bu süreçte AP’nin 
demokratik gözetimi ve incelemesini yok saydığını ve Brexit sürecini AB’yi 
zayıflatmaya yönelik bir araç olarak kullandığını iddia etmektedir. Diğer yandan 
grup, 2016 oylamasından beri Brexit sürecinin ekonomi ve istihdama vereceği 
zararı minimize etmek, emek ve çevre standartlarını yükseltmek, yurttaşların 
haklarını korumanın yanı sıra, İrlanda’daki barış sürecini yükseltmenin 
önemine dikkat çekmektedir.

Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrılmasını savunan ve İrlanda adasının 
tamamında siyasi faaliyet yürüten Sinn Féin aracılığıyla Birleşik Sol Grubu, 
Brexit sürecini Kuzey İrlanda sınır sorunu nedeniyle yakından takip 
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etmektedir. Brexit sonucunda İrlanda’nın kuzeyi AB’den ayrılırken, adanın 
İrlanda Cumhuriyeti’nde kalan bölümü ise AB sınırları içerisinde kalmaktadır. 
Bu nedenle Brexit süreci, adanın kuzeyi ile geri kalan kısmı arasında katı sınır 
kontrollerinin tekrar getirilmesi olasılığını gündeme getirmiştir. Bu durum 
ise, ikiye bölünmüş İrlanda statükosunu pekiştirmektedir. Sinn Féin ve Birleşik 
Sol Grubu, Birleşik Krallık sınırı nedeniyle zaten ikiye bölünen adada katı sınır 
kontrolleri getirilmesine karşı çıkmaktadır. Nitekim Brexit sonrası adadaki 
sınırda asgari düzeyde kontrolü öngören İrlanda Protokolü’nü destekleyen bir 
tutum sergilemişler ve AP’deki oylamada protokol lehine oy kullanmışlardır. 
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma anlaşmasının (Withdrawal Agreement) 
bir parçası olan bu protokol uyarınca gümrük sınırı İrlanda Denizi'nde 
oluşturulacaktır.

İrlanda adasındaki “iki İrlanda” arasındaki sınır kontrolleri Brexit süreci ile 
birlikte tekrar gündeme gelmiş olsa da bu sorunun geçmişi daha eskilere 
dayanmaktadır. 1919-1921 yılları arasındaki İrlanda Bağımsızlık Savaşı’ndan 
sonra adanın güneyinin 1921 yılında bağımsız bir devlet haline gelmesi ve 
kuzeyinin ise Birleşik Krallık işgali altında kalması adadaki sorunu çözmemiştir. 
1973 yılında İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’na (AET) birlikte katılmasıyla gümrük ve pazar bütünleşmesi adadaki 
malların, hizmetlerin, kişilerin ve sermayenin serbest dolaşımını sağlamıştır. 
AB bütünleşmesi dolaylı olarak, birleşik bir İrlanda devleti olmaksızın adadaki 
bütünleşmenin gelişimine katkıda bulunmuştur. Diğer yandan, bağımsız ve 
birleşik İrlanda hedefiyle kurulan İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) ve onun 
siyasi kanadı Sinn Féin’in Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı için mücadelesi uzun 
yıllar devam etmiştir. IRA ile Birleşik Krallık arasındaki çatışmalı süreç, yapılan 
müzakareler sonucunda 1998 yılında Hayırlı Cuma Anlaşması (Good Friday/
Belfast Agreement) ile sona erdirilmiştir (United Nations,1998).

Çatışma sürecinin bitmesinden sonra Kuzey İrlanda’nın bağımsızlığı sorunu 
rafa kaldırılmış gibi gözükse de Brexit süreci ile birlikte tekrar gündeme 
gelmiştir. 2016 yılında Brexit referandumunda, Birleşik Krallık genelinden farklı 
olarak Kuzey İrlanda’da AB bütünleşmesi içinde kalma iradesi ortaya çıkmıştır. 
Bu iradenin itici gücünden de destek alarak, İrlanda Adası’ndaki bölünmüşlüğe 
son verecek olan İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme seçeneği hiç olmadığı kadar 
olanaklı ve öngörülür bir hale gelmiştir (Cengiz ve Kutlu, 2021).

Nitekim 8 Şubat 2020’de İrlanda Cumhuriyeti’nde yapılan genel seçimlerde 
Birleşik Sol Grubu üyesi olan Sinn Féin, iki merkez partinin hegemonyasını 
kırarak cumhuriyet tarihinde ilk kez birinci parti olarak büyük bir zafer elde 
etmiştir (The Irish Times, 2020). Seçim manifestosunda 2025 yılında Kuzey 
İrlanda’nın bağımsızlığı ve Birleşik İrlanda için referandum yapılmasını talep 
eden Sinn Féin’in bu başarısı Birleşik İrlanda hayalinin bir başarısı olarak 
da görülebilir (O’Brien, 2020). Kuzey İrlanda’da da faaliyet gösteren ve AP 
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seçimlerinde AB genelinde “iki ayrı ülkeden”9 parlamenteri seçilen tek parti 
olan Sinn Féin’in yükselişi Birleşik İrlanda ihtimalinin önemli göstergelerinden 
biri olmuştur.

Adadaki sınır kontrollerinin geleceğinin planlanması için AB ile Birleşik Krallık 
arasında çekişmeli müzakereler sonucunda ortaya çıkan İrlanda Protokolü 
için AP’de yapılan oylamada açıklama yapan Sinn Féin’den AP milletvekili 
Martina Anderson, Birleşik İrlanda hedefini şu sözlerle ortaya koymuştur: “Bir 
gün İrlanda'nın kuzeyinden milletvekillerinin tekrar Avrupa Parlamentosu'na 
seçileceğine inanıyorum. O zamana kadar, AB ve üye devletlerin İrlanda 
Birliği hazırlıklarını kolaylaştırmak için plan yapmaları ve yardım etmeleri 
gerekmektedir” (Birleşik Sol, 2020g).

29 Ocak 2020’de yapılan oylama ile adadaki açık sınır statüsünü devam 
ettirmeyi öngören ayrılık antlaşması ve İrlanda Protokolü, AP’de onaylanmasına 
rağmen, Birleşik Krallık anlaşmayı ihlal etmektedir (European Parliament, 
2020). Bu ihlaller üzerine AB, Birleşik Krallık hükümeti hakkında yasal süreç 
başlatmayı planlamaktadır (Deutsche Welle, 15.03.2021). 

Birleşik Krallık’ta Boris Johnson’un başbakanı olduğu mevcut muhafazakâr 
parti hükümeti Kuzey İrlanda üzerindeki sömürgeci statükosunu devam 
ettirme eğilimindedir. Fakat bu statükoyu devam ettirebilmesi için küresel 
ve bölgesel dengeler Birleşik Krallık’ın aleyhinde gözükmektedir. Sinn Féin’in 
İrlanda adasındaki yükselişi, ABD’de Boris Jonhson’u destekleyen Donald 
Trump’un seçimi kaybetmesi, Birleşik Krallık’ın ayrılık sürecinde AB ile yaşanan 
gerilimler ve Kuzey İrlanda’nın AB’de kalma iradesi bu sürecin İrlanda adasının 
Birleşik Krallık’tan tamamen ayrılarak Birleşik İrlanda’ya doğru evrileceğine 
dair çok önemli göstergeler olarak kabul edilebilir.  

Sonuç

1990’lı yıllarda sosyalist ülkelerin sistemlerini kökten değiştirerek kapitalizmi 
tercih etmeleri ve sosyalizm mücadelesinin işçi sınıfı nezdinde zayıflamasıyla 
birlikte, geleneksel sosyalizm eleştirisini esas alan demokratik sosyalizm akımı 
bu dönemde tekrar güçlenmeye başlamıştır. Dünyanın birçok yerinde önemli 
ölçüde karşılığı olan bu ideolojik eksendeki partilerin sayısı Avrupa’da da hızla 
artmış ve bu partiler AP’de Birleşik Sol Grubu çatısı altında bir araya gelmiştir.
Bununla birlikte grupta yer alan parti ve parlamenterleri bir araya getiren tek 

9Sinn Fein, hem İrlanda Cumhuriyeti, hem de Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’dan AP’ye parlamenter 
göndermiştir. Fakat Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması ile Kuzey İrlandalı parlamenterler diğer Birleşik 
Krallık parlamenterleri gibi AP dışında kalmıştır. 
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ortak tutum, geleneksel sosyalizm eleştirisi değildir. Grup üyeleri, Avrupa’daki 
güncel sorunların asıl kaynağının kapitalizm olduğunu ve bu sorunlara sosyal 
demokrasinin de çözüm olamadığını/olamayacağını ifade eden bir politik 
yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşımların en gözle görülür sonucu olarak, 
2008’de başlayan ve artçı etkileriyle birlikte devam eden küresel ekonomik 
krizin siyasi arenaya net bir şekilde yansıması olan 2014 AP seçimlerindeki 
büyük oy artışı gösterilebilir. Öyle ki Birleşik Sol üyesi partilere artan ilgi, bazı 
ülkelerde üye partileri iktidara bile taşımıştır. Fakat Syriza ve Podemos gibi 
Birleşik Sol üyesi partilerin kendi ülkelerinde iktidar ve iktidar ortağı olarak 
gösterdikleri performans, zorlayıcı nitelikteki ulusal/uluslararası çalkantıların 
da etkisiyle başarısız olmuş ve bu başarısızlık 2019 seçimlerine de olumsuz 
yansımıştır. Yaşanan büyük oranlı oy kaybı, 2014 seçimlerinde AP’nin beşinci 
büyük grubu olan Birleşik Sol’u, 2019 seçimlerinden sonra en az parlamentere 
sahip parti grubu konumuna getirmiştir. 

Birleşik Sol’un 2019 seçim sonuçlarına göre genel parlamenter sayısı azalırken, 
bazı ülkelerde parlamenter sayısı artmış veya değişmemiştir. Parlamenter 
sayısında azalışın yaşandığı ülkeler ve oy kayıplarına yol açan etmenler 
incelendiğinde ülke içi siyasetin ve iç siyasi çekişmelerin önemli ölçüde 
AP seçimlerini etkisi altına aldığı görülmektedir. Benzer bir durum diğer 
parlamento grupları için de geçerlidir. Parlamentodaki partilerin iç siyasetteki 
politik tutumlarının AP seçimlerini ne ölçüde etkilediği ayrıca incelenmeye 
değer bir konudur. Bu konu, çalışmada belirlenen kapsamı aşması nedeniyle 
detaylı bir şekilde incelenememiş olmakla birlikte, sonraki çalışmalarda ele 
alınması halinde literatüre önemli katkı sunabilecek potansiyeldedir.

Birleşik Sol’un oy kaybının diğer bir önemli nedeni de aşırı sağ politikaların 
yükselişine net bir karşılık verememesidir. Küresel krizin en derinden etki ettiği 
toplumsal kesimlerin popülist sağ partilere yöneldiği bir süreçte, kemer sıkma 
politikaları başta olmak üzere neoliberal politikalara karşı söylem düzeyinde 
elde edilen başarı 2014 seçimlerinde kayda değer bir yükselişin önünü 
açmışken, bu söylemin sahaya yansıması için gerekli politik duruş ve parti 
bileşenleri arasında bir uzlaşı veya dayanışma iklimi ortaya konulamamıştır. 
Böylelikle Avrupa genelinde derinleşen ekonomik sorunların yol açtığı 
huzursuzluğu lehine çeviremeyen Birleşik Sol, son yıllarda AB vatandaşları 
nezdinde farkındalığı artan iklim krizi gündemi açısından da beklenen 
etkiyi yaratamamıştır. 2019 seçim sonuçları göstermiştir ki AB vatandaşları 
tercihlerini Yeşiller grubundan yana kullanma eğilimine girmiştir. 

Birleşik Sol, 1980’li yıllardan sonra Avrupa’yı etkisi altına alan neoliberalizm 
rüzgârı ile birlikte işçi sınıfı ile burjuvazi arasındaki dengenin sermaye lehine 
değişmesiyle Avrupa’da sermaye sınıfı karşısında emekçilerin AP’deki sesi 
olmuştur. Diğer yandan, Avrupa işçi sınıfı kemer sıkma politikaları ve tasarruf 
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tedbirleri nedeniyle ekonomik ve sosyal haklarına yapılan saldırılara göğüs 
germeye çalışırken, aynı dönemde büyük bir göç dalgasıyla akın eden 
milyonlarca göçmen emekçi ile yüz yüze gelmiştir. Birleşik Sol, yaşanan göç 
krizinde “göçmenlerin Avrupalıların işsiz kalmasına ve işçi ücret seviyesinin 
düşmesine neden olduğu” şeklindeki göçmen karşıtı söyleme açık bir şekilde 
tavır almıştır. Göçmenlerin Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına 
zenginlik kattığını ifade ederek, göçmen karşıtlığının siyasal prim yaptığı ve 
milliyetçiliğin yükseldiği böylesi bir dönemde göçmen karşıtlığı yürüten 
odaklara karşı mücadele etmiştir. 

Ekonomik krizin kaynağı olarak mevcut ekonomik düzeni veya göçe yol açan 
küresel kapitalist müdahaleleri değil de göçmenleri sorumlu tutan geleneksel 
sağ popülist politikalar nedeniyle aşırı sağın yükselmesi, yaşanılan toplumsal 
sorunları pekiştirirken Avrupa entegrasyonun da sorgulanmasını beraberinde 
getirmiştir. Bu sorgulamanın sonucu olarak AB karşıtlığı ve Avrupa şüpheciliği 
yükselirken, sürecin en çarpıcı sonucu Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması 
olmuştur. Brexit sürecinin bir dizi ekonomik, ticari, sosyal ve siyasal sonuçları 
olurken Kuzey İrlanda sorununu da tekrar gündeme taşınmıştır. Birleşik 
Sol grubu ayrılık sürecinin diğer sorunlarını da gündemine almasına 
rağmen bu çalışmada Kuzey İrlanda sorunu daha detaylı incelenmiştir. Zira 
AP’deki diğer gruplar Brexit sürecinin İrlanda adasındaki bölünmüşlüğü 
pekiştirmesini gündemine almazken, Birleşik Sol ise Sinn Féin aracılığıyla 
Kuzey İrlanda sorununa özellikle dikkat çekmektedir. Kuzey İrlanda’nın Brexit 
referandumunda adanın geri kalanı gibi AB’de kalma iradesi göstermesi, Sinn 
Féin’in yükselişi ve AB ile Birleşik Krallık arasında Brexit sürecine ilişkin yaşanan/
yaşanacak sorunlar önümüzdeki günlerde Kuzey İrlanda’nın tıpkı İskoçya’da 
olduğu gibi bağımsızlık konusunu sürekli gündemin üst sıralarına taşıyan bir 
gelişme ve çekişme alanı olarak kabul edilebilir. 

Brexit süreci, AB içinde Avrupa bütünleşmesinin geleceği ile ilgili tartışmaları 
da alevlendirmiştir. AP içinde bazı partiler bütünleşmeye açık bir şekilde cephe 
alırken, bazıları ise şüpheyle yaklaşmaktadır. Mevcut haliyle AB’nin neoliberal 
politikaları hayata geçirdiğini ve üye ülkelere de bu konuda tahakküm kurmaya 
çalıştığını ifade eden Birleşik Sol, buna rağmen Avrupa bütünleşmesinin 
önemini vurgulamaya devam etmektedir. Bu anlamda AB karşıtı ve Avrupa 
şüphecisi muhafazakâr ve milliyetçi akımlardan ayrı değerlendirilmelidir. 
Birleşik Sol, serbest piyasa adı altında Avrupa burjuvazisinin çıkarlarını 
savunan AB yerine, toplumsal çıkarları ve doğanın korunmasını gözeten 
enternasyonalist bir Avrupa bütünleşmesini hedeflemektedir. Bu hedefini ise 
Başka Bir Avrupa Mümkün şiarıyla somutlaştırmaktadır. 

AP’deki faaliyetlerine "Başka Bir Avrupa Mümkün" şiarıyla başlayan Birleşik 
Sol Grubu, bu yaklaşımını gerek söylem olarak gerekse de AP içindeki farklı 
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politikaları aracılığıyla pratiğe dökerek uzun yıllardır sürdürmektedir. Başka bir 
Avrupa bütünleşmesi hedefinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve bu hedef 
doğrultusunda Birleşik Sol Grubu’nun siyasi faaliyetleri izlenmeye değerdir. 
Göç krizi, ekonomik kriz ve iklim krizi gibi AB’nin en önemli güncel sorunlarını 
Avrupa içinde çözmek mümkün gibi görünse de bu sorunların kaynağının 
önemli bir kısmının Avrupalı devletler ve çok uluslu şirketlerin küresel düzeyde 
izlediği politikalar olması, bahse konu söylemin etkisini azaltan bir realitedir. 
Birleşik Sol’un "Başka Bir Avrupa Mümkün" söylemi küresel sorunlara karşı daha 
aktif bir Birlik dayanışması öngörse de grubun bu kapsamdaki uluslararası 
faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Her ne kadar Birleşik Sol Grubu ve üye partiler, 
AP’deki birçok grubun aksine sorunları Avrupa dışına iterek çözme eğiliminde 
olmasa da AB dışındaki ülkelerin siyasi partileri ve benzer çizgideki hareketler 
ile birlikte enternasyonalist dayanışmayı ön plana çıkaran ortak ve etkin bir 
mücadele ekseni ortaya koyabilme noktasında oldukça zayıf durumdadır.

Bununla birlikte mevcut eksiklik ve zayıflıklarına rağmen güncel krizler 
karşısında dayanışmayı, adaleti ve demokrasiyi esas alan yaklaşımları ile 
Birleşik Sol, Avrupa’nın ‘öteki’leri olan göçmenlerin, kadınların, LGBTİ+ 
bireylerin, emekçilerin ve azınlıkların sorunlarını AP’de dile getirme misyonunu 
devam ettirmektedir. Bütün bu sorunlarla mücadelede başarının bölgesel ve 
küresel düzeyde kapitalist sistemle mücadele etmekten geçtiğine ve bunun 
asli mücadeleyi ifade ettiğine dair yaklaşımı ile Birleşik Sol, AP’deki diğer 
gruplardan ayrılmaktadır.
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Politika Belirleyici İttifak: 
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı

Burcu KİPER10 

1999 yılından bu yana Avrupa Parlamentosunun (AP) siyasi gruplarından 
birini oluşturan Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı parti grubu, 2019 yılında 
gerçekleştirilen AP seçimi sonrasında yinelenen ittifak kapsamında Avrupa’nın 
çeşitli ülkelerinden Yeşiller, Korsan Partiler11 ile vatansızları ve dezavantajlı 
azınlıkları temsil eden partilerin AP üyelerinden oluşmaktadır. 

Grubun son AP seçimleri sonrası 74 olan parlamenter sayısı, Brexit ile 
azalmış ve 73 kişiye düşmüştür. 2019 AP seçimleri, grubun en büyük seçim 
başarısını yansıtmaktadır. Bu seçim sonucunda, grup tarihinin en yüksek 
oyu ve parlamenter sayısına ulaşılmıştır. Bu da Avrupa siyasetinde grubun 
öncelikli politika alanlarına yönelik yenilenen ve artan bir ilgi olduğuna 
işaret etmektedir. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın son seçimlerdeki başarısı, 
öncelikle iklim krizinin Avrupalı seçmenler için son yıllarda oldukça önemli bir 
konu haline gelmesine ve grubu temsil eden partilerin geleneksel sol ve sağ 
partilere bir alternatif olarak görülmesine bağlanmaktadır (Schminke, 2019).

Grup içerisinde 17 AB üyesi ülkeden 23 parti yer almaktadır (Greens/EFA, n.d). 
Şekil 1’de görüleceği üzere bu partilerin bağlı bulundukları Avrupa Partilerinin 
dağılımında en büyük grubu %48 ile Avrupa Yeşiller Partisi oluştururken, 
partilerin %28’i herhangi bir Avrupa partisine dâhil değildir. Avrupa Özgür 
İttifakı Partisi’ne ise 3 parti dâhildir. Ayrıca grup içerisinde ön plana çıkmaya 
başlayan Korsan Partiler de kendi Avrupa partilerini kurma aşamasındadır. Son 
olarak Avrupa’nın ilk pan-Avrupa partisi olan VOLT, bu gruba dâhil olmuştur.

10Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi, 
ORCID Numarası: 0000-0002-8285-3247, burcu.kiper@yasar.edu.tr
11Korsan Partiler, 2000’li yılların ortasında, internetin popülerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan dosya 
paylaşım sitelerinin çeşitli kısıtlama ve yasaklara maruz kalması sonrası iletişim özgürlüğü etrafında 
şekillenen bir hareket olarak tanımlanmaktadır. Hareket adını The Pirate Bay isimli dosya paylaşım ara 
motorundan almaktadır (Burkart, 2014). Bu nedenle İngilizcede farklı ülkelerde kurulan harekete bağlı 
partilerin isimleri “Pirate Parties” şeklinde anılmaktadır. Hareket öncelikle İsveç’te popülerleşmiş ve daha 
sonra Avrupa’nın diğer ülkelerinde de kendine yer bulmuştur. AP’de ise kendilerine siyasi söylem olarak en 
yakın buldukları Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı ile iş birliği yapmaktadırlar.
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Şekil 1: Grup İçerisindeki Avrupa Partilerinin Dağılımı

Şekil 2: Ülkelere Göre Milletvekili Sayısı

Kaynak:  https://www.greens-efa.eu/en/our-group/meps/

Kaynak:  https://www.greens-efa.eu/en/our-group/meps/
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Ülkelere göre parlamenter sayıları incelendiğinde ise Şekil 2’de görüleceği 
üzere grubun en çok Almanya (25) ve Fransa’da (13) etkili olduğu görülmektedir. 
Bunu İtalya (4), Avusturya, Belçika, Çekya, Hollanda, İspanya, İsveç ve Finlandiya 
3’er üye ile takip etmektedir. Grubun üyeleri daha çok, Yeşillerin ulusal siyasette 
güçlü konumda olduğu Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Bölgeselci partilerin 
bulunduğu İspanya ve Fransa gibi ülkelerden gelmekte; özellikle 2004 
sonrası AB üyesi olan ülkelerde henüz Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın yeteri 
kadar temsil edilmediği görülmektedir. Parti grubunun seçmen profili ise 
büyük oranda genç, kadın, Kuzey veya Batı Avrupalı, şehirli, yüksek gelirli ve 
yükseköğretim mezunu kişilerden oluşmaktadır (Schminke, 2019).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı yatay bir öncelik olarak cinsiyet eşitliğini ön plana 
çıkarmaktadır. Grup tüzüğünde, grup yönetimi ve komite yapılarında kadın-
erkek eşitliğine yönelik maddeler yer almaktadır. Buna göre parti grubunda 
eş başkan uygulaması bulunmaktadır ve eş başkanlardan en az birinin kadın 
üyelerden seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca grup, işe alım ve terfilerde kadın 
çalışanlara öncelik vermektedir (Greens/EFA, n.d). Her düzeyde cinsiyet 
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Şekil 3: İttifaktaki Üç Ana Akım

eşitliğine yapılan bu vurgu ile grup, AP’de toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
en ilerici gruplar arasında yer almaktadır. 

İdeolojik Temeller

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, adil, sürdürülebilir bir demokratik toplum 
sloganını kullanmaktadır. Demokratik ilkeler, özgürlük, eşitlik, çevresel 
sürdürülebilirlik gibi ana ideolojileri içerisinde barındıran bu ittifaktaki siyasi 
partilerin üç ana akım çerçevesinde sınıflandırılabilmesi mümkündür. 

Yeşil siyaset
Katılımcı demokrasi

Çeşitlilik

Özerklik ve bağımsızlık,
Yetki ikamesi ilkesi, 

Kültürel çeşitlilik

Açık erişim, ücretsiz ve açık 
kaynaklı yazılım & donanım,

İfade özgürlüğü ve 
doğrudan demokrasi,

Şeffaf devlet 

Yeşiller Avrupa Özgür 
İttifakı

Korsan Partiler

Kaynak:  Şekil yazar tarafından oluşturulmuştur.

Şekil 3’te görüleceği üzere, üç grubun öncelikli siyasi konuları çevre, özerklik, 
yazılım ve donanım için açık ve ücretsiz erişim gibi birbirinden farklı konular 
gibi görünse de modern demokratik ilkelerin ortak ideolojik temeller olarak 
belirlendiği gözlemlenmektedir. Çalışmanın bu bölümünde grup içerisindeki 
üç oluşumun dikey ve yatay ideolojik kavramları açıklanacaktır. 

Özellikle Avrupa ve Batı dünyasında 1970’li yıllarda şekillenmeye başlayan Yeşil 
siyaset birçok ülkede Yeşil partilerin ortaya çıkması ile gelişmiştir. Eko-politika 
ya da Yeşil siyaset, çevrecilik, ideolojik şiddetsizlik, sosyal adalet ve tabandan 
demokrasi gibi ilerici kavramlara dayanan ekolojik açıdan sürdürülebilir bir 
toplumu teşvik eden siyasal bir ideoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. İklim 
değişikliği ile mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi ile hem çevreyi hem de insanları 
korumaya odaklı bu siyaset anlayışı tüm politika alanlarında Yeşil ilkelerin 
kabulüne dayanmaktadır (Wall, 2010).

Yeşil siyaset aynı zamanda bireysel düzeyde etik tüketimi desteklemektedir. 
Buna göre bireylerin çevresel açıdan etik standartlara göre üretilen malları 
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almaya teşvik edilmesi önem taşımaktadır. Etik tüketim, Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı Grubu’nun politikaları arasında yer almakta ve gıda tedarik 
zincirinde sağlıklı gıda seçimine yönelik tüketici hakları ve süreçlerde şeffaflık 
için politikalar üretilmektedir (Greens/EFA, n.d.). Sürdürülebilir gıda politikası 
çerçevesinde grup, AB’nin Ortak Tarım Politikası’nda köklü reformlar için 
çalışmaktadır. Yeşil siyaset çevreyi korumak için tasarlanmış ekonomik ve sosyal 
politikaları savunmaktadır. Yeşiller, hükümetlerin kaynakları boşa harcayan 
veya doğayı kirleten şirketlere desteklerini sona erdirmesini talep etmektedir. 
Buna ek olarak Yeşillerin hem tüketicilerin hem de üreticilerin ekolojik 
olarak uygun seçimler yapmalarını sağlayacak yeşil vergi uygulamalarını 
desteklemektedir.

Yeşillerin ideolojisinde önemli bir diğer nokta ise tabandan gelen bir siyasi 
faaliyet ve karar alma sürecini vurgulayan katılımcı demokrasi kavramıdır. 
Bu düşünceye göre kişilerin hayatlarını ve çevrelerini etkileyen kararlarda 
doğrudan rol oynaması önem teşkil etmektedir. Tarihsel olarak, Yeşil partiler 
yerel düzeyde büyümüş; yavaş yavaş etki kazanmış ve bölgesel veya taşra 
siyasetine yayılmış; güçlü bir yerel destek ağı olduğunda ulusal arenaya 
girmiştir. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın katılımcı demokrasi alanındaki en 
somut çalışmalarından biri Avrupa Vatandaş Girişimi’ne verdikleri destek olarak 
gösterilebilir. Katılımcı demokrasi için oldukça önemli bir araç olan girişim ile 
Avrupa vatandaşları, Birlik’in yetki alanında bulunan konulara yönelik imza 
toplanması yolu ile karar alma mekanizmalarını etkileyebilmektedir (European 
Commission, 2020). Ancak, uygulamanın etkinliği son yıllarda sorgulanmış ve 
reforma gidilmiştir. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, Avrupa Vatandaş Girişimi’nin 
güçlendirilmesi için kapsamlı reformları savunmaktadır. 2019 yılında, Komisyon 
ile yapılan müzakereler sonucunda başarılı girişimlerin AP tarafından takip 
edilmesi ve Parlamentoda gündeme gelmesi sağlanmıştır. Böylelikle AP, 
Komisyon’un başarılı vatandaş girişimlerine tepkisini değerlendirebilecek ve 
konu hakkında Komisyon’a baskı yapabilecektir (Greens/EFA, 2020).

Yeşil ekonominin birçok yönü küreselleşme karşıtı olarak kabul edilebilir. 
Bu bakış açısında ekonomik küreselleşmenin, doğayı ve yerel kültürleri 
küresel ekonomik bir tek kültür ile değiştirerek küresel refah için bir 
tehdit oluşturduğu görüşü hâkimdir. 2018 yılında Yeşiller/Avrupa Özgür 
İttifakı’nın yayınladığı “Herkes İçin Yeşil Ticaret” isimli pozisyon belgesinde, 
küreselleşmenin, ekonomi, sosyal politika ve demokrasi açısından yarattığı 
sürdürülemez ve eşitsiz düzen eleştirilmektedir. Belge çok uluslu şirketlerin 
normları belirlemede artan gücüne dikkat çekmekte; küreselleşmenin neo-
liberal yapısına karşı bir duruş sergilenmektedir (McKeagney, 2018). Ancak, 
Yeşiller küresel sorunlara küresel çözümler bulunmasını da desteklemekte, 
bu yönüyle küreselleşmenin yarattığı sömürü ve eşitsiz sonuçlar ile mücadele 
için politikalar geliştirmektedir. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın COVID-19 
salgını sonrası sunduğu ekonomik toparlanma planı, krizden çıkışın ancak 
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vatandaşların ve çevrenin merkeze konulması ile gerçekleşeceğini ileri 
sürmektedir. Bu nedenle de kamu kaynaklarının büyük şirketleri kurtarmak 
yerine çalışanlara ve çevreye yöneltilmesini önermektedir. Bu sürdürülemez 
yapının sosyo-ekolojik adalet ve ekonomi politikaları ile revize edilmesi 
önerilmektedir (Greens/EFA, 2020).

Yeşiller, çeşitliliğin korunması konusundaki taahhütlerine uygun olarak, 
yerli toplulukların, dillerin ve geleneklerin sürdürülmesini ve korunmasını 
da hedeflemektedir. Bununla ilgili olarak grubun diğer ideolojik kolu olan 
Avrupa Özgür İttifakı’nın ana kavramları olarak ‘yetki ikamesi ilkesi’, ‘özerklik’ ve 
‘bağımsızlık’ vurgusu ön plana çıkmaktadır. Yetki ikamesi ilkesi ile hem Avrupa 
bütünleşmesi desteklenirken hem de fazla merkezileşmeden uzaklaşılması 
amaçlanmaktadır. Avrupa Özgür İttifakı’nın genel olarak bağımsız ya da 
bölgeselci partilerden oluşması bölgesel kimlik ve kültüre dayalı özerklik ya 
da bağımsızlık hedeflerinin benimsenmesini beraberinde getirmektedir (Jolly, 
2015).

2018 yılında yayınlanan “Avrupa’nın Geleceği” adlı pozisyon belgesinde, 
AP’nin ulusal ve bölgesel parlamentolar ile daha yakın iş birliğine girmesi 
ve böylelikle bu yapıların Avrupa boyutunda etkinliğinin artırılması 
hedeflenmiştir. Bu belgede federal bir Birlik’in kurulması sürecinde ulusal 
ve bölgesel parlamentoların önemine vurgu yapılmaktadır. Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı, yetki ikamesi ilkesinin korunması için ulusal parlamentoların 
AB mevzuatına yönelik gösterebileceği ‘sarı kart uygulaması’nın ‘yeşil kart 
uygulaması’12 ile değiştirilmesini önermektedir. Böylelikle ulusal ve bölgesel 
parlamentoların üye ülkelerin Eurogroup ve Konsey’de alacakları tutumları 
etkilemesi ve kontrol etmesi amaçlanmaktadır (Greens/EFA, 2018).

Avrupa Özgür İttifakı, bölgelerin Avrupa’sını oluşturmak için çalışmaktadır. 
AB içindeki dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunması da ana öncelikler 
arasındadır. Grup, bu alanda oluşturulan Azınlık Koruma Vatandaş Girişimi’ni 
desteklemektedir. Bu girişim, AB düzeyinde azınlık haklarını koruma ve teşvik 
etmeyi amaçlamakta ve kültürel, dilsel ve ulusal azınlık haklarını içermektedir 
(Greens/EFA, 2020).

12AB’nin temel ilkeleri arasında yer alan subsidiarité (ikincillik/yetki ikamesi) ilkesi çerçevesinde, hizmet 
ve kararların vatandaşlara en yakın düzeyde alınması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Birlik tarafından 
sunulacak hizmetlerin yerindeliği de denetlenmektedir (İktisadi Kalkınma Vakfı, n.d.). Bu kapsamda 2009 
yılından beri ulusal parlamentoların yetki ikamesi ilkesinin gözetilmediğini düşündükleri alanlarda sarı 
kart uygulama hakkı bulunmaktadır. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı bu uygulamayı yetersiz bulmakta 
ve ulusal ve bölgesel parlamentolara hükümetlerinin AB pozisyonlarını denetleme olanağı sağlayacak 
yasama yetkileri sunan yeşil kart uygulamasını önermektedir. Böylelikle hükümetlerin iç politikada destek 
bulamadığı alanlarda AB’yi kullanarak karar almasının önlenmesi hedeflenmektedir (Greens/EFA, 2018).
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2019 seçimleri sonucu, AP’de Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’na katılan bir 
diğer önemli grubu ise Korsan Partiler oluşturmaktadır. İnternet kültürü 
ve belge paylaşımı sistemlerinin yaygınlaştığı 2000’li yıllarında ortalarında 
İsveç’te ortaya çıkan korsan parti akımı, İsveç Korsan Partisi kurucusu Rickard 
Falkvinge tarafından “Yeni Yeşiller” olarak adlandırılmaktadır. Yeşiller ve 
Korsanlar arasındaki bu yakınsama iki grubun da belirli politika alanlarında 
baskı grubu olarak rol oynamalarına bağlanmaktadır (Burkart, 2014). Yeşillerin 
çevre ve iklim konularındaki korumacı yaklaşımı ve üstlenmiş oldukları 
misyonun bir benzeri Korsanlar için bilgi teknolojileri ve internet kültürü 
alanında söz konusudur. Genç nesiller için ifade özgürlüğü, gelişimine katkı 
sağladıkları internet kültürü ile şekillenmiştir. Toplu bilgi ve kültür paylaşımı, 
açık erişim, ücretsiz yazılım gibi konulardaki yetersiz devlet politikaları ya 
da bu alanlardaki baskıcı politikalar, Korsan akımının gelişiminde etkili 
olmuştur. Oluşum ayrıca telif hakları ve patent yasalarında reformlar, şeffaflık, 
şiddetsizlik, doğrudan demokrasi, kamu politikalarında açıklık, katılım ve iş 
birliği gibi ilkeleri savunmaktadır (European Pirate Party, 2019).

Grup içerisinde yer alan yeni oluşumlardan sonuncusunu ise federalist ve 
pan-Avrupacı yaklaşıma sahip VOLT Partisi oluşturmaktadır. 2017 yılında 
kurulan parti, 2019 AP seçimleri sonucunda Parlamentoda bir üye ile temsil 
edilmektedir ve Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu içerisinde yer almaktadır. 
Hem politik bir akım hem de bir parti olarak dikkat çeken VOLT, ulusal 
partilerin Avrupa politikasında yetersiz kaldığı ve popülist söylemlerin Avrupa 
boyutundaki sorunların çözümünü engellediği görüşüne sahiptir (Volt Europa, 
2021). Bu akımın ana hedefleri arasında Avrupa’da demokrasi ve şeffaflığın 
artırılması, AP’nin politika yapım sürecinde etkinliğinin artırılması ve federal 
bir Avrupa’nın inşası yer almaktadır (Volt Europa, 2021). Parti politikaları “5+1 
Sorunlar” şeklinde tanımlanan bir çerçevede ele alınmaktadır.

Buna göre 5 ana politika alanı şu şekilde özetlenebilir: Demokratikleşme ve 
şeffaflığa yapılan vurgu ile partinin temel politikalarından biri eğitim, sağlık, 
hukuk ve vergi sistemleri de dâhil olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin 
dijital çağın gerekliliklerine göre şekillendirilmesi ve şeffaflığın sağlanmasıdır. 
Ekonomi ve sosyal politika alanlarında ise girişimcilik ve inovasyonun 
desteklenmesi ve döngüsel ekonominin hedeflenmesi ile sosyal alanda 
eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve geniş sosyal güvenlik haklarının tanınması 
yer almaktadır. Parti aynı zamanda iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve 
göç konularına da bütünleşik bir şekilde yaklaşmakta ve uluslararası işbirliğine 
dikkat çekmektedir. Parti son olarak, AB vatandaşlarının bilinçlendirilmesi 
ve siyasi yaşama katılımlarının arttırılması için gerekli çoğulcu ortamın 
oluşturulmasını hedeflemektedir. Dijitalleşme, ekonomik kalkınma, sosyal 
eşitlik, küresel denge ve aktif katılım hedeflerine ek olarak AB yönetişimi ve 
kurumlarının daha demokratik, şeffaf ve etkin hale gelmesi için federalleşme 
ve reform önerilmektedir (Volt Europa, 2021). AP VOLT Parlamenteri Damian 
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Boeselager, partisini belirli konular ve politika alanlarına yoğunlaşan ilerici bir 
genç hareketi olarak tanımlamakta ve partiyi Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’ndan 
liberallere kadar farklı siyasi oluşumlara yakın bulmaktadır (Arfini, 2020).

Grubun Temsil Ettiği Değerler, Hedefler ve Çalışma Alanları

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu’nun temel hedeflerini ittifakı oluşturan 
Yeşiller, Bağımsızlar, Korsan Partiler ve Federalistler (VOLT Partisi) birbirleriyle 
uyumlu öncelikler belirlemişlerdir. Bunlar arasında “çevreye saygılı bir toplum 
inşa etmek” en temel hedeflerden biri olarak benimsenmiştir. Grubun 
büyük çoğunluğunu Avrupa’nın çeşitli Yeşil partilerinden parlamenterler 
oluşturduğundan bu ana hedef şaşırtıcı değildir. Grubun bir diğer temel 
unsuru olan Bağımsızlar ve Bölgeselcilerin ana politika kavramlarından olan 
yetki ikamesi ilkesi ve vatandaşların karar alma süreçlerine doğrudan katılımı 
ise ikinci temel hedefi oluşturmaktadır. Diğer hedefler arasında temel insan 
haklarının gözetilmesi, sosyal adaletin sağlanması ve sosyal dışlanmanın 
önlenmesi ile tüm dünya halkları ile dayanışma yer almaktadır. Ekonomik 
alanda ise sosyal, kültürel ve ekolojik değerlerin gözetildiği döngüsel bir 
ekonomi hedeflenmektedir (Greens/EFA, n.d).

Yukarıda çerçevesi çizilen temel hedefler doğrultusunda siyasi grubun temel 
çalışma alanları arasında ise ekonomiden, sosyal politikaya, vatandaşlık 
haklarından, sivil toplum ve toplum içindeki dezavantajlı grupların katılımının 
sağlanmasına yönelik önemlere, kültürel ve dilsel çeşitliliğin gözetilmesinden 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve dış politikada barışçıl 
yöntemlerin benimsenmesine kadar birçok farklı alan tanımlanmıştır. Bu 
alanlardaki çalışmalar ile grup hedeflerine ulaşılması hedeflenmekte ve bu 
süreçte sürdürülebilirlik, demokratikleşme, standartların geliştirilmesi, aktif 
yurttaş katılımı ve sosyal adalet ön plana çıkarılmaktadır (Greens/EFA, n.d).

Tarihsel Süreçte AP’de Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, AP’de resmi olarak 1999 yılından beri var olmasına 
karşın, gruplar arasında ittifak ve işbirliği iki politik akımın Avrupa’da yükselmeye 
başladığı 1980’li yıllardan beri sürmektedir. Çalışmanın bu bölümünde grubun 
1980’li yıllardan itibaren hangi formda iş birliği geliştirdiğine ve bu dönemlerde 
AP’yi ne şekilde etkilediğine değinilecektir. 

1999 Öncesi Dönem

Grup, tarihsel süreçlerini tanımlarken 1999 öncesi dönemi “siyasette yeni bir 
gücün doğuşu” olarak nitelendirmektedir (Greens/EFA, n.d). Yeşillerin Avrupa 
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siyasetindeki gelişimi 1970’li yıllarda başlamış ve Avrupa düzeyindeki temsili 
1984 yılında ilk Yeşil parlamenterlerin seçilmesi ile mümkün olmuştur. Bu 
seçimlerde Almanya’dan 7, Belçika’dan 2 ve Hollanda’dan 2 Yeşil parlamenter 
Parlamento’ya girmiştir. Yeşiller, öncelikle Batı ve Kuzey Avrupa’da güç 
kazanmıştır. Günümüzde ise Almanya ve Belçika gibi ülkeler Yeşil hareketin 
merkezi olarak tanınmaktadır. 

Bu dönemde tek başlarına Parlamento siyasi grubu kurmak için yeterli 
sayıda olmadıkları için Yeşiller, farklı ülkelerden Bölgeselci parlamenterler ile 
GAEL-Yeşil Alternatif Avrupa Zinciri ya da Gökkuşağı Grubu olarak bilinen 
ittifakı kurmuşlardır. Grubun politika öncelikleri arasında ideolojik çerçeveye 
de uygun olarak çevre kirliliği, nükleer enerji, hayvan hakları, Brüksel’deki 
şehirciliğe karşı yürütülen kampanyalar yer almıştır (Greens/EFA, n.d).

Gökkuşağı Grubu, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu’nun resmi olarak 
kurulacağı 1999 yılına kadar çeşitli form ve yapılarda bu iki siyasi oluşumun 
ittifakına verilecek genel isim olarak karşımıza çıkacaktır. İlk Gökkuşağı Grubu, 
1989 seçimlerinde Yeşillerin kendi gruplarını kurabilecek sayıda parlamenter 
kazanması ile dağılmış; ittifak içerisindeki Bölgeselci partiler daha küçük başka 
bir Gökkuşağı Grubu’na evrilmiştir (Greens/EFA, n.d).

Bu dönemde, Yeşillerin en önemli yeniliklerinden biri toplumsal cinsiyet 
eşitliğini teşvik etmek için kurulan ‘Grup Başkanlığı Sistemi’dir. Buna göre 
grup eş başkanlarından en az birinin kadın olması gerekliliği kabul edilmiştir. 
Bu uygulama halen devam etmektedir ve grubun eş başkanlığını Almanya 
Bündnis 90/Die Grünen Partisi’nden Ska Keller ve Belçika ECOLO Partisi’nden 
Phillippe Lambert üstlenmektedir. Toplumsal cinsiyet kavramının ilerlemesi ile 
ileride kendilerini ikili cinsiyet rejimi dâhilinde tanımlamayan bireylerin de eş 
başkan olarak görev yapabilmesi olası görünmektedir.

Bu dönemdeki politika öncellikleri arasına küresel gelişmeler ışığında iklim 
değişikliği, çatışma çözümü, Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkiler, güvenli gıda 
ve sağlık arasındaki ilişki de eklenmiştir. Yeşiller, küresel konulara yönelerek 
1992 yılındaki Rio Dünya Zirvesi’ne katılmış; Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle 
ilişkilerin derinleştirilmesi için çalışmış; Körfez Savaşı’na karşı bir tutum 
sergilemiş ve barışçıl yöntemleri savunmuştur. Ayrıca artan küresel sosyal ve 
çevresel problemlerin Avrupa düzeyinde ele alınmasını savunarak daha geniş 
bir Avrupa bütünleşmesinden yana olduğunu gösteren politikalar izlemiştir 
(Greens/EFA, n.d).

1994 AP seçimlerinde Yeşiller, aralarında yeni Birlik üyeleri Avusturya, 
Finlandiya ve İsveç’in de yanı sıra Lüksemburg ve İrlanda gibi ülkelerden ilk 
kez parlamenter çıkarmış ve nükleer enerji karşıtlığı ile dönemin güncel 
konularından biri olan klonlamaya karşı mücadelesi ile dikkat çekmiştir. Bir 
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önceki döneme benzer şekilde devam eden Bosna Savaşı ile anti-militarizm ve 
pasifizm temelinde eyleme geçerek Balkanlarda barışçıl bir çözüm için Verona 
Forumu’nun kurulmasına öncülük etmiştir. 1997 yılında, G7 zirvesine karşı 
bir etkinlik olarak Yeşiller tarafından tasarlanan P7 - Poor Seven/Yoksul Yedili 
Konferansı ile en yoksul 7 ülke (Kamboçya, Senegal, Burkina Faso, Madagaskar, 
Etiyopya, Mısır, Bolivya) ve diğer ülkelerden katılımcılar ile küresel sorunların 
tartışıldığı bir arena oluşturulmuştur. 1997-2003 yılları arasında toplam 6 kez 
düzenlenen P7 Konferansı Güney ülkelerinin uluslararası ilişkilerde söz sahibi 
olmasına katkı sağlamıştır (Greens/EFA, n.d).

Yeşillerin bu dönemdeki en önemli faaliyetlerinden biri de yolsuzluk alanındadır. 
Avrupa Komisyonu’nun Fransız üyesi Edith Cresson’un yakınlarını danışmanlık 
görevlerine getirerek yetkilerini kötüye kullanması sonucu ortaya çıkan 
skandal sonrasında Santer Komisyonu 1999 yılında toplu istifaya zorlanmıştır. 
Konu ile ilgili rapor, Yeşiller aracılığı ile ortaya çıkmıştır (Greens/EFA, n.d). Bu 
olayın önemli bir sonucu, Komisyon’un ilk kez Parlamento’ya doğrudan hesap 
vermesi olmuştur. Komisyon’un toplu olarak istifası, Parlamento’nun AB içinde 
siyasi bir güç olarak rolünü netleştirmiş ve Komisyon ile ilişkilerde değişiklik 
yaratmıştır.

Bu dönemde Avrupa Özgür İttifakı ise birçok partinin Parlamento’daki temsilini 
kaybetmesi ile zayıflayarak kendi grubunu sürdürememiş ve Avrupa Radikal 
İttifak Grubu’na katılmıştır (European Radical Alliance, n.d.).

1999-2009 Arası Dönem

1999 yılında Yeşiller, 38 Yeşil parlamento üyesi ile AP’de 1984 yılından bu 
yana en iyi performansı yakalamış; Avrupa Özgür İttifakı ile iş birliğini tekrar 
sağlamış ve bu bloğun 10 parlamenteri ile birlikte Yeşiller/Avrupa Özgür 
İttifakı Grubu’nu oluşturmuşlardır. Böylelikle AP’nin dördüncü büyük grubu 
haline gelmişlerdir. Bu dönemde ayrıca, grubun ilk Yeşil Avrupa Komisyonu 
üyesi de bütçe ve dolandırıcılıkla mücadeleden sorumlu Michaele Schreyer 
olarak belirlenmiştir (Greens/EFA, n.d).

“Yeşillerin altın çağı” olarak adlandırılan bu dönemde, Yeşil siyasetin Avrupa 
boyutu ön plana çıkmıştır. Öncelikle, İtalya, Finlandiya, Fransa, Almanya ve 
Belçika hükümetlerinde Yeşil partilerin olması, Yeşillerin Kyoto Protokolü 
gibi uluslararası müzakerelerde etkin rol oynaması, Avrupa Temel Haklar 
Şartı ve AB Anayasa Taslağı Konvansiyonu’nda Yeşillerin aktif olarak yer aldığı 
görülmektedir. Tüm bunların sonucu olarak 2004 yılında Avrupa çapındaki 
Yeşilleri birleştiren Avrupa Yeşiller Partisi kurulmuştur (Greens/EFA, n.d).

2004 seçimleri ile AP’de 42 parlamenter ile temsil edilen Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı bu dönemde Parlamentodaki çalışmalarını yazılım ve açık 



98

kaynak, sosyal damping, zararlı kimyasallar ve iklim değişikliği alanlarında 
sürdürmüştür. Ancak grubun 2004 genişlemesi ile AB üyesi olan 10 ülkeden 
milletvekili çıkaramaması hayal kırıklığı yaratmıştır. 

2009 Sonrası Dönem

2004 yılında kurulan Avrupa Yeşiller Partisi bundan sonraki süreçte grubun 
önemli bir ayağını oluşturarak seçim manifestoları ile grubun politik duruşuna 
katkı sağlamıştır. 2019 yılında Avrupa Komisyonunun ana politikası haline 
gelen Yeşil Mutabakat’ın bir benzeri, 2009 yılında Avrupa Yeşiller Partisi 
tarafından “Avrupa için Yeni Yeşil Anlaşma” adıyla seçim manifestosu olarak 
yayınlanmıştır. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı tarafından da benimsenen bu 
politika, ABD’nin Büyük Buhran sonrası uyguladığı Yeni Düzen politikalarından 
ilham alan ve ona Yeşil siyaset ilklerini ekleyen bir tasarı olarak ekonomik 
kalkınmanın ancak entegre bir politik yaklaşım ile mümkün olacağını 
savunmaktadır (Schepelmann,  Stock, Koska, Schüle, Reutter, 2009).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, bu dönemde ayrıca, Avrupa Komisyonu’nu 
izlemeye devam ederek “Avrupa daha iyisini hak ediyor” kampanyasıyla, 
José Manuel Barroso'nun Avrupa Komisyonu Başkanı olarak yeniden 
görevlendirilmesine karşı kurumsal ve siyasi bir mücadele yürütmüştür 
(Greens/EFA, n.d). 

Grubun 2014-2019 dönemi başarılarına yönelik yayınladığı raporuna göre en 
büyük siyasi etki alanının çevre konusunda olduğu görülmektedir. Yeşiller/
Avrupa Özgür İttifakı Grubu, AB ve üye devletlerin Paris İklim Antlaşması’nı 
nasıl uygulamaya koyacaklarını tanımlayan “Herkes için temiz enerji yasası”nın 
kabul edilmesinde itici güç olmuştur (Tsetsi, (2019). 

2019 yılında ise Ursula von der Leyen’in Avrupa Komisyonu başkanlığına 
karşı oy kullanan grup, kendisinin demokrasi ve iklim hedefleri konusundaki 
politikalarını eksik bulmaktadır. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı eş başkanları 
Yeni Komisyon’un Yeşil Mutabakat politikasının “yeterince Yeşil olmadığını 
ve iklim hedeflerinin yeterli düzeyde belirlenmediğini” savunmuştur. Grup, 
von der Leyen’in lider aday olmadığını ve Avrupa demokrasisi için ileri bir 
adım niteliğindeki Spitzenkandidaten sisteminin usulünce uygulanmaması 
sebebiyle zayıflatıldığını ifade etmektedir. Ayrıca grup, Avrupa Komisyonu 
üyeleri arasında kültürel çeşitliliğin olmaması ve “Avrupa yaşam tarzının 
korunmasından sorumlu bir Komisyon üyesi atanması” gibi uygulamaların, 
Birlik’in, üzerine inşa edildiği ‘çeşitlilik içinde birlik” kavramından çok uzak 
olduğu yönünde eleştiriler getirmektedir (Johnson, 2019).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, AB'nin karşı karşıya olduğu sorunlara ilerici ve 
sürdürülebilir çözümler geliştirmek için aktif olarak çalışmaktadır. Ekonomik 
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ve mali krize yanıt olarak grup, sosyal adalet ve eşitliğin merkezi olmaya 
devam ederken, küresel finans sektörünün etkili bir şekilde düzenlenmesi, 
piyasaların şeffaflığı ve daha etik bir ekonomi için baskı yapma konusunda ön 
plana çıkmıştır. Yeşil siyasete ek olarak, AB gündeminde öne çıkan temel hak ve 
özgürlüklere yönelik tehditler ile mücadele eden grup, bireysel özgürlüklerin 
korunmasına katkı sağlamıştır.

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, günümüzdeki haliyle 1999 yılından bu yana, 
daha önceki ittifak yapıları çerçevesinde ise 1984 yılından itibaren AP’de yer 
alan köklü bir siyasi grubu temsil etmektedir. Grubun resmi olarak AP’de 
bulunduğu 22 yıl boyunca en öncelikli çalışma alanını çevre ve iklim krizinin 
oluşturduğu görülmektedir. Buna ek olarak yolsuzlukla mücadele, azınlık 
hakları ve göç hem Yeşillerin hem de Avrupa Özgür İttifakı’nın önemli politika 
öncelikleri arasında yer almaktadır. Son yıllarda gruba entegre olan Korsanlar 
ve VOLT oluşumu ile dijitalleşme, şeffaflık, sanal ortamlarda ifade özgürlüğü, 
Avrupa bütünleşmesi gibi konularında da ön plana çıktığı görülmektedir. 
Grubun tarihsel süreçteki gelişimi ve evrimi, güncel AB politika araçlarına 
yönelik yaklaşım ve tutumlarını da etkilemektedir. 

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakının AB Siyasetindeki Rolü ve 
Katkıları

AP parlamenterlerinin siyasi ve sosyal nüfuzlarını ölçen ve sıralayan bir endeks 
olan Vote Watch Europe Influence Index’in 2020 raporuna göre Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı Grubu’nun üyeleri, AP’deki genel siyasi nüfuz söz konusu 
olduğunda en etkili dördüncü grup olarak ortaya çıkmaktadır. Yeşillerin 
oylama performansı gelişmekte; grup önceki dönemde olduğundan daha sık 
kazanan tarafta yer almaktadır. Rapora göre Yeşiller/EFA Grubu’nun en güçlü 
yönleri genel sosyal etki ve çevre politikaları ile demokrasi ve iç işleri alanlarıdır 
(Influence Index, 2020).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı üyeleri, büyük ölçüde güçlü sosyal etki 
puanları nedeniyle endeksin üst sıralamalarına hâkim olmakla birlikte en 
başarılı 20 milletvekili arasında 13 üyesi bulunmaktadır. Ayrıca sol eğilimli 
parlamenterlerin merkez ve sağ eğilimli meslektaşlarına kıyasla sosyal 
platformlarda daha sesli ve etkili olma eğiliminde olmaları dolayısıyla Yeşiller/
Avrupa Özgür İttifakı üyelerinin de bu özelliklere sahip olduğu belirtilmelidir 
(Influence Index, 2020).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu ve Parlamentonun Çevre Komitesi Başkan 
Yardımcısı Bas Eickhout, güçlü ağı, kıdemliliği ve somut yasama çalışmaları 
nedeniyle iklim ve çevre politikası konusunda en etkili Parlamento üyesi olarak 
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görülmektedir. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın sosyal medyada Avrupa Yeşil 
Mutabakatı tartışmasını şekillendirirken etkili olması şaşırtıcı değildir. Ancak, 
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın, Avrupa Halk Partisi’nin (European People’s 
Party- EPP) önemli sayısal avantajına rağmen EPP’den daha iyi performans 
göstermesi ilgi çekmektedir. Yukarıda bahsi geçen raporda, Yeşiller/Avrupa 
Özgür İttifakı ve Avrupa Birleşik Sol/İskandinav Yeşil Sol Konfederal Grubu gibi 
küçük sol parti ittifaklarının sosyal etki açısından merkez siyaset gruplarına 
göre daha başarılı olması seçmen kitlelerinin daha genç olmasına, tutum ve 
amaçlarını farklı sosyal platformlar üzerinden daha iyi yaygınlaştırabilmelerine 
bağlanmaktadır. Böylelikle, büyük ve küçük parti grupları arasındaki etki alanı 
siyasi ve sosyal alanlarda dengelenebilmektedir (Influence Index, 2020).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nda milletvekilleri demokrasi ve iç işleri konularında 
en yüksek siyasi etkiye sahipken, bunu Avrupa Sosyalistler ve Demokrat 
İlericiler İttifakı (Progressive Alliance of Socialists and Democrats - S&D) üyeleri 
takip etmekte ve EPP’yi temsil eden milletvekilleri geride kalmaktadır. Bu etki 
dağılımı, mevcut yasama meclisinin oylama sonuçlarında da gözlemlenebilir. 
Merkez ve Sol koalisyonu bu alanda gündemi belirlemek için yeterli çoğunluğa 
ulaşmaktadır. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, demokrasi ve sosyal medyadaki iç 
işleri tartışmalarını şekillendirme söz konusu olduğunda ortalama olarak en 
etkili grup konumundadır (Influence Index, 2020).

Aşağıdaki bölümde grubun Avrupa siyasetindeki önemine yönelik inceleme, 
gerek yeni Komisyon’un çalışma alanları gerekse grubun politika öncelikleri 
kapsamında çeşitli politika araçlarına yönelik basın açıklamaları, pozisyon 
belgeleri ve kampanyalar kapsamında ele alınmaktadır. Bunlar çevre ve iklim 
krizi, dijitalleşme, göç ve popülizm olarak belirlenmiştir. 

Çevre ve İklim Krizi için Gerçek Çözümler

Komisyon’un Avrupa İklim Yasası önerisi, Avrupa ekonomisi ve toplumunun 2050 
yılına kadar iklim açısından nötr hale gelmesi için Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda 
belirlenen hedefi yasalaştırmayı amaçlamaktadır. Emisyon azaltılması, Yeşil 
teknolojilere yatırım ve çevre koruma ile bir bütün olarak AB ülkeleri için net 
sıfır sera gazı emisyonu elde etmek anlamına gelmektedir. Yasa ayrıca, tüm AB 
politikalarının bu amaca katkıda bulunmasını ve ekonominin ve toplumun tüm 
sektörlerinin üzerine düşeni yapmasını sağlamayı amaçlamaktadır (European 
Commission, 2020).

Politikalar aracılığıyla, sosyal açıdan adil ve uygun maliyetli bir şekilde, 2050 
iklim tarafsızlığı hedefine ulaşmak için uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ana 
amaçtır. İklim hedeflerine yönelik ilerlemeyi izlemek için bir sistem oluşturulması, 
yatırımcılar ve diğer ekonomik aktörler için öngörülebilirlik sağlanması grubun 



101

önerileri arasında yer almaktadır. İklim yasası ile iklim tarafsızlığına geçişin geri 
döndürülemez olduğunu vurgulanmakta ve 2030 için sera gazı emisyonlarının 
1990’daki seviyelere kıyasla en az %55 oranında azaltılmasına yönelik yeni bir AB 
hedefi önerilmektedir (European Commission, 2020).

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu, Avrupa İklim Yasası’nın iddialı ve hızlı bir 
şekilde uygulanmasının gerekliliğini vurgularken artık boş vaatler değil iklim 
değişikliği ve çevre için kesin adımlar atılmasını talep etmektedir (Greens/
EFA, n.d). Grup, yeni Avrupa Komisyonu’nun kendisini iklim komisyonu olarak 
tanımladığına dikkat çekerek, iklim krizi, biyoçeşitlilik ve krizlere çözüm 
sağlamanın ön plana çıkarılmasını önemsemektedir. Bu noktada Yeşiller/
Avrupa Özgür İttifakı Grubu iklim krizinin siyasi gündemde üst sıralara çıkmasını 
memnuniyetle karşılamakla birlikte iklim tarafsızlığına ulaşmak için bağlayıcı bir 
yasal çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte Yeşiller, 
iklim tarafsızlığına geçişin adil ve kapsayıcı olması gerektiğini belirterek sosyal 
bir yasa tasarısını savunmaktadır. 

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, Avrupa İklim Yasası’nı hedef değerler açısından 
eleştirmektedir. İttifak öncelikle 2040 yılına kadar iklim tarafsızlığının sağlanması 
gerektiğini vurgulamakta ve AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı azaltma hedefini 
%65 olarak belirlemesi gerektiğini savunmaktadır (Greens/EFA, n.d). Konu 
ile ilgili olarak Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı eş başkanı Ska Keller’in üzerinde 
durduğu noktalar dikkat çekicidir:

“Emisyon azaltma hedefinin net en az yüzde 55’e yükseltilmesi, mevcut yüzde 
40'a kıyasla önemli bir adımdır, ancak küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak 
için yeterli olmayacaktır. Liderler, talep edilen rakamlara bağlı kalmıyorlar. 
Ne yazık ki, gerçek hedefin nihayetinde en iyi ihtimalle yüzde 53’e düşmesi 
bekleniyor. İklim çöküşünü önlemek için her yüzde önemlidir” (Johnson, 2020).

Dijitalleşen Avrupa’da Kişisel Özgürlükler

Dijital hizmetlerin hızlı ve yaygın gelişimi sonucu Avrupa mevzuatının 
yenilenmesi ve geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Avrupa Dijital Stratejisi’nin 
bir parçası olarak, AB’deki dijital hizmetleri yöneten kuralların güncelleneceği 
duyurulmuştur. Bu amaç çerçevesinde Aralık 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu 
tarafından sunulan ‘Digital Services Act / Dijital Hizmetler Yasası’ (DSA) ve ‘Digital 
Markets Act / Dijital Pazarlar Yasası’(DMA) merkezinde Avrupa değerleri ile daha 
güvenli ve açık bir Avrupa dijital alanı yaratılması taahhüt edilmiştir. DSA ve 
DMA’nın tüm dijital hizmet kullanıcılarının temel haklarının korunduğu daha 
güvenli bir dijital alan yaratmak ve hem Avrupa Tek Pazarında hem de küresel 
olarak yeniliği, büyümeyi ve rekabet gücünü teşvik etmek için eşit bir oyun alanı 
oluşturmak temelinde iki hedefi vardır (European Commission, 2021).
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Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, sunulan önerinin beklentileri karşılamadığını 
savunmaktadır. Son 20 yılın en büyük revizyonu olarak tanıtılan DSA’nın 
Facebook ve Google gibi teknolojik devler için yeni kurallar getirmesine rağmen 
tekel statülerinin sürmesinden dolayı yeterince kapsamlı bulunmamaktadır. AP 
Başkan Yardımcısı ve Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı üyesi Korsan partili Marcel 
Kolaja, kullanıcı haklarına vurgu yaparak şu sözlerle insan merkezli internet 
çağrısında bulunmaktadır: “Yasa dışı içeriği bildirirken isimlerini paylaşmak 
zorunda olacakları için kullanıcıların haklarını kullanmaları ve anonim kalmaları 
imkânsız olacaktır” (European Pirate Party, 2020). Anonimliğe vurgu yapan 
bir başka Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı parlamenteri ise şu şekilde görüş 
bildirmektedir:

“Avrupa Komisyonu’nun endüstri yanlısı önerisi, insanların dijital hayatını 
gözetleme ve istismar etme iş modeline dokunmuyor. Kullanıcıların kimlik 
hırsızlığından korunması için anonim olarak interneti kullanma hakkına 
ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, bu taslak mevzuat, meşru anonimliğin bir 
risk faktörü olduğunu bile ilan etmektedir”. (Greens/EFA, 2020).

Gruba göre çevrimiçi ifade özgürlüğü için bir başka tehlike de adli izin 
olmaksızın verilebilen sınır ötesi tahliye emirleridir. Otoriter hükümetleri olan 
üye devletler, bu emirleri AB genelinde aşırı ulusal sansür yasalarını uygulamak 
için kullanabilecektir. Kısaca, Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu için DSA’nın 
temeline haklar ve özgürlüklerin yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
“Benim İçeriğim, Benim Haklarım” kampanyası başlatılmıştır (Greens/EFA, 
2021) .

Göç ve Popülizm 

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın, Avrupa siyasetindeki bir diğer öncelikli 
konusunu göç ve ona bağlı olarak popülizm oluşturmaktadır. Avrupa 
Komisyonu’nun 2020 yılının Eylül ayında sunduğu Yeni AB Göç ve Sığınma Paktı, 
grubun bu alandaki politikalara olan yaklaşımına yönelik ipuçları vermektedir. 
Avrupa Komisyonu göç konusunda yeni bir başlangıç önermektedir. Getirilecek 
daha açık ve verimli prosedürler, daha net sorumluluklar sağlayacak ve başvuru 
sahiplerine açıklık getirirken üye devletler arasında güveni yeniden tesis 
etmeye yardımcı olacaktır. Pakt, kurallar, özellikle sığınma ve geri dönüş olmak 
üzere kilit süreçler arasındaki bağlantıyı geliştirmek üzere tasarlanmıştır.13  

13Pakt, giriş öncesi kimlik taraması, sağlık ve güvenlik kontrolleri ve Eurodac veri tabanına kayıt; Eurodac 
veri tabanı ile entegre yeni bir göç ve sınır yönetimi sistemi, yenilenmiş sığınma ve iade prosedürleri; 
sığınmacıların temel haklarını garanti altına alan izleme mekanizması ve yasal temsil gibi alanlarda 
uygulamalar içermektedir (European Commission, 2019).
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Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, Paktın AB sınırlarındaki sistematik insani 
sorunları sona erdiremeyeceğini belirtmektedir. Gruba göre AB üye 
devletleri, yeniden yerleştirme yoluyla sığınma sorumluluğunu paylaşmalı 
ve hem mültecilerle hem de sınır ülkeleriyle dayanışma göstermelidir. Grup, 
ortak sorumluluğa yapılan vurguyu memnuniyetle karşılamak ile birlikte 
AB ülkelerinin sığınmacıları kabul etme istekliliğini artırmak için yeniden 
yerleştirme çerçevesindeki mali teşviklerin çok daha yüksek olması gerektiğini 
savunmaktadır (Johnson, 2020a).
 
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu, AB’nin göç ve sığınmaya yönelik 
politikalarında köklü değişikliklere ihtiyaç olduğu fikrinden yola çıkarak bu 
alanda üç önemli çalışma yayınlamıştır. Bunlar, ‘Üçüncü Ülke Göçmen İşçilerin 
AB’deki Hayati Rolü Pozisyon Belgesi’, ‘AB’nin Mülteci Politikasındaki Başarısız 
Pilot Proje: AB-Türkiye Anlaşması ve Yunan Sıcak Noktaları Politika Analizi’ ve 
‘Avrupa’da Adil ve Verimli Bir Sığınma Sistemi İçin Öneri’ çalışmalarıdır. 

‘Üçüncü Ülke Göçmen İşçilere Yönelik Pozisyon Belgesi’nde, parti grubu 
Avrupa’nın bir göç coğrafyası olduğu gerçeğinin altını çizmektedir. Bu 
kapsamda göç ile ilgili politikaların sınırlar ve kısıtlamalardan çok fırsatlara 
yoğunlaşması önerilmektedir. Bu belge kapsamında göçmenlerin Avrupa 
toplumunu zenginleştiren unsurlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Belgedeki 
temel vurgu, göçmen işçilerin karşılaştığı hassas noktaları ele alan, eşitsizlikleri 
azaltan, tüm işçiler için insan onuruna yakışır çalışma ve yaşam koşulları 
sağlayan ve göçmenlerin toplumda aktif bir rol oynamasına izin veren 
bütünsel bir Avrupa Göç Yasası’na olan ihtiyaçtır  (Greens/EFA, 2020b).

‘AB’nin Mülteci Politikasındaki Başarısız Pilot Proje: AB-Türkiye Anlaşması 
ve Yunan Sıcak Noktaları Politika Analizi’ belgesi kapsamında ise mülteciler 
ve göçmenlerin Avrupa’ya düzenli ve güvenli bir şekilde erişimleri için 
kanalların oluşturulması, göç kontrolünde gözaltına son verilmesi, sığınma 
başvurusunda bulunan kişilerin hareket özgürlüğünün sınırlanmaması, 
adil sığınma prosedürlerinin oluşturulması ve üçüncü ülkelerle geri kabul 
anlaşmalarının demokratik gözetim ve uygun şekilde izlenmesinin sağlanması 
talep edilmektedir (Masouridou, Kyprioti, 2018).

Göçmen ve mülteci politikalarına yönelik eleştirilerin yer aldığı bir diğer 
önemli çalışma olan ‘Verimli Bir Sığınma Sistemi İçin Öneri Belgesi’nde, 
Avrupa’da sığınmacıların adil bir şekilde tahsis edilmesi için iki aşamalı bir 
sistem önerilmektedir. Bu sistem ‘gönüllü dayanışma’ ve ‘kapsayıcı dayanışma’ 
kavramlarına dayanmaktadır. ‘Gönüllü dayanışma’ kapsamında, bölgesel ve 
yerel düzeyde halkın desteğinin alınması, AB tarafından fonlanan çalışmalar 
ile sığınmacıların yerleştirilmesi hedeflenirken; ‘kapsayıcı dayanışma’ 
kapsamında üye ülkelerden Komisyon’a kadar tüm aktörlerin bu dayanışma 
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mekanizmasında yer alması önerilmiştir. Bu öneri belgesinde sığınmacıların bir 
üye devletten diğerine düzensiz bir şekilde taşınmasından çok bulundukları 
alanda kalmalarının teşvik edilmesine odaklanılmıştır (Greens/EFA, 2020a).

Görüldüğü üzere Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı gerek göçmen işçiler gerekse de 
mülteciler ve sığınmacılar açısından AB göç politikasında köklü değişiklikler ve 
insan haklarına dayalı öneriler sunmaktadır. 

Sonuç

Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı 1999 yılından beri AP içerisinde öncelikle Yeşil 
siyaset başta olmak üzere Bölgeselci parti ve üyelerinin politik öncelikleri 
kapsamında önemli başarılar kazanmıştır. Grup, çeşitli dönemlerde oy ve üye 
sayısı bağlamında dalgalanma yaşasa da istikrarlı bir şekilde AP’de temsil edilmeyi 
başarmış ve son seçimlerde gruba dâhil olan Korsan Partiler ve Federalistler ile 
farklı politika alan ve önceliklerinde de görünür hale gelmiştir. Bu açıdan grubun 
küçük, ancak politik etki açısından önemli bir grup olduğu söylenebilir.

Siyasi grupların AP’deki etki analizleri karşılaştırıldığında grubun sosyal etki, 
çevre ve demokrasi politikaları alanlarında en etkili grup olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu yönü ile Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı, ana hedef ve çalışma alanlarında diğer 
parti gruplarının ve Komisyon’un performanslarını denetlemek ve bu politika 
alanlarında daha yüksek hedeflerin belirlenmesinde itici güç olmak için ideal 
aday konumundadır.

Bununla birlikte, AB’nin güncel öncelikleri arasında yer alan Avrupa Yeşil 
Mutabakatı, iklim hedefleri ve dijitalleşme gibi konuların yeni Avrupa 
Komisyonu’nun ana gündemi haline gelmesi, Yeşil siyasetin ve ona bağlı diğer 
alanların daha fazla önem kazanmasını sağlamıştır. Grubun içerisinde Yeşiller, 
Bölgeselciler, Korsan Parti üyeleri ve Federalistler gibi farklı politika önceliklerine 
sahip değişik alt grupların olması Avrupa siyasi gündeminin birçok ana alanına 
yönelik politika üretmelerini sağlamaktadır.  

Yeşiller ve Yeşil siyasete ek olarak, gruba katılan Korsan partilerin açık yazılım, 
açık kaynak ve internette ifade özgürlüğü gibi konulardaki hedefleri var olan 
önceliklere katkı sağlamakta ve dijital dönüşüm politikalarında önemli rol 
oynamalarını beraberinde getirmektedir. Avrupa Özgür İttifakı azınlık hakları, 
kültürel çeşitliliğin korunması ve vatansızlara yönelik politikaları ile göç, sığınma 
ve eşitlik alanlarında etkili olmaktadır. Parti grubunda ayrıca yeni bir oluşum 
olan ve federal bir Avrupa’yı savunan VOLT oluşumunun varlığı da geçtiğimiz 
yıllarda Brexit ve etkileri sonucu Avrupa bütünleşmesine olan inancın azaldığı ve 
Avrupa şüpheciliğinin arttığı bir ortamda Avrupa projesine olan desteği yeniden 
inşa etmek için önemli bir fırsat yaratmaktadır. 
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Grup içerisindeki farklı dikey öncelik ve politikaların yanı sıra, farklı oluşumları bir 
arada tutan temel demokratik ilkelere olan bağlılık ve ilerici politikalar sayesinde 
son yıllarda oluşan anti-demokratik, aşırı sağ ve ırkçı siyasi yapılara karşı mücadele 
için zemin hazırlanmaktadır. 

Tüm bunlar Yeşiller/EFA Grubu’na önümüzdeki beş yıllık zaman diliminde Avrupa 
siyasetini şekillendirme konusunda güç sağlamaktadır. Geleneksel sol ve sağ 
parti gruplarının son seçimlerde oy kaybetmesinin Yeşiller/EFA gibi grupların 
politika oluşturma süreçlerindeki etkilerini de arttırması beklenmektedir. 
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Kimlik ve Demokrasi Grubu
(Identity And Democracy Group - ID)

Sarp KAYRAK 14

Kimlik ve Demokrasi Grubu (Identity and Democracy Group-ID) Milletler ve 
Özgürlük Avrupası Grubu’ndan (The Europe of Nations and Freedom Group - ENF) 
türemiş ve Avrupa Parlamentosunun (AP) sekizinci döneminde, 13 Haziran 
2019 tarihinde kurulmuştur. Brexit’in ardından Hollanda’dan Geert Wilders 
liderliğindeki Özgürlük Partisi’nden bir parlamenterin de katılımıyla 10 farklı 
ülkeden parlamentere sahip olan grubun mensupları ağırlıklı olarak İtalya’dan 
Kuzey Ligi (Lega Nord - LN), Fransa’dan adı Haziran 2018’e kadar Ulusal Cephe 
(Front National - FN) olan Ulusal Birlik (National Rally) ve Almanya’dan Almanya 
için Alternatif’ten (Alternative für Deutschland - AfD) temsilcilere sahiptir. 
Kimlik ve Demokrasi Grubu, 23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılan son 
seçimlerde toplam oyların %9.72’sini alarak 73 üye çıkarmış ve bu sayede 
AP’nin en büyük beşinci siyasal grubu olmuştur. Grup, Brexit’in ardından 
AP’de değişen sayısal dağılım sonucunda sahip olduğu 77 parlamenter ile 
Yeşiller Partisi’ni geride bırakıp en büyük dördüncü parti olmuştur (Identity 
and Democracy Group, 2019). İşin ilginç tarafı Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu 
oluşturan siyasal partiler kendi ülkelerindeki ulusal parlamentolarda AP’deki 
yüksek temsil oranlarına ulaşamamışlardır. (European Parliament, 2019).

Kimlik ve Demokrasi Grubu ve Avrupa’daki aşırı sağ partiler kitleleri 
etkilemek için ırkçı, din eksenli ve cinsiyetçi ayrımcılık üzerinden siyaset 
yapma eğilimindedirler. Bu partiler II. Dünya Savaşı’ndan beri, merkez sağın 
savunduğu demokrasi prensiplerine karşı ‘doğrudan demokrasi’ yaklaşımını 
adeta merkezdeki partileri zayıflatmak uğruna söylemlerinde bir maske olarak 
kullanmaktadırlar (Rivera & Davis, 2019). Grup ayrıca Avro Alanı ortak bütçesi 
ve Avrupa Birliği (AB) vergilerine de karşıdır. Grup mensuplarına göre, AB’nin 
dış sınırlarının daha iyi korunması gereklidir. Her ulus kendi sınırlarını koruma, 
kontrol etme ve izleme hakkına sahiptir. Bu bağlamda grup, AB’nin yasadışı 
ve kriminal göçmenleri kendi ülkelerine gönderme hakkına sahip olduğunu 
savunmaktadır (Identity and Democracy Group, 2019).

Grup, AP’deki söylemlerinde türedikleri parti olan Uluslar ve Özgürlük Avrupası 
Grubu’nun benimsediği ‘Avrupa şüpheciliği’ ve ‘Avrupa karşıtlığı’ gibi kavramları 
kamuoyunda olumsuz bir algı yarattığı için kullanmamaktadır. Onun yerine 
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daha pozitif bir izlenim bırakan ‘egemenlikçilik’ yaklaşımına vurgu yapmaktadır. 
Kimlik ve Demokrasi Grubu, farklı çıkarlara mensup 9 Avrupa ülkesinden sağ-
kanat popülist partilerden oluşan siyasal bir gruptur. Fransa’da Ulusal Birlik 
Partisi’nin Başkanı olan Marine Le Pen, partinin gelecek beş yıl içinde AP’nin 
en etkili ve uyumlu partisi olacağını iddia etmektedir. Ancak grubu oluşturan 
partilerin kendi aralarındaki farklılıklardan dolayı bunu nasıl gerçekleştirecekleri 
tartışmaya açıktır (Adams, 2019). Başka bir deyişle, grup üyesi partiler kendi yerel 
bağlamlarında ortak bir biçimde popülist söylemleri benimserken, aralarında 
politik hedef ve beklentiler konusunda önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
bağlamda, grup üyesi partilerin AP’de daha etkin siyaset yapabilmek için, temsil 
ettikleri ülkelerde kullandıkları popülist söylemlerin çıkmazından kurtulmaları 
kendi lehlerine olacaktır.

AP’deki diğer partilerde ideolojik anlamda bir bütünlük görülürken, Kimlik 
ve Demokrasi Grubu’ndaki popülist yaklaşım, ideolojik anlamda temelsiz 
görünmekte; toplum ve grupları birbirlerine karşı başkalaştıran bir sonuca 
götürmektedir. Dolayısıyla, politik sorunları çözebilecek ortak zemine ulaşmak 
zorlaşmaktadır. Grubu oluşturan partilerin benimsedikleri en son söylem olan 
‘egemenlikçilik’ ve kendilerini kanıtlama konusunda hırslı olmaları da bu soruna 
bir çözüm olamayabilir. Bu sebeple AP’nin en büyük dördüncü partisi olmasına 
rağmen etkisiz ve tutarsız bir siyasal topluluk olma ihtimali taşımaktadır. 
Grubu oluşturan üye ülkelere mensup partilerin içsel bölünmüşlükleri politik 
söylemleriyle birleşince bütünlükten uzaklaşılmaktadır (Adams, 2019).

İtalya’da Kuzey Ligi Partisi Genel Başkanı Marco Zanni, aynı zamanda Kimlik ve 
Demokrasi Grubu Başkanlığı’nı da yürütmektedir ve ona göre oluşumlarının 
temel öncelikleri “iş olanakları yaratarak ekonomik büyümeyi sağlamak, 
güvenliği arttırmak, yasadışı göç ile mücadele etmek, AB’deki bürokratik işlemleri 
azaltıp basitleştirmek ve ulusal meseleleri yerel seviyede çözmeye çalışıp, ortak 
çıkarlara hizmet eden politikalar geliştirmek”tir (European Parliament, 2019).

Bu çalışma AP içinde bulunan Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu kronolojik evrimi, 
temel prensipleri ve Avrupa’daki temel meselelere yaklaşımları açısından 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmaya objektif ve bilimsel bir dayanak 
oluşturmak için başta anılan partinin resmî web sitesi olmak üzere AP ve 
diğer kaynaklardan çeşitli istatistik, grafik ve tablolardan faydalanılmıştır. 
Mevcut çalışma nitel verilerle hazırlanmış bir çalışma olmakla birlikte, bilimsel 
açıdan doğruluğunu arttırabilmek adına nicel verilerden de yararlanmıştır. 
Bu çalışmadaki bağımsız değişkenleri 2008 ekonomik krizi, mülteci krizi, AB 
üyesi ülkelerin Birlik’e belirli alanlardaki yetki devirleri, kıtada yaşanan terör 
saldırıları ve COVID-19 pandemisi oluştururken bağımlı değişkenler, aşırı sağ 
popülist partilerin yükselişi, güvenlik eksenli politikalar, göç karşıtlığı ve yabancı 
düşmanlığıdır. Ayrıca bağımsız ve bağımlı değişkenler arasındaki yapısal 
ilişkisinden dolayı, Brexit bu çalışmanın aracı değişkenidir.
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Kimlik ve Demokrasi Grubu, 2019 yılında kurulduğu için grup ile ilgili yapılmış 
olan akademik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Lund Üniversitesi’nden Warpman 
(2020), Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun kimliğini söylem analizi yaparak 
incelemiştir. Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu oluşturan aşırı sağ popülist 
partilerle ilgili çalışmalardan biri de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden 
Çalışkan’ın (2018) Avrupa’da yükselen popülist radikal sağ partilerden olan 
Almanya için Alternatif Partisi’ni araştırdığı yüksek lisans tezidir. Bu çalışmada 
ise grubun ortaya çıkışı, savunduğu ilkeler, göç krizi, Brexit, COVID-19 ve 
genişleme sürecine yaklaşımları incelenmektedir.

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu Oluşturan Temel Unsurlar 
Bağlamında 2019 AP Seçimleri Değerlendirmesi 

2019 yılında yapılan AP seçimlerinde Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu Avrupa 
genelinde 15 aşırı sağ partinin desteklemesine rağmen, bu partilerden 
sadece 9’u (Brexit sonrası 10’u) AP’de temsil edilme hakkı kazanmıştır. 
Seçim sonuçlarına göre İtalya’dan Kuzey Ligi 28, Fransa’dan Ulusal Birlik 22, 
Almanya’dan Almanya için Alternatif 11, Avusturya’dan Avusturya Özgürlük 
Partisi (The Freedom Party of Austria) ile Belçika’dan Belçika Flaman Partisi 
(Vlaams Belang) üçer, Finlandiya’dan Fin Partisi (The Finns Party) ile Çekya’dan 
Çek Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi (The Czech Freedom and Direct 
Democracy) ikişer ve Danimarka’dan Danimarka Halk Partisi (The Danish People’s 
Party) ile Estonya’dan Estonya Muhafazakâr Halk Partisi (The Conservative 
People’s Party of Estonia) ve Brexit’ten sonra Hollanda’dan Özgürlük Partisi (The 
Party for Freedom) birer temsilci olmak üzere toplam 73 temsilci çıkarmışlardır 
(European Parliament, 2019).

Kimlik ve Demokrasi Grubu temelde 2014’te yapılan AP seçimleri sonucunda 
15 Haziran 2015’te Parlamento’ya girme hakkı kazanan Uluslar ve Özgürlük 
Avrupası’nın (Europe of Nations and Freedom - ENF) yerini almıştır. Uluslar ve 
Özgürlük Avrupası, AP’nin sekizinci döneminde 37 üyeyle temsil edilmiştir. 
Grup içindeki en fazla üye 17 temsilciyle Fransız Ulusal Cephe’ye aittir. 
Uluslar ve Özgürlük Avrupası Grubu, AP’deki diğer partilerden bir konuda 
ayrışmıştır (McDonnell & Werner, 2019). Bu parti kurulurken Ulusal Cephe, 
Belçika Flaman Partisi, Avusturya Özgürlük Partisi, İtalyan Kuzey Ligi ve 
Hollanda Özgürlük Partisi’ni bir araya getirmiştir. Grup ana politikalarına 
bağlılık konusunda mutabık olmuştur. Uluslar ve Özgürlük Avrupası Grubu’nu 
oluşturan partilerin temel amaçlarını anlamak için popüler üyeleriyle yapılan 
mülakatlar incelenebilir. Bu mülakatlar ışığında, partinin medyada kendilerine 
karşı oluşan önyargılı tutumu yıkmak için çaba sarf ettiği dikkat çekmektedir 
(McDonnell & Werner, 2019). Örneğin, anılan partilerden biri olan Ulusal 
Cephe’de kendilerine karşı oluşan olumsuz yaklaşımları bertaraf etmeye 
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yardım eden temel etmenlerden biri söylemleri çokça eleştirilen Jean-Marie 
Le Pen’in yerine kızı Marine Le Pen’in genel başkanlığa gelmesi olmuştur 
(France 24, 2018). Bu bağlamda, Fransa’da o dönem adı Ulusal Cephe olan 
Ulusal Birlik Partisi’nin kamuoyu nezdinde yıpranan ırkçı ve Yahudi karşıtı imajı 
toparlanmıştır. 

Uluslar ve Özgürlük Avrupası Grubu üyeleri, Avrupa kimliği ve değerlerini 
koruma anlayışına önem vermişlerdir. Bunu yaparken, kendi ulusal kimlik 
ve egemenliklerine vurgu yapıp Brüksel’deki bürokratların ve yerel olmayan 
özellikle Müslüman kesimlerin tehditleri altında olduğuna inanıp üst Avrupa 
kimliğinin önemine de dikkat çekmişlerdir. Bu yaklaşımın sonucu olarak, 
radikal sağ popülist partilerden Danimarka Halk Partisi ve Fin Partisi, yeni adı 
Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (European Conservatives and 
Reformists Party - ECR Party) olan ve o zamanki adıyla Avrupa Muhafazakârlar 
ve Reformcular İttifakı (Alliance of European Conservatives and Reformists - 
AECR) altında ana akım partilerle ittifak yapmışlardır (McDonnell & Werner, 
2019). Anılan partiler kurulan bu ittifakla ulusal meşruiyet ararlarken, Hollanda 
Özgürlük Partisi ve Kuzey Ligi gibi siyasal oluşumlar tamamen zıt bir kutup olan 
ve daha önceden reddettikleri radikal sağ popülist yöne kaymışlardır. Uluslar 
ve Özgürlük Avrupası Grubu’nu oluşturan siyasal oluşumlar ideolojilerine 
sahip çıkarak tıpkı diğer kurumsal partiler gibi bir arada kalmışlar ve partinin 
normalleşme sürecine katkıda bulunmuşlardır. Bu normalleşme dönemine 
Avrupa’da yaşanan mülteci krizi etkide bulunmuş ve anılan partinin temel 
görüşünü oluşturan göç karşıtlığı konusundaki düşünceleri önem kazanmıştır 
(McDonnell & Werner, 2019). Bu parti göçü ulusal bir tehdit olarak adlandırdığı 
için, bu konuda AB’nin daha radikal politikalar izlemesi gerektiğini 
savunmaktadır. Onlara göre, Avrupa halklarının göç gibi güvenliklerini birinci 
dereceden tehdit eden sorunlar, Avrupalıların yöntemleriyle çözülmelidir ki bu 
tutum partinin uluslar üstü milliyetçi bir yaklaşımı olduğunu göstermektedir. 

2014 AP seçimlerinden sonra radikal sağ partilerin diğer bir bölümünü 
oluşturan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (United Kingdom Independence 
Party - UKIP) ve İsveçli Demokratlar (Swedish Democrats) Özgürlük ve 
Doğrudan Demokrasi Avrupası (Europe of Freedom and Direct Democracy - 
EFDD) Grubu’nu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra popülist ama radikal sağ 
olmayan İtalyan Beş Yıldız Hareketi (Italian Five Star Movement) ve bir grup 
bağımsız parlamenter katılmıştır. 2014-2019 yılları arasında AP’de temsil 
edilen partinin ideolojisi temel olarak Avrupa şüpheciliği, sağ-kanat popülizm 
ve doğrudan demokrasiye dayalı olup Avrupa bütünleşmesine karşı bir 
tutumu içermektedir. Grubun kurucu başkanı ise Birleşik Krallık Bağımsızlık 
Partisi’nden AP’ye giren Nigel Farage olmuştur (McDonnell & Werner, 2019).

Kimlik ve Demokrasi Partisi’nin temel prensiplerinden biri olan doğrudan 
demokrasiyi adında taşıyan Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Avrupası 
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Grubu, demokrasi, özgürlük ve ulus-devletler arasındaki işbirliğine vurgu 
yapmaktadır. Grup, Avrupa merkezli tek bir ulus-üstü devlet kurma amacını 
ve Avrupa bürokrasisini reddederek açıklık, şeffaflık, demokrasi ve hesap 
verebilirlik prensiplerine bağlı, bağımsız Avrupalı ülkeler arasındaki 
işbirliğini teşvik etmektedir (European Parliament, 1952). Grup, Avrupa’nın 
tarihi, gelenekleri ve kültürel kimliğine saygılı olduğunu ifade etmektedir. 
Bu bağlamda, gruba göre Avrupalı vatandaşlar ve uluslar, sınırlarını ve 
oluşumlarına katkıda bulunmuş olan kendi tarihsel, geleneksel, dini ve kültürel 
değerlerini dış tehditlere karşı koruma haklarına sahiptirler. Buna ek olarak 
grup, demokrasiye doğrudan katılımın politik elitleri kontrol altına almak için 
en iyi yöntem olduğunu savunmaktadır (European Parliament, 1952).

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun son seçimlerde 73 milletvekili çıkararak AP’nin 
yaklaşık %10’unu oluşturması tarihsel bir sürece dayanmaktadır. İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra, kıtada güçlenen merkezci partilerin büyüyen ekonomik, 
politik ve ekolojik problemlere çözüm üretememeleri, aşırı sağ ve sol partilerin 
yükselmelerine neden olmuştur. Aşırı sağ partiler popülaritelerini arttırmak 
için söylemlerinde farklı amaçları vurgulamışlardır. Örneğin, çevresel konulara 
daha az önem vermeyi planlamışlardır. Devlet içi denetimi arttırarak, zengin 
kesimden alınan vergileri yükseltmeyi hedeflemişlerdir. Buna ek olarak askeri 
bütçeyi arttırarak, dış politikada kışkırtıcı tutum sergilemeye odaklanmışlardır 
(Rivera & Davis, 2019). 

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun Temel Prensipleri 

Kimlik ve Demokrasi Grubu, politik projelerini demokrasi ve temel hakların 
korunması prensiplerine dayandırdığını iddia etmekte ve bu bağlamda geçmiş 
veya günümüzdeki otoriter ya da totaliter görüşlere hiçbir biçimde bağlılık 
ve sempati beslemediğini vurgulamaktadır. Parti’nin aşağıdaki bölümlerde 
detaylandırılan temel prensipleri sırasıyla ‘demokrasi, egemenlik, kimlik, 
özgünlük, özgürlükler ve kültür’dür. (Identity and Democracy Group, 2019).

Grup üyeleri, birey ve ülkelerin egemenliklerinin uluslararası işbirliğine 
dayandığına inanmakta ve dolayısıyla devlet ya da ulus-üstü bir modelin 
oluşturulmasına karşı çıkmaktadır. Ulusal egemenliği ulus-üstü bir birlik ya da 
Avrupa kurumlarına devretmeyi reddetmek, parti üyelerini birleştiren temel 
prensiplerden biridir.

Grubu oluşturan partiler ve bireyler politik ittifaklarını, Avrupa’daki kişilerin 
ve ulusların kimliklerini her birinin kendi özelliğine göre korumak üzerine 
yapmışlardır. Bu yüzden de göç hareketlerini düzenlemek ve kontrol etmek 
tüm üyelerin kabul ettikleri temel bir haktır. Grubu oluşturan bireyler ve 
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partiler, birbirlerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve bölgesel haklarını korumayı 
kabul ederler ve bu bağlamda, parti içindeki farklı politik yaklaşımları 
korumaya çalışırlar.

Parti üyeleri siyasal hareketlerini bireysel hakların korunmasına 
dayandırmaktadır. Bu bağlamda, dijital özgürlükler arasında özellikle artan 
bir risk taşıyan ifade özgürlüğüne de özel önem vermektedirler. Parti üyeleri 
kültürün politik hareketlerin temeli olduğunu düşünmekte ve sadece kültüre 
ve bilimsel çalışmalara dayalı bir eğitimin vatandaşlarda siyasal bilincin 
oluşmasına yardımcı olabileceğini savunmaktadırlar.

AB’nin 2004 Genişlemesinin Popülist Radikal Sağ Partiler 
Üzerindeki Etkileri 

Avrupa’daki popülist radikal sağ (Populist Radical Right - PRR) partilerin 
yükselişi 1980’lerin sonundan itibaren artmaya başlayıp, ilgili partiler hem 
AP’de hem de ulusal parlamentolarda ağırlıklarını arttırmışlardır. Bu yükselişte 
küreselleşme, Maastricht Antlaşması’nın imzalanması, 11 Eylül terör saldırıları 
ve diğer terör olayları, mülteci sorunu, Brexit referandumu ve en önemlisi de 
2004 AB genişlemesi etkili olmuştur (Çalışkan, 2018).

AB, tarihi boyunca birçok genişleme yaşamasına rağmen 2004 genişlemesi 
tarihindeki en büyük genişleme olduğundan, bu durum tepkisel anlamda 
popülist radikal sağcı partilerin güçlenmelerini beraberinde getirmiştir. 2004 
genişleme süreci sonunda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Çekya, Estonya, 
Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya Birlik’e 
katılmışlardır. Aynı genişleme dalgası sonucunda 2007’de de Bulgaristan ve 
Romanya Birlik’e üye olmuşlardır. Bu genişlemelerin amacı AB’nin gücünü 
arttırarak, Doğu Avrupa’da ekonomik ve siyasal alanlarda reformlar yapmaktır. 
Doğu Avrupa genişlemesiyle üye olan tüm ülkeler Hristiyan oldukları için 
Avrupa’daki sağ partiler, ilgili genişleme dalgasına sıcak bakmışlardır. Bu 
ülkelerin çoğu önceden komünist rejimle yönetildikleri için de bağımsız 
olmaları memnuniyetle karşılanmıştır. Bununla birlikte, Batı Avrupalı popülist 
sağ partilerin ilgili genişleme konusundaki düşünceleri süreç tamamlanmaya 
yakınken, ekonomik ve politik endişelerden dolayı değişmeye başlamıştır. 
Bu bağlamda, ilgili partiler yeni genişlemeyle daha fakir ülkelerden Batı 
Avrupa’ya doğru işçi göçünden çekinmişlerdir ve bu yaklaşım zaman içinde 
yabancı düşmanlığına (xenophobia) dönüşmüştür. Örneğin, Bulgaristan ve 
Romanya’dan gelecek göçmenlerin suç oranlarında artışa sebep olabileceği 
endişeleri doğmuştur. Bu bağlamda, popülist partilerin söylemleri toplum 
içinde daha etkili olmaya başlamış ve Hollanda ile Fransa gibi kurucu üyelerde 
bile aynı durum gözlenmiştir (Çalışkan, 2018).
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Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu oluşturan partilerin temel önceliklerinden biri 
Avrupa ülkesi olmadığını söyledikleri Türkiye’nin AB ile üyelik müzakerelerinin 
bitirilmesidir. Bu bağlamda, aşırı sağcı Fransız politikacı ve Ulusal Birlik Genel 
Başkanı Marine Le Pen Hürriyet’e verdiği röportajda Türkiye’ye karşı olmadığını 
ve Türkiye ile dengeli ve dürüst ilişkilerin kurulabileceğine inandığını 
belirtmiştir. Kendisinin sadece Türkiye’nin AB üyeliğine karşı olduğunu 
belirten Le Pen, ilgili konuda AB’nin Türkiye’ye karşı dürüst davranmadığını 
vurgulamıştır. Le Pen, Avrupa şüphecisi olduğunu belirterek Birlik’in 
hâlihazırda çok genişlediğini belirtmiş ve daha da genişlemesine şüphe ile 
yaklaştıklarını ifade etmiştir (Medya Paris, 2009).

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun 2019-2024 Dönemi 
Öncelikleri 

Kimlik ve Demokrasi Grubu politikalarını özgürlük, egemenlik, yetki ikamesi 
ile Avrupa halk ve uluslarının kimliğinin korunması anlayışına dayandırmakta; 
Birlik’in ulus-üstü ve federal bir oluşuma dönüşmesine karşı çıkmaktadır. Grup, 
AB’nin şeffaf ve hesap verebilir olmasına vurgu yapmaktadır. Avrupa kimliğinin 
korunmasını, göçün düzenlenmesi ve sınırlanması gerektiğini ifade ederken 
Türkiye’nin Birlik’e olası üyeliğine kesinlikle karşı duruş sergilemektedir. Grup 
olaylara genel yaklaşımında geçmişe bağlılık yerine günümüz ve gelecek 
Avrupası temelinde bir yaklaşım sergilemektedir (Identity and Democracy 
Group, 2019). Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun 2019-2024 dönemindeki 
öncelikleri egemenlik, sınır yönetimi, kimlik ve AB ekonomi politikaları 
bağlamında şekillenmiştir.

Gruba göre üye ülkeler Birlik için taviz verdiklerini düşündükleri egemenliklerini 
geri alma hakkına sahiptirler ve Birlik’e yeni yetki devri olmaması konusunda 
mutabıklardır. Grup, genişleme konusunda üye ülkelerin veto haklarını 
ellerinden alacak uygulamalara karşı çıkmaktadır. Yine grup, Avrupa dış 
sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçevede 
her ulus kendi sınırlarını koruma, kontrol etme ve denetleme hakkını saklı 
tutmalıdır. Gruba göre yasadışı ve kriminal göçmenlerin kendi menşei 
ülkelerine etkin bir biçimde geri gönderilmeleri gerekmektedir (Identity and 
Democracy Group, 2019).

Grup Avrupa uygarlığı, Hristiyanlık mirası ve ulusal kimliklerin güvence 
altına alınıp onlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede 
Avrupa ülkesi olmayan Türkiye’nin Birlik’e katılımıyla ilgili müzakerelerin 
sonlandırılması gerektiğini ifade etmektedir. Grup ayrıca herhangi bir Avro 
Alanı bütçesi ve doğrudan AB vergilerini empoze etme girişimlerine karşı 
çıkmaktadır (Identity and Democracy Group, 2019).



115

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun Dayandığı Temel İdeolojiler 

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun temel ideolojileri ‘kimlik politikaları ve sağ 
popülizm, Avrupa şüpheciliği ve elitizm (seçkincilik) karşıtlığı’dır. Bu ideolojilerle 
ilgili grubun temel tutumlarına aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir.

Kimlik Politikaları ve Sağ Popülizm

2008 yılında yaşanan Büyük Durgunluk’tan sonra birçok ülkede ve hatta 
AB’de ana akım partile/rden popülist partilere doğru bir yönelme söz 
konusu olmuştur. Bu dönüşüm kişilerin oy verirken takındıkları tutumlara 
da yansımıştır. Popülizmin genel anlamda ortaya çıkmasında ekonomik ve 
kültürel faktörler rol oynamaktadır ve bu faktörler arasında karmaşık bir 
etkileşim söz konusudur. Seçmenlerin ekonomik kaygıları ve kemer sıkma 
politikaları, popülist partilerin kültür temelli söylemlerine doğrudan etki 
etmiştir (Noury & Roland, 2020).

Son yıllarda Batı demokrasilerinde yapısal değişiklikler gözlemlenmektedir. 
2016’da Birleşik Krallık’ta düzenlenen Brexit referandumu, aynı yıl Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) Donald Trump’ın başkan olarak seçilmesi, birçok 
ülkede aşırı sağ ve sol partilerin ortaya çıkması, Fransa’daki Sarı Yelekliler 
Hareketi (Mouvement des Gilets Jaunes) gibi kitlesel hareketler, küreselleşme ve 
serbest ticaretin büyük kitlelerce reddedilmesi, göçe yönelik artan düşmanca 
tutum, elit kesime karşı duyulan güvensizlik, milliyetçiliğin yükselmesi, AB 
ve diğer uluslararası örgütlerin reddedilmesi, kimlik politikaları, popülizm ve 
yerelleşmeyi (nativism)15 tetikleyen unsurlar olarak sayılabilir (Noury & Roland, 
2020).

Popülizm ve özellikle radikal sağ popülizm, yerel halkı göçmenlerin üzerinde 
gören yerelleşme akımları ve kimlik politikalarıyla açıklanabilir. Azınlık grupları 
tarafından kullanılan kimlik politikalarının aksine günümüz Avrupası’ndaki 
kimlik politikaları temel anlamda dışlayıcıdır. Bu politika ‘sessiz çoğunluğu’ 
küreselleşme, derinleşen Avrupa bütünleşmesi ve göç hareketlerinin zararlı 
sonuçlarından koruma anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda, günümüzde 
izlenen kimlik politikaları ırk, etnisite ve din kavramlarına referans vermekte, 
ekonomik sorunlardan kaynaklanabilecek çatışmaların gözlemlendiği sınıf 
ayrımına dayalı politikalardan ayrılmaktadır (Noury & Roland, 2020). Son 

15Yerelleşme İngilizceye ‘Nativism’ olarak çevrilmektedir. Guia (2016), yerelleşmenin günümüzde 
milliyetçilik kavramından ayrıldığını belirtir. Ona göre, yerelleşme mevcut vatandaşlık kavramını yerel 
ve yerel olmayan bağlamda inceleyen milliyetçilik kavramından farklıdır. Bu bağlamda, yerelleşme 
çoğunlukçu etnik milliyetçilikten ayrılır. Bunun nedeni yerelleşmenin temelinde etnik faktörlerden çok 
kültürel ve ideolojik faktörler rol oynamasıdır. Detaylı bilgi için bknz. Aitana Guia, The Concept of Nativism 
and Anti-Immigrant Sentiments in Europe, EUI Working Paper MWP 2016/20.
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yıllarda Avrupa’da ön plana çıkan kimlik politikaları, küreselleşme ve göç karşıtı, 
Avrupa şüphecisi sağ-kanat popülizminin güçlenmesine neden olmuştur. 

Popülistler temelde toplumu ‘safkan vatandaşlar’ ve ‘yozlaşmış elit kesim’ olarak 
ikiye ayırmaktadırlar. Sağ-kanat popülizmini savunan kişiler argümanlarını 
genelde etnik temelde ulus, halklar ve ulusal egemenlik kavramları üzerine 
oluşturmuşlardır. Elit kesime karşı duyulan güvensizlik, onların küreselleşme ve 
çokuluslu şirketlerin çıkarları gibi yabancıların çıkarlarını koruyan prensiplere 
sahip oldukları algısına dayanmaktadır. Popülist sağ partiler genellikle Avrupa 
şüphecisi olup, milliyetçilik ve yabancı düşmanlığından beslenerek Avrupa 
bütünleşmesi ve büyük göç hareketleri gibi her türlü etnik ve ulusal kimliği 
tehdit edebilecek olgulara karşıdırlar (Noury & Roland, 2020). Genel bir 
değerlendirme yapıldığında, temelde göç karşıtlığı, bölgecilik, yerelleşme ve 
Avrupa şüpheciliği kavramlarına vurgu yapan popülist yaklaşımların aslına 
bakılırsa modern Batı Avrupa politikasının vazgeçilmez temel prensipleriyle 
çeliştiği görülmektedir.

Avrupa Şüpheciliği

Avrupa Şüpheciliği (Euroscepticism), temelde AB fikir ve kurumlarına 
karşıtlığı ifade etmektedir. Bu görüşü savunanlar Avrupa bütünleşme 
projesine Avrupalı ulus-devletleri zayıflattığı teziyle karşı çıkarlar ve amaçları 
bütünleşmeyi yavaşlatmak ya da tamamen durdurmaktır. Katı AB şüphecileri 
AB’ye tamamen karşıyken, ılımlı AB şüphecileri AB’nin mevcut altyapısını 
onaylamamakla birlikte AB’den ayrılmayı düşünmemektedir. Ilımlı AB 
şüphecileri, Birlik’in federal bir yapıya dönüşmesini desteklememektedir. 
Bu bağlamda, AP’de Kimlik ve Demokrasi Partisi de ılımlı AB şüphecileri 
kategorisinde değerlendirilebilir (Servantie, 2017).

Mayıs 2019’da yapılan son AP seçimlerinde Avrupa şüpheciliği ve popülizm 
akımlarının yükselen etkilerinin görüleceği düşünülmüştü. Oysaki son 
seçimlere göre Birlik yanlısı genç Avrupalı nüfusun da etkisiyle AP daha Avrupa 
şüphecisi olmamakla birlikte, daha karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Mevcut 
haliyle AP, kutuplu ve aşırı uçların etkisi altındadır. Son AP seçim sonuçlarındaki 
ideolojik sağ-sol boyuta baktığımızda oran olarak daha büyük olan ana akım 
grupların merkezci grup olan Avrupa’yı Yenile (Renew), Yeşiller (The Greens) 
ve aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi Grubu lehine oy kaybettikleri görülmüştür. 
2014’te Parlamento’nun %27’si Birlik’e karşı Avrupa şüphecilerinden oluşurken, 
2019’daki seçim sonuçlarına göre ise bağlantısız temsilciler de eklendiklerinde 
Avrupa şüpheciliğinin oranı %31 olmuştur. Parlamentodaki mevcut Avrupa 
şüphecilerinin potansiyel etkileri karmaşıktır. Bir senaryoya göre, Brexit’ten 
sonra Birleşik Krallık temsilcilerinin AP’den ayrılmaları sağ-kanat Kimlik ve 
Demokrasi Grubu ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi’ndeki 
Avrupa şüphecilerinin oranını arttıracaktır (Ripoll, 2019). Bu bağlamda, Avrupa 
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şüphecisi ve popülist grupların ana akım gruplar üzerinde baskı yapmaları 
kaçınılmaz olacaktır. 

Elitizm (Seçkincilik) Karşıtlığı

Elitizm, bir ülkenin yüksek kalite, entelektüel seviye ve özel yeteneklere 
sahip olan elit kesim tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan bir ideoloji 
olup ‘seçkincilik’ adıyla da anılır. Bu görüşü savunanlara elitist veya seçkinci 
denir. Elitizm ideolojisi, oligarşi ve aristokrasi gibi yönetim biçimlerinin 
temel felsefelerinde bulunur. Elitistlerin anlayışlarına göre, toplum alt, orta 
ve üst sınıflardan oluşur. Bu sınıfların akıl ve irade açısından eşit olmaları 
beklenmediği için toplumdaki hiyerarşik yapının elitlerin yönetiminde olması 
beklenmelidir. Bu bağlamda libera
 
lizm, monarşi, teknokrasi, taoizm ve neoliberalizm gibi düşünce akımlarında 
da benzer elitist bir yaklaşım vardır. Elitistler toplumdaki belli grupların 
doğuştan ayrıcalıklı olduklarını düşünürler (Bennet, 2005). Kimi elitistler halkın 
ülkeyi yönetecek kişileri seçebilecek kapasitede olduğuna inanmadıklarından 
dolayı demokrasi-karşıtı bir yaklaşımı savunurlar. Elitizm görüşünün temeli 
Antik Yunan kültürüne kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin ancak 
elit bir azınlık tarafından idare edilmesini savunan ilk filozof Platon (Eflatun) 
olmuştur. Platon’un öğrencisi olan Aristoteles de toplumun köleler ve elitler 
olmak üzere ikiye ayrıldığını savunarak, ülke yönetiminde elitlerin olmaları 
gerektiğini savunmuştur (Bennet, 2005).

Toplumların tarih boyunca elitler tarafından yönetildiklerini savunan elitizmin 
demokratik ve demokrasi-karşıtı versiyonları bulunmaktadır. Normatif elitizm 
sadece elitlere yönetim hakkı tanırken, klasik elitizm yönetimde yine elitlerin 
olmaları gerektiğini belirtip halkın sadece seçimlere girme hakkı olduğunu 
savunur. Öte yandan, demokratik elitizm halkın demokratik süreçlere 
katılımına vurgu yapar. Güçlü demokratik elitizm modeli ise vatansever, halkçı, 
erdemli ve güçlü elitlerin yönetimdeki önemine vurgu yaparken, tam katılımcı 
ve güçlü yurttaşların olmaları gerektiğini de savunmaktadır (Karadaş, 2018).

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun genel olarak elitizm karşıtı olduğu bilinmekle 
birlikte, elitizmin yukarıda bahsedilen dört çeşidi arasında AB üyesi 
ülkelerde ve Birlik içinde güçlü demokratik elitizm modelinin uygulandığı 
görülmektedir. AB bürokrasisine elitlerin hâkim olması ve ulus-devletler 
adına karar mekanizmasında elitlerin söz sahibi olması Kimlik ve Demokrasi 
Grubu’nu oluşturan partileri rahatsız etmektedir. Partiyi oluşturan gruplar 
temelde aşırı sağ popülist görüşleri benimsediklerinden Birlik bürokrasisindeki 
dominant elitist zümre yerine, AB halklarının karar alma mekanizmalarındaki 
ağırlıklarının artması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu bağlamda, grubu 
oluşturan partilerin Brexit sürecini memnuniyetle karşılamaları şaşırtıcı 
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değildir. Çünkü Birleşik Krallık’ı referandum sürecine götüren sebeplerden 
biri de ülkenin Birlik bürokrasisindeki elitist gruplara karşı çıkmasıdır. Nitekim 
grubu oluşturan bazı partiler Brexit’ten sonra kendi ülkelerinde de Birlik’ten 
çıkmayı tartışmaya açmışlardır.

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun Son Yıllarda Gelişen 
Önemli Olaylara Karşı Tutumu 

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun 2008 ekonomik krizi, iklim değişikliği, Brexit 
ve COVID-19 pandemisi konularındaki tutumu Birlik siyasetine etki etmektedir. 
Aşağıdaki alt başlıklarda bu konulara detaylı olarak yer verilmiştir.

2008 Ekonomik Krizi

1930’larda yaşanan Büyük Buhran (Great Depression) sonucunda Avrupa 
kıtasında ekonomik anlamda ağır seviyede durgunluk yaşanmıştır. Bu durum 
birçok Avrupa ülkesinde Nazi rejimi gibi otoriter yönetimlerin artmasını 
beraberinde getirmiştir. 2007-8 yıllarında yaşanan ekonomik kriz de benzer 
sonuçlar doğurmuştur. Mayıs 2014’te yapılan AP seçimlerinde aşırı sağ, 
liberalizm karşıtı, ırkçı, Avrupa şüphecisi, yabancı düşmanı ve popülist partilerin 
güçlendikleri gözlenmiştir (Klapsis, 2014). Tarih tekerrür etmiş; kıtadaki halklar 
ekonomik kriz dönemlerinde radikal partilere yönelmiştir.

2008 ekonomik krizi tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’da da aşırı partilerin 
yükselişine neden olmuştur. Avrupa kıtasında kriz sonrası yaşanan 
durgunluk, işsizlik oranını arttırıp genel anlamda ülkelerdeki refah seviyesini 
düşürmüştür. Bu durum aşırı sağ partilerin hem kendi ülkelerinde hem de 
AP’de güçlenmelerini sağlamıştır (Klapsis, 2014). Bu yükselişin temel nedeni 
anılan partilerin politik söylemlerini mevcut politik sistemleri devirmek 
üzerine şekillendirmeleridir. Bu bağlamda, aşırı partiler kendileri dışındaki 
partilerde siyaset yapan politikacıları yozlaşmış olmakla suçlayıp medya 
araçlarını da kullanarak, özellikle genç seçmenleri etkilemeye çalışmaktadır. 
Radikal partiler toplumdaki zeminlerini güçlendirmeye çalışırken, İslam ve 
Yahudilik karşıtı söylemleri de kullanmaktadır (Klapsis, 2014). 

Avrupa’daki sistem karşıtı aşırı sağ partilerin çoğu 1929’daki Büyük 
Buhran’dan sonra yükselişe geçmiştir. Bu bağlamda, en fazla oy artışı sırasıyla 
Almanya, Romanya ve Macaristan’da olmuştur. Macaristan ve Almanya’nın 
I. Dünya Savaşı’ndan ağır mağlubiyetlerle ayrıldıkları ve bu ülkelerle galip 
devletler tarafından imzalanan barış antlaşmalarının ağır hükümler içerdiği 
düşünüldüğünde, ilgili iki ülkede aşırı sağ milliyetçi partilerin oylarını 
arttırmaları şaşırtıcı değildir (Bromhead, Eichengreen, & Kevin H. O'Rourke, 



119

2013). Günümüze geldiğimizde ise AB’deki aşırı sağ siyasal partilerin çoğu 
2008 küresel finansal krizin etkisiyle, oylarını hem ulusal parlamento hem de 
AP seçimlerinde arttırmıştır. 2019’da kurulan Kimlik ve Demokrasi Grubu içinde 
yer alan Avusturya’dan Avusturya Özgürlük Partisi, Danimarka’dan Danimarka 
Halk Partisi ve Finlandiya’dan Fin Partisi’nin anılan ekonomik krizden sonra 
sistematik bir biçimde oylarını arttırdıkları görülmektedir (Klapsis, 2014).

İklim Değişikliği

Son yıllarda AB’deki aşırı sağ, popülist partiler içindeki iklim karşıtlığı artarak 
devam etmektedir. Örneğin, Kimlik ve Demokrasi Grubu üyesi olan Almanya 
için Alternatif Partisi iklim bilimini tamamen reddetmektedir. Öte yandan, 
diğer benzer görüşteki partiler iklim bilimini kabul etmekle beraber, iklim 
için acil önlem alma gerekliliğini kabul etmemekte ve karbon salınımını 
azaltmanın gereksiz ve çok maliyetli olduğunu savunmaktadırlar (Gardiner, 
2019). İklim karşıtı görüşler, son bir yılda göç krizi konusundaki rahatlamadan 
da sonra milliyetçi partilerin gündemini daha fazla işgal eder olmuştur. 
Aşırı sağ partiler, iklim konusunda uzlaşmaya varmadan sadece emisyon 
azaltımı ve yenilenebilir enerji hedefleriyle gelecek yıllarda da AB’nin etkin 
bir rol oynayabileceğini düşünmektedirler. Öte yandan, AP’deki toplam 
temsilci sayısının dörtte birinin sağ-kanat popülist partilere ait olduğu 
düşünüldüğünde, bu partilerin merkez sağ partileri de iklim konusunda kendi 
pozisyonlarına çekip iklim konusunda daha önceden küresel ölçekte lider olan 
Avrupa’yı iklim söylemlerindeki seviyenin bile altına çekebilecekleri endişesi 
bulunmaktadır (Gardiner, 2019).

AB dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Avrupa kıtasını da tehdit eden 
çevre kirliliği ve iklim değişikliği konularında sürdürülebilir çözümler ortaya 
koyabilmek için, 11 Aralık 2019’da Avrupa Yeşil Anlaşması’nı (The European 
Green Deal) imzalamıştır. İlgili Anlaşma kıtada yaşanan çevresel sorunlarla 
mücadele etmek için temelde sera gazı emisyonlarını önce azaltmak ve 
sonra sıfırlamayı amaçlayan, kaynaklarını etkin bir biçimde kullanıp büyüme 
hedeflerini tutturan rekabetçi bir ekonomi oluşturmayı benimseyen bir 
stratejidir. Aşırı sağ popülist partilerin iklim değişikliği ve çevresel sorunlara 
karşı kayıtsız oldukları görüşü doğru değildir. Aslına bakılırsa, Mayıs 2019 
seçimlerinde AP’ye giren Kimlik ve Demokrasi Grubu çatısı altındaki partiler 
ideolojik anlamda benzer tutumlar benimsemekle beraber, iklim politikaları 
konusunda farklı yaklaşımlar sergilemektedirler. Örneğin, Kuzey Ligi iklim 
değişikliği ve çevresel sorunlarla alakalı müzakerelere bile karşı çıkarken, 
Almanya için Alternatif en azından ilgili alanlarda sorunlar yaşandığını kabul 
etmektedir (Ruser & Machin, 2019). İklim değişikliği konusunda çözüm arayan 
ana akım çevresel hareketler iklim meselesini politikanın tekelinden çıkarmayı 
amaçlarlarken, bazı aşırı sağ partilerin iklim milliyetçiliği politikası gütmesi 
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söz konusudur. Sonuç olarak Kimlik ve Demokrasi Grubu örneğinde olduğu 
gibi iklim değişikliği konusunda partiler arası ayrışma söz konusudur (Ruser & 
Machin, 2019).

Brexit

Avrupa’daki aşırı sağ popülist partiler Birleşik Krallık’ta AB’den ayrılma 
konusunda yapılan Brexit referandumunda ‘evet’ oyu çıkmasını sevinçle 
karşılamış ve bu durumun Danimarka, Hollanda ve Fransa gibi ülkeleri Birlik’ten 
çıkma konusunda tetikleyebileceğini düşünmüşlerdir. Anılan partilerin bu 
yaklaşımı temelde Avrupa şüphecisi ve bütünleşme karşıtı oldukları için hiç 
de şaşırtıcı değildir.

Kimlik ve Demokrasi Partisi içindeki partilerden biri olan Fransa’dan Ulusal 
Birlik, Brexit sonucunu bir zafer olarak değerlendirip bu durumun kendi 
partilerinin Fransa’daki popülaritesini arttırarak, Le Pen’in cumhurbaşkanlığı 
ihtimalini güçlendireceğini iddia etmişlerdir. Nitekim Le Pen, Brexit sonucunun 
aşırı sağ popülist partilere olumlu bir ivme kazandıracağını belirtmiştir. Le 
Pen’in partisi “Şimdi sıra Fransa’da” (Now it is France’s turn) sloganını kullanarak 
Frexit’i önermiştir (Chrisafis, 2016).

Kimlik ve Demokrasi Grubu içindeki diğer bir oluşum olan Özgürlük Partisi’nin 
lideri Wilders da ülkesinin AB’den çıkması için referandum çağrısı yapmıştır. 
Wilders, Brexit referandumunun tarihi bir sonucu olduğunu ve bunun hem 
kendi ülkesi hem de diğer AB üyesi ülkeler için emsal teşkil ederek üye 
ülkelerdeki Birlik’ten ayrılma yanlısı grupları cesaretlendirebileceğini iddia 
etmiştir (Chrisafis, 2016). AB’nin kurucu iki üyesi olan Fransa ve Hollanda’da 
Birlik’ten çıkmak için bu kadar hevesli partilerin olması dikkat çekicidir.

2015’te AB üyesi ülke vatandaşları arasında bir araştırma yapılmış ve Birlik’te 
kalmanın ülkeleri için iyi bir karar mı yoksa kötü bir karar mı olduğu sorulmuştur 
ve o dönem AB vatandaşlarının büyük çoğunluğu Birlik üyesi olmanın iyi bir 
karar olduğunu belirtmiştir (Eurobarometer, 2015). Oysaki Brexit’ten sonra, 
Birlik içinde Avrupa şüphecisi ve bütünleşme karşıtı partilerin etkisiyle birlikte 
Birlik’te kalmaktan hoşnut olmayanların sayısı artmaya başlamıştır.

COVID-19 Pandemisi

Brezilya ve özellikle Donald Trump yönetimi süresince ABD’de COVID-19 
pandemisine karşı takınılan tutum, tehlikenin küçümsenip fazla 
önemsenmemesi seviyesinde kalırken Avrupa’daki aşırı sağ partilerin çoğu, 
pandeminin başından itibaren tehlikenin büyüklüğüne işaret etmişlerdir. 
Sayıları az olmakla birlikte, Avrupa’daki bazı aşırı sağ partiler Trump’ın kullandığı 
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ünlü ‘Çin virüsü’ kavramını da kullanarak kendi uluslarını yüceltirlerken Çinlileri 
de aşağılamışlardır (Wondreys & Mudde, 2020).

Avrupa’daki aşırı sağ partilere göre, pandeminin farklı nedenleri vardır. Birçok 
partiye göre COVID-19, göç ve özellikle de yasal olmayan göç ile ilişiklidir. 
Bir grup parti de pandemiyi azınlıkların, özellikle de Müslüman grupların 
yaydıklarını iddia ederek bu durumun yerli nüfusun sağlığını tehlikeye attığını 
ileri sürmektedir. Her şeye rağmen, aşırı sağ partiler ‘pandemiyle savaş’ gibi 
iddialı söylemlerden kaçınmışlardır. Bununla birlikte, aşırı sağcılar Avrupa 
şüphecisi söylemi yerellikle birleştirip Birlik’i, pandemi şartlarını kötüye 
kullanarak üye ülkelerin ulusal egemenliklerini AB kurumlarına teslim etmek 
zorunda bıraktığı yönünde eleştirmişlerdir (Wondreys & Mudde, 2020).

Bazı aşırı sağ partiler de pandeminin sebeplerini takıntılı oldukları olaylara 
bağlamışlardır. Örneğin, İspanya’dan VOX Partisi, cinsiyetçi ideolojisi temelinde 
ülkesinde pandemi kısıtlamaları başlamadan bir hafta önce düzenlenen 
Kadınlar Günü gösterilerinin ülkedeki COVID-19 vakalarını tetiklediğini iddia 
etmiştir. Genel olarak aşırı sağ partiler, Avrupa’daki hükümetlerin pandemiyle 
mücadelede çok az şeyi çok geç yapmakla eleştirmişlerdir (Wondreys & 
Mudde, 2020).

AB üyesi ülkelerde pandeminin etkisi ağır bir biçimde görülmüştür. İnsanların 
hareket özgürlükleri kısıtlanırken, bazı insanlar sevdiklerini pandemi yüzünden 
kaybetmişler ve böylesi bir iklimde de güvenebilecekleri hükümetlerden 
yoksun kalmışlardır. Gruba göre AB, virüsün yayıldığı ilk süreçte COVID-19 
krizini Birlik içindeki ülkeler arasındaki sınırlar açık olduğu ve pandemiyle 
ilgili politikacıların hiçbir öngörüsü ve hazırlığı olmadığı için ağır şartlarda 
geçirmiştir (Identity and Democracy Party, 2019). Bu bağlamda, Kimlik ve 
Demokrasi Grubu pandemi konusunda AB’yi çöküşe götüren hataları ortaya 
koyduğu büyük bir kampanya düzenleyerek AB vatandaşlarının sesi olmayı 
hedeflemiştir. Kimlik ve Demokrasi Grubu’na göre, egemen devletler Birlik ile 
mukayese edildiğinde COVID-19 kriziyle daha etkin bir mücadele gösterme 
gücüne sahiptir (Identity and Democracy Party, 2019).

Mülteci Krizi

Avrupa kıtasında onlarca yıldır artan bir biçimde yaşanan göç akınları, kıtada 
ağırlıklı olarak olumsuz bir şekilde karşılanmıştır. Bu ‘sorun’, Kimlik ve Demokrasi 
Grubu’na göre mülteci olarak gelen kişilerin temelde kültürel ve dinsel açıdan 
Avrupa’ya ait olmamalarından kaynaklanmaktadır. AB ülkelerindeki genel 
görüş, mültecilerin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kıtadaki mevcut 
istikrarı bozabileceği yolundadır. Nitekim bu çalışmanın temel odağı olan 
Kimlik ve Demokrasi Grubu’nu oluşturan partilerin mülteci krizi konusundaki 
tutumları da kıtada baskın olan göçmen karşıtlığıyla temelde paraleldir. 
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AB verilerine göre 2014-2015 yılları arasında, Birlik üyesi ülkelerden sığınma 
hakkı isteyen göçmenlerin sayısı önceki yıllarla mukayese edildiğinde dramatik 
bir biçimde artmıştır. Şöyle ki, anılan dönemde yaklaşık 1,3 milyon göçmen 
Avrupa sınırlarına dayanmıştır (Eurostat, 2020). Elbette bu artışın temelinde 
özellikle Suriye’deki iç savaş ve Orta Doğu’da yaşanan siyasal istikrarsızlığın rolü 
büyük olmuştur. Öte yandan, 2016 ile 2017 yılları arasındaki dönemde sığınma 
başvurularında görülen dramatik azalmanın nedeni Türkiye ile AB arasında 
2016’da imzalanan 18 Mart Mutabakatı olmuştur.   

2014-2015 mülteci krizi, Avrupa’da aşırı sağ popülist partilerin yükselişini 
beraberinde getirmiştir. Anılan partiler kendilerinden kültürel ve dini açıdan 
farklı olan göçmenleri ülkelerine bir tehdit olarak algılamışlardır. Mültecileri 
potansiyel suçlu olarak görüp, onlar için yapılacak yatırımların da ülkelerine 
ekonomik açıdan yük getireceğini düşünmektedirler. Kimlik ve Demokrasi 
Partisi’nin içinde yer alan Almanya için Alternatif Partisi de mülteci krizine karşı 
takındıkları radikal karşıt tutumla oylarını arttırmıştır (Steinmayr, 2017).

Almanya için Alternatif Partisi, göçmen karşıtı olmasının da etkisiyle 60 yıllık bir 
aradan sonra Almanya’da parlamentoya girebilmiştir. Aşırı sağ partiler temelde 
demokrasiyi kabul etmekle beraber, demokrasinin azınlık hakları gibi koruyucu 
liberal taraflarıyla çelişmektedirler. Bu bağlamda, aşırı sağ partiler yerelleşme, 
otoriterleşme ve popülizmi ön plana çıkarmaktadırlar (Einbinder, 2018).

Yerelleşme bağlamında aşırı sağ partiler kendi ülkelerini özel bir statüde görüp, 
dışarıdan gelecek her mülteciyi potansiyel tehdit olarak algılarlar. Bu konuyla 
ilgili Almanya’da yaygın bir slogan vardır: “Almanya Almanlarındır, Yabancılar 
Dışarı”. Bu slogan aşırı sağ partilerin göç konusuna olumsuz tutumlarını 
göstermektedir. Otoriterleşme ise, demokrasi karşıtlığından ziyade devletin 
mültecilerden kaynaklanabilecek potansiyel sorunlara karşı katı kurallar 
uygulamasını beraberinde getirir. Diğer taraftan popülizm ise ülkeyi ‘safkan 
vatandaşlar ve yozlaşmış elit kesim’ olarak değerlendirir (Einbinder, 2018). Elitizm 
karşıtı görüşleri benimseyen aşırı sağ partiler, elitlerin göçmenlere yönelik ılımlı 
tavırlarını eleştirirler.

Kimlik ve Demokrasi Grubu yukarıdaki yaklaşımlar çerçevesinde Avrupa siyasetine 
yön vermeyi amaçlamakta; ancak bu yaklaşımlar Avrupa entegrasyonunun 
idealleri ile uyuşmamaktadır.  Sonuç olarak Avrupa halkı manipülasyona açık, 
göçmen karşıtı, ırkçı bir söylemle karşı karşıyadır.

Sonuç

13 Haziran 2019’da kurulmuş olan Kimlik ve Demokrasi Grubu temel anlamda 
Avrupa şüphecisi ve elitizm karşıtı eğilimler taşıyan popülist aşırı sağ bir gruptur. 
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Grup, bireylerin ve ulusların kimlik haklarını demokratik bir çerçevede korumayı 
amaçlamakta ve kitleleri etkilemek için de ırk ve din konularında ayrımcı bir 
tutum sergilemektedir. Grubu oluşturan partilerin kullandıkları popülist aşırı sağ 
söylemler kendi ülkelerinde karşılık bulurken, AP içinde temelsiz kalmıştır. Bu 
bağlamda grup, AP’deki diğer partilerin aksine ideolojik anlamda homojen bir 
yapı gösterememektedir.

Kimlik ve Demokrasi Grubu’nun dayandığı temel özellikler, Parti’nin 2019-2024 
dönemi önceliklerinde net bir biçimde görülmektedir. Şöyle ki, grup AP’de karar 
alma mekanizmasında egemenlik haklarının Birlik tarafından ellerinden alındığını 
iddia ederek bu hakların geri alınması konusuna vurgu yapmaktadır. Grubun 
aşırı sağ ve milliyetçi yaklaşımları göç karşıtı tutumu ve Avrupa genişlemesi 
konusunda AB üyesi ülkelere veto hakkı verilmesi taleplerinde de görülmektedir. 
2008 ekonomik krizi dâhil, Birlik üyesi ülkeler için önem taşıyan iklim değişikliği, 
Brexit ve COVID-19 pandemisi konularında da grup, kendi temel görüşleriyle 
örtüşen yerel temelli ve korumacı bir tutum benimsemiştir.

Parti’nin adındaki kimlik vurgusu milliyetçi yaklaşımları göstermekle birlikte, 
Parti’nin ‘Avrupalı uluslar’ bilincine de sahip olduğu, grubun öncülü olan ‘Milletler 
ve Özgürlük Avrupası Grubu’nda da görülmektedir. Dolayısıyla grup, savunduğu 
politikalarla AB’ye karşı olmamakla birlikte, ılımlı Avrupa şüphecisi ve korumacı 
düşünceleri doğrultusunda Birlik’i şekillendirmeye çalışmaktadır. Parti’nin 
adındaki demokrasi vurgusu da temelde AB ulusları ile AB yönetimi arasında 
olduğunu varsaydıkları kalın bariyeri elitizme de tepkide bulunarak kaldırmaya 
yöneliktir. Grup, politikalarının arka planında egemenlikçilik amacının olduğunu 
belirterek aşırı olduğu düşünülen fikirlerine yönelik eleştirileri bertaraf etmeye 
çalışmaktadır.
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Avrupa’yı Yenile 
(Renew Europe)

Beril HAKVERİR 16

Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu 10 Eylül 1952 tarihinde 
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Ortak Meclisi’nin17 ilk toplantısında yer alan 
liberalleri, resmi olmayan ataları kabul etmektedir. Ancak grup resmen 23 Haziran 
1953 tarihinde Liberaller ve Müttefikler Grubu olarak kurulmuştur. Avrupa’yı 
Yenile Grubu (Renew Europe Group) ise, dokuzuncu Avrupa Parlamentosu (AP) 
dönemi için kurulan liberal ve Avrupa yanlısı bir siyasi gruptur. Grup, 2004-2019 
yılları arasında altıncı, yedinci ve sekizinci dönemlerde var olan ALDE grubunun 
halefi olmakla birlikte liberalizm, muhafazakâr liberalizm, sosyal liberalizm 
ideolojilerine sahiptir ve Pan-Avrupacı harekete destek vermektedir. Grup, 
Paris İklim Anlaşması'nı destekleyerek iklim krizine yönelik çözümleri ile kadın 
ve çocuk haklarını öncelikleri olarak belirlemiştir. Aynı zamanda Avrupa’da 
hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi savunmakta ve ekonomik büyüme, 
çevresel sürdürülebilirlik, adil rekabet ve sorumluluğu öncelikli hedefleri 
arasında belirtmektedir (Renew Europe al, t.y.). 

Bu çalışmanın amacı, Avrupa’yı Yenile Grubu’nun önceliklerini belirleyerek 
politikalarını irdelemektir. Çalışmanın Avrupa’yı Yenile Grubu kurulduktan 1,5 
yıl sonra gerçekleştirilmesi ve grup hakkında henüz bir literatür oluşmamış 
olmasından dolayı, grubun üç internet kaynağına başvurulmuştur. Çalışmada 
kantitatif içerik analizi yöntemi ve ikincil veriler kullanılmıştır. Bu çerçevede 
grubun internet sitesindeki haberler bölümü, blog sayfası ve twitter 
sayfası incelenerek en çok kullanılan kelimeler tespit edilmiş; bu kelimeler 
başlıklandırılarak grubun politik argümanları belirlenmiştir. Bu yönleriyle 
çalışma grup hakkında bir literatür oluşmasına katkıda bulunacaktır. 

Avrupa’yı Yenile Parlamento Grubu: İdeoloji ve Yapı

Avrupa’yı Yenile, Pan-Avrupa hareketine destek veren, sosyal ve muhafazakâr 
liberalizmi benimsemiş, liberal-merkezci olarak tanımlanan Parlamento 
grubudur. Grubun destek verdiği Pan-Avrupa hareketinin mimarı Kont Richard 
Coudenhove Kalergi (1894-1972), Avrupa için siyasal bir model öngörmüştür. 
Kalergi’nin, “Pan-Avrupa” olarak adlandırdığı bu model, Britanya ve Rusya sınır 

16Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi, ORCID 
Numarası: 0000-0001-8724-6836, berilhakverir@gmail.com
17Avrupa Parlamentosunun selefi olan kurum.

Giriş
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18Bkz: La Droite Constructive, AGIR. https://agir-ladroiteconstructive.fr/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

olacak şekilde, Avrupa halklarını içeren, zorunlu arabuluculuk ve çok taraflı iş 
birliği esaslarına dayanan, bir ulus üstü yapıdır. 1923 yılında Pan-Avrupa Birliği 
kurulmuş olsa da bu kuruluş uzun ömürlü olmamıştır (Bugge, 1995: 96). Ancak 
Avrupa’yı Yenile bu geleneği sürdürmekte; kendisini Pan-Avrupa yanlısı olarak 
tanımlamaktadır (Veld, 2018). Grup, bu amacını şu sözlerle ifade etmektedir:

“Avrupa Birliği’nin güçlü olması için hem Soğuk Savaş sonrası Avrupa’nın 
birleşmesi projesinin hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası barış projesinin 
gerçekleşmesi gerekir. Doğudan batıya ve kuzeyden güneye tüm Avrupa 
ülkelerinin gerçek ve derin bir entegrasyon süreci yoluyla Avrupa’yı yeniden 
birleştirmek, geleceğin Avrupa’sının kilit unsurudur” (Renew Europe ad, t.y.).  

Kaynak: Laurent de Boissieu - Europe Politique (03/06/2019). Groupe Alliance des Démocrates 
et des Libéraux pour l'Europe (ALDE), https://www.europe-politique.eu/alliance-des-
democrates-et-des-liberaux-pour-l-europe.htm, Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Tablo 1: Geçmişten Günümüze AP’de Yer Alan Liberal Gruplar

Grup Adı İngilizce 
Kısaltma

Resmi Avrupa 
Parlamentosu Adı Başlangıç Bitiş

Liberal Grup L Liberaller ve Müttefikler 
Grubu

2 Haziran 
1953 1976

Liberal ve Demokratik 
Grup LD Liberal ve Demokratik 

Grup 1976 13 Aralık 
1985

Liberal ve Demokratik 
Reformist Grup LDR Liberal ve Demokratik 

Reformist Grup 13 Aralık 1985 19 Temmuz 
1994

Avrupalı Liberal 
Demokratik ve Reform 
Partisi

ELDR
Avrupalı Liberal 

Demokratik ve Reform 
Partisi Grubu

19 Temmuz 
1994

20 Temmuz 
2004

Avrupalı Radikal 
Müttefikler ERA Avrupalı Radikal 

Müttefikler Grubu 1994 1999

Avrupa için Liberaller 
ve Demokratlar İttifakı ALDE

Avrupa için Liberaller 
ve Demokratlar İttifakı 

Grubu

20 Temmuz 
2004

Haziran 
2019

Renew Europe 
(Avrupa’yı Yenile) RE Avrupa’yı Yenile Grubu Haziran 2019 Devam 

ediyor

Avrupa’yı Yenile, bünyesinde liberal partileri barındırmaktadır. Bunlardan 
Fransa’nın AGIR18 partisi muhafazakâr liberalizm yanlısıdır. Muhafazakâr 
liberalizm, liberalizmin sağ kanadını temsil etmektedir. Sosyal liberalizm ise 
özgürlük ve eşitlik yanlısıdır. Avrupa’yı Yenile, kendisini sosyal ve muhafazakâr 
liberalizm ideolojisinde tanımlamaktadır. Yukarıda Tablo 1’de görüldüğü 
üzere, AP’de geçmişten günümüze yer alan liberal partiler yer almakta; 
liberallerin temsili Haziran 2019 itibarıyla Avrupa’yı Yenile Grubu tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 
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Avrupa’yı Yenile, dokuzuncu AP dönemi için kurulan Parlamentonun liberal, 
Avrupa yanlısı bir siyasi grubudur. Grup, 2004-2019 yılları arasında altıncı, yedinci 
ve sekizinci dönemlerde var olan ALDE grubunun halefidir. 20 Haziran 2019 
tarihinde kurulan Avrupa’yı Yenile’nin başkanı Dacian Çiolos’tur. 2019 parlamento 
seçimlerinde 108 koltuğa sahip olan grup, parlamentodaki toplam sandalyenin 
%14.38’ine sahiptir (European Parliament, 2019). Avrupa’yı Yenile’nin İngiliz 
milletvekilleri ve Liberal Demokratlar, 31 Ocak 2020’de İngiltere AB’den ayrılırken 
fiilen gruptan ayrılmıştır (Uberoi ve Fella, 2020). Böylece grubun mevcut vekil sayısı 
97’ye düşmüştür. Böylelikle Avrupa’yı Yenile Grubu’nun sandalye sayısının toplam 
sandalye sayısına oranı %13’e düşmüştür.

Kaynak: Tablodaki veriler yazar tarafından European Parliament, t.y. “MEPs by Member State and 
Political Group” verilerinden derlenmiştir. https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/
table (Erişim Tarihi: 15.01.2021).

Tablo 2: Avrupa’yı Yenile Grubu Milletvekillerinin Ülkelere Göre Mevcudiyeti

Ülke Avrupa’yı 
Yenile 

Toplam AP 
Milletvekili Sayısı

 Belçika 4 20
 Bulgaristan 3 17

 Çekya 6 21
 Danimarka 6 14
 Almanya 7 96
 Estonya 3 7
 İrlanda 2 13

 Yunanistan 21 21
 İspanya 9 59
 Fransa 23 79

Hırvatistan 1 12
 İtalya 1 76
 Kıbrıs 0 6

 Letonya 1 8
 Litvanya 2 11

Lüksemburg 2 6
 Macaristan 2 21

 Malta 0 6
 Hollanda 7 29
 Avusturya 1 19
 Polonya 0 52
 Portekiz 0 21

 Romanya 8 33
 Slovenya 2 8
 Slovakya 2 14

 Finlandiya 3 14
 İsveç 2 20
 AB 97 703
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Tablo 2’de görüleceği üzere, Avrupa’yı Yenile Grubu’nda 22 AB üye ülkesinden 
milletvekilleri bulunmaktadır. Fransa’nın ‘The Republic on the Move!’ Grubu 
(La République En Marche! (LaREM)) 10 vekille en çok milletvekiline sahip olan 
partidir. Grubun içinde en fazla milletvekili, 23 kişi ile Fransa’dan gelmektedir. 
Avrupa’yı Yenile milletvekilleri, ALDE ve The European Democratic Partisi’nde 
yer almaktadır. Avrupa’yı Yenile Grubu pek çok komitede ve alt komitede 
temsil edilmektedir. Örneğin Avrupa Bölgeler Komitesi’nde 51 temsilcisi 
bulunmaktadır.

Analiz

Araştırma çerçevesinde Avrupa’yı Yenile Grubu’nun üç resmi internet 
kaynağında en fazla kullandığı kelimeler irdelenmiştir. 9 Ocak 2021 
itibariyle, Avrupa’yı Yenile internet sitesinin haberler sekmesinde (https://
RenewEuropegroup.eu/en/news/) yer alan haber başlıklarında en fazla 
kullanılan kelimeler şunlar olmuştur: COVID-19, hukuk, bütçe, Kurtarma Fonu 
(NextGenerationEU), dijitalleşme, iklim değişikliği, Brexit ve haklar.

Avrupa’yı Yenile blog sitesinde ise (https://RenewEurope.medium.com/) Haziran 
2019 -9 Ocak 2021 arasında en çok kullanılan kelimeler şunlardır: COVID-19, 
ticaret, iklim, ekonomik alan, sosyal alan, dijitalleşme ve haklar.

10 Ekim 2019 - 09 Ocak 2021 tarihleri arasında incelenen 3223 tivitte (https://
twitter.com/RenewEurope) en çok kullanılan kelimeler ise şunlardır: COVID-19, 
haklar, sağlık, demokrasi, kadın, göç ve özgürlük.

Avrupa’yı Yenile Grubu’nun en fazla üzerinde durduğu tespit edilen konular 
çerçevesinde çalışma bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümler, COVID-19 ve Sağlık 
Politikası; Ekonomi Politikası başlığı altında AB Bütçesi, Kurtarma Fonu ve Ticaret 
Politikası; Hukuksal Alan başlığı altında İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlük, 
Değişen Öncelikli Alanlar başlığı altında İklim Değişikliği, Dijitalleşme; Sosyal 
Alan başlığı altında Kadın, Göç ve Brexit’tir. Aşağıda tematik başlıklarda yer 
alan bilgiler, analizde yer alan üç kaynaktan derlenmiştir.

COVID-19 ve Sağlık Politikası

Avrupa’yı Yenile, COVID-19 pandemisinin koordineli bir müdahale 
gerektirdiğini savunmaktadır. COVID-19’a karşı bir pilot aşı geliştirilmesi ve 
teşhis ve antivirallerin geliştirilmesi dâhil olmak üzere, aktif yanıt adına ortak 
bir Avrupa protokolü oluşturmak için harekete geçilmesi gerektiğini Mart 
2020’de belirten grup, güçlü ve kapsamlı bir Avrupa tepkisine dikkat çekmiştir 
(RenewEurope a, 2020). COVID-19 krizini sağlık ve ekonomi krizi olarak 
değerlendiren grup başkanı, COVID-19 hakkındaki yanlış bilgilendirmelerin 
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önüne geçilmesi gerektiğini belirtmiş; ilaç ve aşı ekipmanı üretiminde AB’nin 
rolüne dikkat çekmiştir. Ekonomik yönden ise ihtiyacı olan işletmelerin ve 
serbest meslek sahiplerinin desteklenmesi için tüm AB ve ulusal araçlara çağrıda 
bulunmuştur. İşletmelere vergi teşvikleri ve vergi indirimleri sunmanın yanı sıra 
KDV ödemelerini ve sosyal güvenlik primlerini ertelemek gibi destek önerileri 
bulunan grup, Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’nın acil 
durumlarda devletlere likidite desteği sağlamasının gerekli olduğunu belirtmiştir 
(RenewEurope b, 2020). Aynı zamanda işsizlik konusunda AB programlarının 
arttırılması gerektiğini vurgulamış ve Kurzarbeit19 programına benzer geçici bir 
Avrupa İstihdam Koruma Tesisi kurulmasını önermiştir (Renew Europe c, 2020).

AP’nin Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi Avrupa’yı Yenile Koordinatörü Luis 
Garicano, “Koronavirüs, ağır çekimde bir deprem gibi ve biz de tam ortasındayız. 
Diğer birçok şeyle birlikte Tek Pazarı yok etme riskini taşıyor. Vatandaşlar Avrupa 
çözümlerini görmezlerse, Avrupa büyük zarar görür” sözleri ile COVID-19’un 
AB için yarattığı tehlikeye dikkat çekmiştir (Renew Europe c, 2020). Salgının 
ilk günlerinde Avrupa’yı Yenile Grubu dayanışmanın önemini tekrar tekrar 
vurgulamış; alınacak tüm tedbirlerin destekçisi olduğunu açıklamıştır (Renew 
Europe b, 2020). Aynı zamanda grup COVID-19 önlemleri arasında 4 milyar Euro 
destek sağlamak için 2020 AB bütçesinin ve Avrupa Küreselleşme Uyum Fonu 
(European Globalisation Fund- EGF) gibi diğer fonların kullanılmasını teklif etmiştir 
(Renew Europe c, 2020). Sonrasında ise acil durum paketlerini destekleyen grup, 
etkin önlemlerin alınması için çağrıda bulunmuştur.

17 Nisan 2020’de “Eylemlerimizle  yargılanacağız,  ancak eylemsizliğimizden dolayı 
asla affedilmeyeceğiz” diyen grup başlanı Dacian Ciolo, Avrupa vatandaşlarına 
destek sağlanması için bir Avrupa Marshall Yardımı başlatılmasını önermiştir 
(Renew Europe d, 2020). Avrupa’yı Yenile, Acil Durum Destek Girişimi (2,7 milyar 
avro) ve RescEU (380 milyon avro) paketlerini desteklemiştir. Aynı zamanda 
2021-2027 bütçesinin AB vatandaşlarının ihtiyaç ve isteklerini karşılayan mali 
kapasiteye sahip olması vurgusunu yapmıştır (Renew Europe e, 2020). Avrupa’yı 
Yenile, pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan balıkçılık ve su 
ürünleri yetiştiriciliği sektörüne ek yardım sağlanması önerisini de desteklemiştir 
(Renew Europe f, 2020). Grup aynı desteği turizm sektörünün de almasını 
önermiştir (Renew Europe g, 2020). Tarım ve Kısal Kalkınma Komitesi’nde yer 
alan grup, yeni Ortak Tarım Politikası ışığında tarım sektörüne yönelik desteğin 
sürdürülmesini sağlamak için gerekli olan Geçiş Yönetmeliği’ni desteklemiştir 
(Renew Europe h, 2020). Avrupa’yı Yenile, pandemi krizi bağlamında Avrupa 
bölgelerinde ekonomik iyileşme için esnek bir destek girişimi olan REACT-EU’yu 
(Uyum ve Avrupa Bölgeleri için Kurtarma Yardımı) desteklemiştir (Renew Europe 
i, 2020). 

19Kurzarbeit, kısa çalışma ödeneğidir (BundesagenturfürArbeit, t.y.).
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Grup, COVID-19 temaslı izleme uygulamalarının üye devletler nezdinde 
gerçekleştirilmesi yerine tek bir Avrupa uygulamasının yürürlüğe girmesini 
teklif etmiştir. Vatandaşların temel haklarının korunması ve gizliliğin 
sağlanmasına yönelik endişelerini belirten grup, bu hususta bir politika 
belgesi yayınlamıştır (Renew Europe j, 2020). 

Avrupa’yı Yenile Grubu, COVID-19 salgınının yalnızca Avrupa vatandaşları 
ve ekonomisi için stratejik sektörlerde ciddi etkileri olmakla kalmayacağını, 
aynı zamanda Avrupa’daki kültürün çeşitliliği üzerinde de etkileri olacağını 
belirtmiştir. Bu konuda bir Avrupa kültürel kurtarma planı hazırlamıştır (Renew 
Europe k, 2020). Grup, COVID-19 krizi sırasında ve sonrasında kadına yönelik 
şiddetle mücadele ve pandemi zamanında demokrasinin desteklenmesi 
için birer eylem planı oluşturmuştur (Renew Europe l, 2020). COVID-19 
önlemlerinin demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü veya temel hakları tehlikeye 
atmaması gerektiği grup tarafından önemle vurgulanmaktadır. Grup, aşı 
sözleşmelerinde şeffaflığın bulunmadığını, hesap verilebilirliğin öncelikli 
olduğunu belirtmiş; AB ülkelerinin 2022’ye kadar COVID-19 aşıları ve ilgili 
test cihazlarındaki Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını düşürmelerine veya 
tamamen kaldırmalarına destek vermiştir (Renew Europe m, 2020). 

Sağlık politikalarına ilişkin pozisyon belgesi sunan grup, AB’nin gelecekteki 
halk sağlığı tehditlerine karşı tepkisini koordine etmek, mevcut Avrupa sağlık 
kurumlarının performansını iyileştirmek ve her tür sağlık kriziyle başa çıkmak 
için yeni bir Avrupa Sağlık Müdahale Mekanizması oluşturulması çağrısında 
bulunmuştur. Avrupa’yı Yenile, ilaçlara eşit erişimi garanti altına almak için 
Avrupa ilaç pazarının güçlendirilmesini önermektedir. Belge, hastalıkların 
önlenmesini, üst düzey araştırmalar için fon sağlanmasını, sağlık hizmeti 
alanında yenilikler getirilmesini, ilaçlar ve aşılar için geliştirilmiş ortak tedarik 
prosedürlerini kuvvetle savunmaktadır. Grup tüm bu hedeflerin, iddialı 
ve yeterince finanse edilen bir EU4Health Programı ile güçlendirilmesini 
önermektedir. Bu önerilerin sonucunda, 5,1 milyar avroluk bütçe EU4Health 
Programı'na tahsis edilmiştir (Renew Europe n, 2020). Avrupa’yı Yenile, Avrupa 
İlaç Ajansı’nın (European Medicines Agency- EMA) AB genelinde dayanışmayı 
sağlaması ve Avrupa’nın COVID-19 salgınıyla mücadeledeki rolünü 
arttırmasında aktif rol üstlenmiştir (Renew Europe o, 2020).

Ekonomi Politikası (AB Bütçesi, Kurtarma Fonu, Ticaret Politikası)

Pandeminin ilk zamanlarında Avrupa’yı Yenile, vatandaşların sağlığını korumak 
ve ekonominin toparlanmasına yardımcı olmak için AB’nin süreci yönetmesi 
ve koordine etmesinin gerekliliğini savunmuştur. Grup kısa vadede, ihtiyacı 
olan işletmelerin ve serbest meslek sahiplerinin desteklenmesi için tüm AB 
ve ulusal araçların seferber edilmesine destek vermiştir. Bu araçlar, ulusal 
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düzeyde işletmelere vergi teşvikleri ve vergi indirimleri sunmanın yanı sıra 
KDV ödemelerinin ve sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi, AB düzeyinde 
Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Merkez Bankası’ndan acil likidite sağlanması 
ve ekstra finansmanın seferber edilmesi olarak özetlenebilir (Renew Europe b, 
2020).

Avrupa’yı Yenile Grubu, COVID-19 krizinde en çok etkilenen sektörlerden biri 
olan turizm ve ulaşım konusunda Komisyon’un önlemlerini desteklemiştir. 
COVID-19 kriz yönetimi sırasında AB üye devletlerinin malların ve kişilerin 
dolaşımını sınırlarda kontrol etmek için farklı yaklaşımlar benimsemesi üzerine 
Avrupa’yı Yenile, 400 milyon Avrupalının sınırsız seyahat hakkını savunmuştur. 
İç sınır kontrolleri olmaksızın ve belirli milletlere karşı ayrımcılık yapılmaksızın, 
tam olarak işleyen bir Schengen Alanı'na hızlı bir dönüşü destekleyen grup, 
AB genelinde Schengen entegrasyonunun tamamlanmasını desteklemiştir 
(Renew Europe u, 2020).

Avrupa ekonomisini COVID-19 sonrası krize hazırlamak için geleceğe yatırım 
aracı olarak lanse edilen InvestEU programını destekleyen Avrupa’yı Yenile, 
sürdürülebilir altyapı, araştırma, inovasyon ve dijitalleşme gibi kilit alanlarda 
yapılacak yatırımlar için 400 milyar avronun üzerinde bir miktarın tahsis 
edilmesine olanak tanıyarak 26 milyar avronun üzerinde bir kamu garantisi 
sağlayacak program üzerinde uzlaşmaya varılmasına büyük katkı sağlamıştır 
(Renew Europe y, 2020).

AB Bütçesi

Avrupa’yı Yenile Grubu’nun bütçe tartışmalarında birincil önceliği, iklim 
konusunda tahsis edilecek bütçenin toplam bütçenin %20’si olması hususu 
olmuştur. Grup, iklim konusunda ayrılan bütçenin üye devletlere adil bir 
şekilde dağıtılmasının takipçisi olacaklarını belirtmiştir (Renew Europe a, 
2019). Aynı zamanda grup, KOBİ’lerin yeni Avrupa ekonomisinin itici gücü 
haline getirilmesi gerektiğini savunmaktadır (Renew Europe b, 2019). Bütçe 
görüşmelerinde grup, Erasmus Programı’nı, sağlık, dijitalleşme, araştırma, 
inovasyon ve yeşil teknolojiler alanındaki programları güçlendirme hedeflerini 
savunmuştur (Renew Europe p, 2020).

Bütçe tartışmalarında dayanışma hususunu vurgulayan Avrupa’yı Yenile, 
Yeşil Anlaşma ve Dijital Gündem ile reformlara ve yatırımlara dayalı iddialı bir 
program üzerinde Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile anlaştıklarını 
açıklamıştır (Renew Europe r, 2020). Aynı zamanda grup başkanı, Frontex’e daha 
çok bütçe sağlanması gerektiğini vurgulamıştır. Tarım ve uyum politikalarının 
modernleşmesi gerektiğini belirten Avrupa’yı Yenile, bu konuların bütçede 
sorun değil, çözüm olarak görülmesi gerektiğini ifade etmiştir (Renew Europe 
s, 2020).
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Eylül 2020’de Komisyonun bütçe teklifini açıklamasının ardından Avrupa’yı Yenile, 
Avrupa’nın amiral gemisi olarak adlandırdığı fonların teklifte eksik olduğunu 
vurgulamıştır. Bütçe teklifinin ardından Bütçe Komisyonu (European Parliament's 
Committee on Budgets- BUDG), Horizon 2020, EU4Health, Erasmus veya Eurojust, 
Europol ve Frontex gibi özellikle Avrupa’yı Yenile tarafından desteklenen AB'nin 
temel programlarının bütçelerini 14 milyar Euro’dan fazla artıran bir dizi değişikliği 
kabul etmiştir (Renew Europe t, 2020).

Kurtarma Fonu

Avrupa’yı Yenile, Kurtarma Fonu’nun tarihi bir hamle olduğunu belirterek fonu, 
“AB dayanışmasının müthiş bir sembolü ve çok ihtiyaç duyulan bir ekonomik teşvik” 
olarak tanımlamaktadır (Renew Europe z, 2020). Grup bu konuda 2 trilyon avroluk 
Kurtarma Fonu bütçesi sağlanması çağrısında bulunmuştur (Renew Europe aa, 
2020). Kurtarma Fonu’nun kırsal kesimler için büyük önem taşıdığını belirten 
grup, kırsal kesimlerin kriz sonrası başarıyı ölçecek en güçlü göstergelerden biri 
olduğunu vurgulamıştır (Renew Europe bb, 2020). İddialı bir Kurtarma Fonu ve 
bütçenin, “dünyada müreffeh, sürdürülebilir ve güçlü bir Avrupa için anahtar 
olduğu” grup tarafından benimsenmektedir. Avrupa Kurtarma Fonu’nun öz 
kaynaklar sistemi konusundaki eylem planı önerisi kabul edilen Avrupa’yı 
Yenile, Kurtarma Fonu önceliklerini üç başlık altında belirlemiştir. İlk olarak, 
piyasadan toplanan AB kurtarma parası AB önceliklerine harcanmalı; ikinci 
olarak, israf edilmemeli; üçüncü olarak işletmelere ve insanlara mümkün olan 
en kısa sürede ulaştırılmalıdır (Renew Europe cc, 2020). Nihayetinde Parlamento 
görüşmelerinde, Kurtarma Fonu’nun öncelikle hangi alanlara tahsis edileceğini 
Avrupa’yı Yenile vekilleri şekillendirmiştir. Altı politika alanı geliştirilmesi önerisi 
kabul edilen Avrupa’yı Yenile Grubu’nun önerdiği alanlar yeşil geçiş, dijitalleşme, 
rekabetçilik, sosyal uyum, sağlık ve dayanıklılığın yanı sıra çocuklar ve gençlere 
yönelik politikalardır. Avrupa’yı Yenile, yeni nesile adanmış ayrı bir çalışma alanına 
sahip olma sözünü yerine getirmiş; çocukların ve gençlerin AB’nin merkezinde 
olmasına destek vermiştir. Avrupa’yı Yenile vekillerinin desteği ile fonun ilk 
kullanımı yeşil geçişlerin uygulanması üzerine olacaktır. Grup aynı zamanda 
Kurtarma Fonu aktarımlarının izlenebilir olmasını sağlamıştır. Bu kapsamda nihai 
yararlanıcılardan oluşan tek bir veri tabanı oluşturulacak; AB dolandırıcılıkla 
mücadele organlarının söz konusu veri tabana erişebilmesi sağlanacaktır (Renew 
Europe dd, 2020).

Ticaret Politikası

Avrupa’yı Yenile, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile iş birliğini ve Biden yönetimi 
ile olumlu bir ticaret ilişkisi oluşturulmasını desteklemektedir (Renew Europe ee, 
2020). Grup, Avrupa değerlerinin ve çıkarlarının AB ticaret politikasının merkezinde 
olması; açıklık, dayanıklılık ve değer temelli ticaretin AB Ticaret Politikası’nın 
merkezinde yer alması gerektiğini savunmaktadır (Renew Europe ff, 2020).
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Hukuksal Alan (İnsan Hakları, Demokrasi ve Özgürlük)

Bu bölümde Haklar başlığı altında Avrupa’yı Yenile Grubu’nun çocuk hakları, 
LGBTİ+ bireylerin hakları, engelli hakları ve insan hakları yaklaşımlarına; 
Demokrasi ve Özgürlük başlığı altında ise grubun AB düzeyinde ve küresel 
ölçekte demokrasi ve özgürlükler alanındaki hedeflerine ve beklentilerine yer 
verilmektedir. 

İnsan Hakları

Avrupa’yı Yenile Grubu sadece Avrupa düzeyinde değil, dünyanın farklı 
bölgelerinde de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmektedir. Hong 
Kong’un yasal özerkliği, ifade özgürlüğü ve protesto hakkına güçlü bir 
desteğin işareti olarak grup, Parlamento’da gündem oluşturmuştur (Renew 
Europe jj, 2020). Grup aynı zamanda Belarus’ta meydana gelen insan hakları 
ihlallerini, siyasi amaçlı tutuklamaları, rehin almalar ve vatandaşların sınır dışı 
edilmesini kınamıştır (Renew Europe kk, 2020). 2020 yılındaki G20 Dünya 
Liderleri Zirvesi öncesinde grup, Suudi yetkilileri kadın hakları aktivistlerini ve 
diğer tutuklu insan hakları savunucularını koşulsuz olarak serbest bırakmaya 
davet etmiştir (Renew Europe ll, 2020). Grup, Konsey’in küresel insan hakları 
yaptırımları rejimini kabul etmesini desteklemiştir. Yaptırımlar 7 Aralık 2020 
tarihinde kabul edilmiştir (Molu, 2020; Avrupa Konseyi, 2020). Avrupa’yı Yenile 
Grubu AB düzeyinde ise özellikle çocuk hakları, LGBTİ+ hakları ve engelli 
haklarına yönelik çalışmalarda bulunmaktadır.

i.Çocuk hakları:

Avrupa’yı Yenile, çocuk haklarının tüm Avrupa politikalarının merkezinde 
yer alması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Grup, Parlamento’ya çocuklarla 
ilgili tüm AB konuları ve politika alanları için özel bir AB temsilcisi atanması 
yoluyla çocukların korunması çağrısında bulunmuştur. Avrupa’yı Yenile çocuk 
işçiliğinin ortadan kaldırılması, çocuklara yönelik her türlü şiddetin sona 
erdirilmesi, çocuk cinsel istismarıyla ve çocuk yoksulluğuyla mücadelenin 
Komisyon’un çocukları koruma ve desteklemeye yönelik yeni stratejisinin 
temel taşları olması gerektiğini savunmaktadır (Renew Europe hh, 2020). 

ii.LGBTİ+ bireyler:

Avrupa’yı Yenile, LGBTİ bireyler için on taahhüt sunmaktadır. Bu taahhütler; 
•	 LGBTİ+ insan haklarının AB Komisyonu tarafından iddialı bir AB LGBTİ+ 

Stratejisi ile tam olarak korunması; 
•	 LGBTİ+ fobisine ve nefret söylemine karşı güçlü eylem planı; 
•	 LGBTİ+ bireyler için Eşit Muamele Tüzüğü’nün hızlı bir şekilde benimsenmesi; 
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•	 AP’de serbest dolaşım hakları ve tüm AB üye devletlerindeki Gökkuşağı 
Ailelerinin haklarının tam olarak tanınması da dâhil olmak üzere, AB 
genelinde Gökkuşağı Aileleri için eşit hakların sağlanmasına yönelik teklifler; 

•	 LGBTİ+ haklarının demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar 
konusundaki tüm AB izleme süreçlerine dâhil edilmesi; 

•	 AB’nin LGBTİ+ sığınmacılar için güvenli ve konuksever bir sığınak 
olmasını sağlamak ve sığınma prosedürlerinin ve kabul şartlarının LGBTİ+ 
sığınmacıların özel koşullarına ve zorluklarına uyarlanmasını sağlaması; 

•	 LGBTİ+ bireylerin haklarına saygı gösterilmesini AB koşulluluklarından biri 
olarak sağlanması; 

•	 LGBTİ+ hakları konusunda farkındalık yaratma ve savunma için daha fazla 
AB finansmanı; 

•	 Komisyon üyeleri ve AP üyeleri de dâhil olmak üzere, Avrupa ve ötesindeki 
Onur Yürüyüşlerinde AB kurumlarının temsilcilerinin katılımının sağlanması;

LGBTİ+ bireylerin eşit, özgür ve güvenli yaşadığı bir dünya için tüm siyasi 
seviyelerdeki Avrupa’yı Yenile temsilcileri ve üye partilerle birlikte çalışılması 
(Renew4Equality, 2020).

iii. Engelli hakları:

AB nüfusunun yaklaşık %20’si bir tür engele sahiptir. Engelli insanlar, günlük 
yaşamlarında daha fazla engel, zorluk ve ayrımcılıkla karşı karşıyadır. Buna 
ek olarak, COVID-19 salgını ve üye devletler tarafından uygulanan tedbirler, 
engelliler üzerinde orantısız bir etkiye yol açmıştır. Bu nedenle, AP’deki Avrupa’yı 
Yenile Grubu, engelli kişilerin haklarını korumak için güçlü taahhütlerde 
bulunmuştur. Aynı zamanda, herkes için eşitliğe ve tam erişilebilirliğe dayalı, 
kapsayıcı bir Avrupa toplumu yaratılmasına yönelik somut adımlar atılması 
gerektiği çağrısında bulunmuştur (Renew Europe ii, 2020).

Demokrasi ve Özgürlükler

Avrupa’yı Yenile, COVID-19 sürecinde demokrasinin temel prensiplerinin 
korunması için Parlamentoya bir eylem planı sunmuştur. Bu planda AB 
fonlarının doğrudan yapılanması, böylelikle demokratik olmayan eylemlerin 
engellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Eylem planı ülkelerin COVID-19 kriziyle 
mücadelede AB fonlarından yararlanmaları için Avrupa Savcılığı’na (EPPO) 
üyelik şartının getirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Avrupa’yı Yenile, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve temel haklar üzerine bir AB mekanizması 
oluşturulmasını teklif etmiştir. Grubun tüm bu demokrasi çağrılarında Polonya 
ve Macaristan’daki uygulamalara atıf bulunmaktadır. Eylem planı üzerine 
hazırlanan raporda, Komisyon’un üye ülkeler hakkında rapor hazırladığı; bu 
raporlarda Birlik’in temel değerlerinin güçlendirilmesi amacıyla ülkelere özgü 
tavsiyeler olduğu belirtilmiştir. Nihayetinde, üye devletlerin tavsiyeleri yerine 
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getirmemesi halinde Birlik, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 7'nci Maddesi20  
kapsamındaki prosedürler, ihlal işlemleri ve bütçe koşulluluğu dâhil olmak 
üzere, somut uygulama önlemlerine başvurma yetkisine sahip olacaktır 
(Renew Europe gg, 2020).

Avrupa’yı Yenile, hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemekte ve AB ile üye 
ülkelerde etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik eylemlerde bulunmaktadır. 
Grup, hukukun üstünlüğünün gerilemesi ve demokratik kurumlara yönelik 
saldırıların ışığında, özellikle de Polonya ve Macaristan’da, AB değerlerini 
bir kenara bırakan hükümetlerin AB fonlarına erişimlerinin kısıtlanarak 
kendilerinin bu fonlarla “ödüllendirilmemesine” yönelik önlemlere ihtiyaç 
olduğuna inanmaktadır (Renew Europe oo, 2020).

Grup medya özgürlüğünü, demokrasinin temeli olarak tanımlamaktadır. 
Grup bazı AB üye devletlerinde, medya özgürlüğünün zayıflatıldığı veya 
sınırlandırıldığı konusunda derin endişe duyduğunu ifade etmektedir. 
Gazetecilerin korunmasının yanı sıra çevrim içi dezenformasyon ve nefret 
söylemiyle mücadele, Avrupa’yı Yenile için temel önceliklerdir (Renew Europe 
nn, 2020).

Değişen Öncelikli Alanlar (İklim Değişikliği, Dijitalleşme)

Bu bölümde Avrupa’yı Yenile Grubu’nun iklim değişikliği ve özellikle 
COVID-19 sonrası dönemde gerekliliği artan dijitalleşme süreçlerine yaklaşımı 
değerlendirilmektedir.

İklim Değişikliği

Avrupa’yı Yenile, 2021-2027 bütçesinin %20’lik bölümünün iklim değişikliği 
alanına yönlendirilmesini teklif etmiştir. Grup, doğaya ve insana saygılı, daha 
akıllı ve daha sürdürülebilir bir ekonominin geliştirilmesine daha fazla fon 
ayrılmasını desteklemektedir. Avrupa’da ve küresel ölçekte iklim ve çevre 
olağanüstü halinin ilan edilmesi, Avrupa’yı Yenile Grubu’nun teklifiyle kabul 
edilmiştir (Renew Europe c, 2019). Grup aynı zamanda iklim yasasının geçmesi 
için mücadele etmiştir. Bu yasanın hedefi, sera gazı salınımlarının 1990 yılına 
oranla %60 azaltılmasıdır (Renew Europe pp, 2020).

Adil Geçiş Fonu’nun (Just Transition Fund-JTF) oluşturulması Avrupa’yı 
Yenile’nin siyasi önceliklerinden biri olmuştur. Üye Devletlerin JTF fonlarına 
erişimi, 2050 yılına kadar AB’nin “karbon nötr” hedefine ulaşmak için eylem 

20Avrupa değerlerinin ciddi ve sürekli ihlali sebebiyle üye ülkenin AB üyeliğinin askıya alınmasına dair 
madde (Official Journal of the European Union, 2002).
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planlarını özetleyen ulusal bir yol haritasının kabul edilmesine bağlıdır (Renew 
Europe rr, 2020). Avrupa’yı Yenile, Ortak Tarım Politikası’nın çevresel hedefini 
çağdaşlaştırma ve güçlendirme konusunda Parlamento grupları arasında 
bir uzlaşmaya aracılık etme çabalarının da ön saflarında yer almıştır (Renew 
Europe v, 2020).

Dijitalleşme

Avrupa’yı Yenile Grubu’nun önceliklerinden biri taşımacılık sektörünün 
dijitalleşmesidir. Grup, elektronik yük taşımacılığı bilgileri (The electronic freight 
transport information-eFTI) sistemine geçilmesinin destekçisidir. Bu sistem 
taşımacılık operasyonlarındaki kâğıt kullanımını azaltmayı amaçlamaktadır. 
AB’de yapılan toplam yük taşımacılığı, son 20 yılda yaklaşık %25 artmıştır 
ve 2015-2050 döneminde %51 oranında artması beklenmektedir. Şu anda, 
AB topraklarındaki sınır ötesi taşımacılık operasyonlarının yaklaşık %99’u, 
operasyonun belirli aşamalarında hala kâğıt belge kullanımını gerektirmektedir 
(Renew Europe d, 2019).

Avrupa’yı Yenile, insan hayatını öncelikli hale getiren, işletmeler için yeni 
fırsatlar yaratmayı ve güvenilirliğin gelişimini amaçlayan Yapay Zekâ Üzerine 
Beyaz Kitap ve Avrupa Veri Stratejisi’nin destekçisidir. Avrupa’yı Yenile, yapay 
zekâ ve düzenlenmiş veri yönetiminin Avrupa vatandaşlarının yaşamlarını 
iyileştirmeye ve AB içinde refahı teşvik etmeye büyük katkı sağlayabileceğine 
inandığını belirtirken bu süreçte temel hak ve özgürlüklerin korunmasının 
ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (Renew Europe ss, 2020).

‘Dijital Hizmetler Yasası’ müzakereleri boyunca Avrupa’yı Yenile, ulusal engeller 
ve gerekçesiz düzenlemeler olmaksızın bir dijital tek pazar oluşturulurken 
çevrim içi platformun sorumluluğunu yenilemek, güçlendirmek ve çevrimiçi 
hizmetlerin kurallarını netleştirmek gerektiğini savunmuştur (Renew Europe 
tt, 2020). Avrupa’yı Yenile Milletvekili Ondřej Kovařík tarafından hazırlanan 
‘Dijital Finans Raporu’, kripto varlıklar, dijital operasyonel esneklik ve özellikle 
birlikte çalışabilir dijital finansal kimlikler hakkında veri kullanımının önemini 
vurgulamaktadır. Rapor, dijital finansta şeffaflık, veri koruması, dolandırıcılık 
gibi konuları da içermektedir (Renew Europe uu, 2020). 

Avrupa endüstrisinin kendisini Avrupa ekonomisinin daha rekabetçi, dijital 
ve iklim dostu bir itici gücüne dönüştürmesine yardımcı olmak ve Birlik 
vatandaşlarının refahını sağlamak için uzun vadeli bir strateji içeren raporun 
destekçisi olan Avrupa’yı Yenile, uzun vadeli dijital ve yeşil dönüşümü rapor 
kapsamına dâhil etmek istemektedir (Renew Europe vv, 2020). 

Avrupa’yı Yenile’nin desteklediği Dijital Avrupa Programı (Digital Europe 
Programme - DEP), şimdiye kadarki ilk Pan-Avrupa dijital yatırım programıdır 
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ve AB’nin stratejik dijital kapasitelerini oluşturmak ve dijital teknolojilerin ve 
çözümlerin geniş çapta dağıtımını kolaylaştırmak adına önemli bir adımdır. 
DEP, dijital alanda hem kamu hem de özel sektörü etkileyen yatırım açığının 
aşılmasına da yardımcı olacaktır. Ayrıca program, şirketlerin dijital teknolojileri 
kullanarak iş ve üretim süreçlerini, ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmelerine 
yardımcı olacak Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri’ni kullanarak geniş çapta 
test edilmiş teknolojileri yaymayı hedeflemektedir (Renew Europe yy, 2020).

Dijital Tek Pazar Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası’nın iki önemli amacı vardır. 
Bunlar; tüm dijital hizmet kullanıcılarının temel haklarının korunduğu daha 
güvenli bir dijital alan yaratmak ve hem Avrupa Tek Pazarı'nda hem de küresel 
olarak yenilikçiliği, büyümeyi ve rekabetçiliği teşvik etmek için eşit bir oyun 
alanı oluşturmaktır. Avrupa’yı Yenile, bu yasalara destek vermektedir (Renew 
Europe zz, 2020).

Sosyal Alan (Kadın-Erkek Eşitliği, Göç ve Brexit)

Bu bölümde Avrupa’yı Yenile Grubu’nun sosyal alanda AB’yi etkileyen 
gelişmelere yaklaşımı kadın-erkek eşitliği, göç akınları ve Brexit örnekleri 
çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Kadın-Erkek Eşitliği

Avrupa’yı Yenile, cinsiyet eşitliğine sahip bir Avrupa taahhüdünde 
bulunmaktadır. Grup, insan onuruna ve insan haklarına, özgürlüğe, 
demokrasiye ve eşitliğe saygı gösterilmesini desteklemektedir (RenewEurope 
ab, 2020). Cinsiyete dayalı şiddetle mücadeleyi öncelikleri arasında tutan grup, 
cinsiyetler arası ücret farklılıklarının kapatılmasını, toplumsal eşitliği, kadın 
haklarına yönelik somut ve bağlayıcı tedbirlerin alınmasını, Avrupalı kadınlar 
için üreme haklarını, kadın sünnetinin yasaklanmasını, cinsel ve üreme sağlığı 
hizmetlerini, doğum kontrol yöntemlerine erişimin kolaylaştırılmasını, güvenli 
ve yasal kürtajı, iç ve dış AB politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliğinin dâhil 
edilmesini amaçlamaktadır (RenewEurope ac, 2020). Aynı zamanda grup, 
kadınların, kronik hastalıklara sahip insanların ve dezavantajlı grupların işgücü 
piyasasına daha fazla dâhil olmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir 
(RenewEurope e, 2019). Avrupa’yı Yenile, Avrupa’daki kadınlar için AB’de 
yürürlükte olan en iyi mevzuat, standartlar ve uygulamaları hayata geçirmeyi 
amaçlamaktadır. Kadın hakları konusunda üye devletlerin en ilerici yasalarının 
yukarıdan etkin bir şekilde uygulanmasını hedeflemektedir (RenewEurope ad, 
2020). Grup, kadın haklarını en önemli önceliği olarak belirtmektedir.
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Şekil 1’de görüldüğü üzere AP siyasi gruplarında en yüksek kadın vekil oranları 
kıyaslamasında en yüksek kadın vekil oranı Yeşiller/EFA’da iken, Avrupa’yı 
Yenile üçüncü sıradadır. Bu özelliği ile siyasete yön vermeyi amaçlayan grup, 
2019 yılında İran’da kadın haklarına yapılan saldırıları kınamıştır (Renew Europe 
f, 2019). Üye ülkelerde İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için çağrılar 
yapmıştır. Polonya’nın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme açıklaması grup 
tarafından kınanmıştır (Renew Europe af, 2020). Aynı zamanda Polonya’daki 
katı kürtaj yasaklarına da karşı çıkılmıştır. Fatal bozukluklar dâhil kürtajı 
yasaklayan Polonya’nın kararını aktif bir şekilde protesto eden grup, Polonyalı 
kadınlarla dayanışma içinde olduğunu ilan etmiştir (Renew Europe ag, 2020).

COVID-19 sürecinde kadına yönelik şiddetin %60 oranında arttığını belirten 
grup, “Kriz ve Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddete İlişkin AB Protokolü” 
geliştirilmesi çağrısında bulunmuştur (Renew Europe ah, 2020). Aynı zamanda 
cinsiyet eşitliğine önem veren Avrupa’yı Yenile, Ekonomik ve Parasal İşler 
Komitesi (European Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs- 
ECON) seçiminde bir kadın ve bir erkek aday önerilmezse aday gösterilen kişiyi 
desteklemeyeceğini açıklamıştır (Renew Europe ai, 2020). 

Göç

AB Göç ve İltica Paktı’nın yenilenmesi gerektiğini savunan Avrupa’yı Yenile, 
şeffaf, insancıl, sürdürülebilir ve kontrol altında bir göç politikasının gerekliliğini 
vurgulamaktadır. Bu politika Avrupa’da yaşayanlar, daha iyi bir yaşam için 
çabalayanlar ve korunmaya muhtaç olanlarla ilgilidir. Avrupa’yı Yenile, ortak 
dayanışma, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı değerlerine dayanan, 
göç konusunda geleceğe yönelik ve kapsamlı bir yaklaşım önermektedir. 
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Şekil 1: Parlamentoda Kadınlar

Kaynak:  European Parliament (2020). Women in parliaments.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646189/EPRS_
ATA(2020)646189_EN.pdf (Erişim Tarihi: 15.01.2021).
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Grup, ortak sorumluluk ve insan haklarına saygıyı iş birliğinin temeli olarak 
belirlemiştir. İnsan ticareti ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadeleye yönelik 
politikaların hayata geçirilmesini savunan grup, üçüncü ülkelerle yapılacak 
anlaşmalar ile işçilerin yasal yollarla AB ülkelerine gelişinin desteklenmesi 
gerektiğini belirtmektedir (Renew Europe g, 2019). 

Avrupa’yı Yenile, mültecilere yönelik insani koşulların iyileştirilmesi, izlenmesi 
ve göçmenlerin temel haklarına saygı gösterilmesi için mali desteğin 
artırılmasını talep etmektedir. Grup hükümetler, Birleşik Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü (International 
Organization for Migration - IOM) gibi uluslararası ortaklarla daha fazla iş 
birliğini desteklemektedir. Sağlık koşullarına ve çocuklar için eğitime erişim 
konularına ağırlık verilmesini bilhassa vurgulamaktadır (Renew Europe g, 
2019).

Brexit

Avrupa’yı Yenile, Brexit sürecinde Avrupa menfaatleri korunurken Avrupa 
değerlerine ve standartlarına dayalı olması gereken güçlü bir gelecek 
ortaklığını desteklemiştir. Brexit Antlaşması’nın Avrupa vatandaşlarına 
fayda sağlaması ve AB’yi derinleştirmekten alıkoymaması gerektiğini 
vurgulayan grup, müzakerelerde aktif rol oynamıştır (Renew Europe aj, 
2020). Brexit Antlaşması’nda yer alan maddelerin (özellikle Kuzey İrlanda 
Protokolü21) uluslararası hukuku ihlal edecek şekilde düzenlendiğini açıklayan 
Avrupa’yı Yenile, düzeltme gerçekleşene kadar anlaşmalarda olumlu oy 
kullanmayacağını açıklamıştır (Renew Europe ak, 2020). 

Çalışmada Avrupa’yı Yenile Grubu’nun internet sitesi, blogu ve twitter 
hesapları incelenmiş; bu kaynaklarda ‘özgürlük’ kavramının en çok kullanılan 
kelimelerden biri olduğu ortaya çıkmıştır. Grubun ‘eşitlik’ kavramını bir 
politika başlığı altında değil, kadın ve LGBTİ+ grupları özelinde savunduğu 
görülmüştür. Yukarıda yer verilen tüm başlıklar ve alt başlıklar çerçevesinde 
Avrupa’yı Yenile Grubu’nun temel önceliklerinin, savunduğu liberal değerlerle 
doğru orantılı olarak ortaya çıktığı söylenebilir. AB ekonomisi ve ticaretinin 
devamlılığı sağlanırken demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının 
korunmasına, COVID-19 sürecinin sağlık politikalarında reformu zorunlu 
hale getirdiğine dikkat çeken Avrupa’yı Yenile Grubu, Parlamento’daki yerini 
sağlamlaştırmış görünmektedir. 

21Kuzey İrlanda Protokolü: Kuzey İrlanda, gümrük ve ürün standardı kurallarına uymaya devam edecektir. 
Böylelikle Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında gümrük kontrolleri uygulanmayacaktır. AB'nin 
gümrük kurallarını uygulamaya ve ürün standartlarına ilişkin kurallarına uymaya devam edecektir. 
Protokol 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecektir (Ertuğral, 2020: 258).
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Sonuç

Avrupa’yı Yenile, kendini sosyal ve muhafazakâr liberal olarak tanımlayan 
bir AP siyasi parti grubudur. Bu sebeple özgürlük ve eşitliği savunan sosyal 
liberalizm kavramının Avrupa’yı Yenile politikalarında da yer bulduğu açık bir 
şekilde görülmektedir. Diğer taraftan muhafazakâr liberalizmin savunduğu 
bireysel özgürlük ve demokrasi, Avrupa’yı Yenile’nin temel ilkeleri arasında 
yer almaktadır. Fakat grup muhafazakâr liberallerin eleştirdiği rekabet, 
devlet müdahalesi ve rasyonel politikalara tümüyle karşı çıkmamaktadır. 
Avrupa’yı Yenile, muhafazakâr liberallerin aksine ticarette rekabetin yer alması 
gerektiğini ve devletin bu rekabeti düzenleyen bir unsur olarak rol oynaması 
gerektiğini savunmaktadır. 

Üye ülkelerin politika alanlarında sınırsız haklara sahip olmasını eleştiren 
Avrupa’yı Yenile, AB’nin ulus üstü alanda sınırsız haklar edinmesine yönelik 
bir eleştiri getirmemektedir. Çalışmada elde edilen bilgiler ışığında, Avrupa’yı 
Yenile Grubu’nun AB düzeyinde değişiklikler öngörmesi, AB kararlarının üye 
ülkeleri cezalandırıcı politikaları da kapsaması gerektiğini savunması ve AB’nin 
bir ulus üstü yapı olarak demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğünü 
koruması, yasama, denetim ve yargı mekanizması olan bir çatı devlet görevi 
üstlenmesi gerektiğini savunması nedeniyle Pan-Avrupa idealini pratikte 
yaşatmaya odaklandığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

Açıklama: Kaynakça düzenlenirken internet sitesinden alınan veriler önce alfabetik 
olarak (a-z), sonrasında çift alfabetik (aa-zz) ve harf alfabetik (ab-az) olarak 
düzenlenmiştir.

Avrupa Konseyi. (2020). Council Decision (CFSP) 2020/1999 of 7 December 2020 
Concerning Restrictive Measures Against Serious Human Rights Violations and 
Abuses. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020 
D1999&qid=1608115509898 Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Bugge, P. (1995). The nation supreme: The idea of Europe 1914-1945, The History 
of the Idea of Europe, New York: The Open University, 83-149.

Bundesegantur für Algeit. (t.y.) Kurzarbeitergeld - Informationen für 
Arbeitnehmer. https://www.arbeitsagentur.de/finanzielle-hilfen/
kurzarbeitergeld-arbeitnehmer Erişim Tarihi: 15.01.2021.

De Boissieu, L. (03/06/2019). Groupe Alliance des Démocrates et des Libéraux 
pour l'Europe (ADLE), Europe Politique, https://www.europe-politique.eu/
alliance-des-democrates-et-des-liberaux-pour-l-europe.htm Erişim Tarihi: 
15.01.2021.



144

Ertuğral, Y. (2020). COVID-19 ve Brexit’in Kuzey İrlanda Barışının Geleceğine 
(Hayırlı Cuma Anlaşmasına) Etkileri. Euro Politika, COVID-19 Sonrası Avrupa 
Birliği'nin Geleceği, s: 249-270.

European Parliament (2020). Women in parliaments. https://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646189/EPRS_ATA(2020)646189_
EN.pdf Erişim Tarihi: 15.01.2021.

European Parliament, (t.y.) MEPs by Member State and Political Group. 
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/table Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

European Parliament. (2019). 2019 European Election Results 
https://europarl.europa.eu/election-results-2019/en/tools/widget-
country/2019-2024/Erişim Tarihi: 15.01.2021. Molu, B. (2020). Avrupa 
Birliği’nin “Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi” Kararı ve Türkiye. https://
tr.boell.org/tr/2020/12/25/avrupa-birliginin-kuresel-insan-haklari-yaptirim-
rejimi-karari-ve-turkiye Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Official Journal of the European Union. (2002). Consolidated Version 
Of The Treaty On European Union, Title I, Common Provisions, Article 
7 (Ex Article 7 Teu). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/
HTML/?uri=CELEX:12012M007&from=EN Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe a. (2019). 2020 EU Budget: Renew Europe will Fight for the 
20% Climate Goal. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1318-2020-
eu-budget-renew-europe-will-fight-for-the-20-climate-goal/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe a. 2020. COVID-19: Renew Europe Calls for a Coordinated 
European Response.  https://reneweuropegroup.eu/en/news/1454-COVID-
19-renew-europe-calls-for-a-coordinated-european-response/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe aa. (2020). Renew Europe Calls for a 2 trillion Euro Recovery 
Plan — Warns Against A 'Trickeryfund'.  https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1494-renew-europe-calls-for-a-2-trillion-euro-recovery-plan-warns-
against-a-trickery-fund/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ab. (2020). Strategic EU Action Surgently Needed to End 
Female Genital Mutilation Worldwide. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1430-strategic-eu-actions-urgently-needed-to-end-female-genital-
mutilation-worldwide/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ac. (2020). GenderEquality: Long-Awaited Strategy is a Good 
Starting Point, Now Action Needs to Follow. https://reneweuropegroup.eu/
en/news/1450-gender-equality-long-awaited-strategy-is-a-good-starting-
point-now-action-needs-to-follow/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.



145

Renew Europe ad. (2020). Gender Equality at the Heart of the European 
Project: Renew Europe Wants to Build the ‘SimoneVeil-Pact’ https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1402-gender-equality-at-the-heart-of-
the-european-project-renew-europe-wants-to-build-the-simone-veil-pact/ 
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe af. (2020). IstanbulConvention: Renew Europe Stands with the 
Women of Poland. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1586-istanbul-
convention-renew-europe-stands-with-the-women-of-poland/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe ag. (2020). Polish Women Must be Granted Autonomy Over 
Their Own Bodies. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1706-polish-
women-must-be-granted-autonomy-over-their-own-bodies/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe ah. (2020). Renew Europe Launches Action Plan to Combat 
Violence Against Women During the COVID-19 Crisis and Beyond.  https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1574-renew-europe-launches-action-
plan-to-combat-violence-against-women-during-the-COVID-19-crisis-and-
beyond/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ai. (2020). ECB Board: Nominate a Woman and a 
Man for Parliament to Pick From, Renew Europe MEPs say. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1624-ecb-board-nominate-a-woman-and-
a-man-for-parliament-to-pick-from-renew-europe-meps-say/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe aj. (2020). Brexit: Renew Europe Hopes for a Strong Future 
Partnership, Which Must be Based on European Values and Standards, While 
Protecting European İnterests. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1426-
brexit-renew-europe-hopes-for-a-strong-future-partnership-which-must-
be-based-on-european-values-and-standards-while-protecting-europea-
n-interests/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ak. (2020). Brexit: The Full and Timely İmplementation of 
the Withdrawal Agreement is a Pre-Condition for Any Future Relationship. 
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1598-brexit-the-full-and-timely-
implementation-of-the-withdrawal-agreement-is-a-pre-condition-for-any-
future-relationship/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe al. (t.y.). Our Key Priorities. https://reneweuropegroup.app.
box.com/s/qxyfd4ix3fcvusdkeq1dx7b5y7luc075 Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ad. (t.y.). Europe Is Our Future and Is Well Worth Fıghtıng 
For. https://www.reneweuropegroup.eu/what-we-stand-for Erişim Tarihi: 
15.01.2021.



146

Renew Europe b. (2019). EU budget: a New Way of Doing Things.  https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1329-eu-budget-a-new-way-of-doing-things/ 
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe b. 2020. To Limit the Health & Economic İmpacts Of COVID 
– 19: "Weneed A Strong And Well-Coordinated EU Action Plan". https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1457-to-limit-the-health-economic-impacts-of-
COVID-19-we-need-a-strong-and-well-coordinated-eu-action-plan/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe bb. (2020). The Future Of Rural Europe İs Vital To The EU Recovery 
Plan. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1554-the-future-of-rural-europe-is-
vital-to-the-eu-recovery-plan/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe c. (2019). Renew Europe Tables a Resolution to Declare Climate 
Emergency. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1376-renew-europe-tables-
a-resolution-to-declare-climate-emergency/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe c. 2020. COVID-19: Renew Europe "Stands Ready to do Whatever it 
Takes” to Fast Track Decisions for a strong&decisive European Response.  https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1459-COVID-19-renew-europe-stands-ready-
to-do-whatever-it-takes-to-fast-track-decisions-for-a-strong-decisive-european-
response/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe cc. (2020). Renew Europe Negotiators put EU Priorities at the 
Heart of the Recovery plan. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1678-renew-
europe-negotiators-put-eu-priorities-at-the-heart-of-the-recovery-plan/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe d. (2019). Towards the Digitalisation of the EU’s Freight transport. 
zhttps://reneweuropegroup.eu/en/news/1380-towards-the-digitalisation-of-the-
eu-s-freight-transport/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe d. (2020). COVID-19: The Time has Come for Concreteaction.  
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1479-COVID-19-the-time-has-come-for-
concrete-action/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe dd. (2020). Deal on the EU’s Recovery Facility Regulation. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1757-deal-on-the-eu-s-recovery-facility-
regulation/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe e. (2019). Renew Europe backs Commissioner-designate for 
Equality Helena Dalli. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1335-renew-
europe-backs-commissioner-designate-for-equality-helena-dalli/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe e. (2020). COVID-19: Renew Europe fully supports the release of 
over €3 billion from EU fundstofightCOVID-19.  https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1477-COVID-19-renew-europe-fully-supports-the-release-of-over-3-billion-
from-eu-funds-to-fight-COVID-19/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.



147

Renew Europe ee. (2020). EU-US tariff reduction deal: Renew Europe wants 
to move forward on cooperation with the United States and create a 
positive trading relationship with the new Biden administration.  https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1683-eu-us-tariff-reduction-deal-
renew-europe-wants-to-move-forward-on-cooperation-with-the-united-
states-and-create-a-positive-trading-relationship-with-the-new-biden-
administration/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe f. (2019). Iran: Renew Europe Group strongly condemns 
the ongoing repression of women. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1325-iran-renew-europe-group-strongly-condemns-the-ongoing-
repression-of-women/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe f. (2020). COVID-19: Muchneeded and efficient help for the 
EU’s fisheries sector. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1478-COVID-19-
much-needed-and-efficient-help-for-the-eu-s-fisheries-sector/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe ff. (2020). Trade Policy Review: Openness, resilience and 
values-based trade must to be at the heart of the EU Trade policy. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1710-trade-policy-review-openness-
resilience-and-values-based-trade-must-to-be-at-the-heart-of-the-eu-trade-
policy/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe g. (2019). A Renew Europe vision for Asylum and Migration. 
https://reneweuropegroup.app.box.com/s/02cccbvlh8xsysg6zgs90cz2axwiu
n9s Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe g. (2020). Only a coordinated European strategywillhelpourt
ourismindustrytoexittheCOVID-19crisis. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1485-only-a-coordinated-european-strategy-will-help-our-tourism-
industry-to-exit-the-COVID-19-crisis/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe gg. (2020). Renew Europe presents Action Plan to uphold 
democracy in times of COVID-19. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1491-renew-europe-presents-action-plan-to-uphold-democracy-in-
times-of-COVID-19/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe h. (2020). TransitionPeriod for the new CAP will deliver 
stability for the agricultural sector hit hard byCOVID-19. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1483-transition-period-for-the-new-cap-
will-deliver-stability-for-the-agricultural-sector-hit-hard-by-COVID-19/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe hh. (2020). Renew Europe: Children's Rights must be in the 
heart of all EU policies. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1379-renew-
europe-children-s-rights-must-be-in-the-heart-of-all-eu-policies/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.



148

Renew Europe i. (2020). REACT-EU: an additional instrument for regional cohesion 
in th eage of COVID-19 https://reneweuropegroup.eu/en/news/1694-react-eu-
an-additional-instrument-for-regional-cohesion-in-the-age-of-COVID-19/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ii. (2020). Renew Europe’s commitments to ensure the rights of 
persons with disabilities. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1516-renew-
europe-s-commitments-to-ensure-the-rights-of-persons-with-disabilities/Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe j. (2020) COVID19 Apps: Tracing the virus should not mean 
tracking citizens. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1481-covid19-apps-
tracing-the-virus-should-not-mean-tracking-citizens/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe jj. (2020). Hong Kong: The EU should use all its leverage to 
challenge China’s crackdown on human Rights. https://reneweuropegroup.eu/
en/news/1524-hong-kong-the-eu-should-use-all-its-leverage-to-challenge-
china-s-crackdown-on-human-rights/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe k. (2020). COVID-19: A comprehensive European CulturalRecovery 
is urgently needed. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1542-COVID-19-a-
comprehensive-european-cultural-recovery-is-urgently-needed/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe kk. (2020). Renew Europe strongly condemns the constant 
violation of human rights in Belarus. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1596-renew-europe-strongly-condemns-the-constant-violation-of-human-
rights-in-belarus/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe l. (2020). Renew Europe launches action plan tocombatviolencea
gainstwomenduringtheCOVID-19crisis and beyond.  https://reneweuropegroup.
eu/en/news/1574-renew-europe-launches-action-plan-to-combat-violence-
against-women-during-the-COVID-19-crisis-and-beyond/Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe ll. (2020). G20 Summit: The EU can not turn a blind eye to Saudi 
Arabia’s human rights violations. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1696-
g20-summit-the-eu-cannot-turn-a-blind-eye-to-saudi-arabia-s-human-rights-
violations/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe m. (2020). Renew Europe supports VAT slash on COVID-19vaccines 
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1712-renew-europe-supports-vat-slash-
on-COVID-19-vaccines/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe mm. (2020). EU “MagnitskyAct”: Renew Europe welcomes the 
adoption of the long-awaited mechanism to punish those responsible for human 
Rights violations. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1729-eu-magnitsky-
act-renew-europe-welcomes-the-adoption-of-the-long-awaited-mechanism-to-
punish-those-responsible-for-human-rights-violations/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.



149

Renew Europe n. (2020). Renew Europe position paper on healthpoliciesdrawsl
essonsfromCOVID-19crisis and looks ahead. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1647-renew-europe-position-paper-on-health-policies-draws-lessons-
from-COVID-19-crisis-and-looks-ahead/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe nn. (2020). Renew Europe call for strengthened media freedom 
and pluralism in Europe. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1697-renew-
europe-call-for-strengthened-media-freedom-and-pluralism-in-europe/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe o. (2020). EMA authorisesfirstCOVID-19vaccines: MEP reactions. 
https://reneweuropegroup.eu/en/news/1761-ema-authorises-first-COVID-19-
vaccines-mep-reactions/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe oo. (2020). No more EU money for rule breakers: Renew 
Europe family hails groundbreaking agreement on rule of law. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1672-no-more-eu-money-for-rule-breakers-
renew-europe-family-hails-groundbreaking-agreement-on-rule-of-law/Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe p. (2020). Renew Europe hails recovery fund as an historic move, 
backs cross-party resolution calling for the opening of negotiations to improve 
the EU's 7-year budget. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1584-renew-
europe-hails-recovery-fund-as-an-historic-move-backs-cross-party-resolution-
calling-for-the-opening-of-negotiations-to-improve-the-eu-s-7-year-budget/ 
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe pp. (2020). Renew Europe's Environment MEPs beefup EU 
ClimateLaw. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1597-renew-europe-s-
environment-meps-beef-up-eu-climate-law/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe r. (2020). EU budget: More ambition needed for a new European 
dynamic. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1439-eu-budget-more-
ambition-needed-for-a-new-european-dynamic/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe rr. (2020). JustTransitionFund: leaving no one behind on 
the road to climate neutrality by 2050. https://reneweuropegroup.eu/en/
news/1607-just-transition-fund-leaving-no-one-behind-on-the-road-to-
climate-neutrality-by-2050/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe s. (2020).  Renew Europe calls for an EU budget that matches 
our ambitions. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1456-renew-europe-
calls-for-an-eu-budget-that-matches-our-ambitions/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe ss. (2020) Shaping Europe’s digital future: Renew Europe MEPs 
react to the commission’s strategies for data and AI. https://reneweuropegroup.
eu/en/news/1441-shaping-europe-s-digital-future-renew-europe-meps-react-
to-the-commissions-strategies-for-data-and-ai/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.



150

Renew Europe t. (2020).  Budget 2021: an EU budget to combat the 
economic and health crisis. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1667-
budget-2021-an-eu-budget-to-combat-the-economic-and-health-crisis/
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe tt. (2020). Digital Services Act: Renew Europe MEPs on the 
Internal Market Committee call for balanced approach that protects online 
freedoms. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1625-digital-services-act-
renew-europe-meps-on-the-internal-market-committee-call-for-balanced-
approach-that-protects-online-freedoms/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe u. (2020). Renew Europe defends freedom of movement to 
guarantee economic recovery https://reneweuropegroup.eu/en/news/1527-
renew-europe-defends-freedom-of-movement-to-guarantee-economic-
recovery/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe uu. (2020). “The pandemic made Europeans go digital, 
now EU legislation must catchup”, says Rapporteur of the report on Digital 
Finance. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1644-the-pandemic-made-
europeans-go-digital-now-eu-legislation-must-catch-up-says-rapporteur-of-
the-report-on-digital-finance/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe v. (2020). CAP reform matches climate goals with economic 
and social ambitions. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1657-cap-
reform-matches-climate-goals-with-economic-and-social-ambitions/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe vv. (2020). European Commission must present a forward-
lookingrevisedIndustrialStrategythatenhancesthetwingreen and digital 
transitions. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1705-european-
commission-must-present-a-forward-looking-revised-industrial-strategy-
that-enhances-the-twin-green-and-digital-transitions/ Erişim Tarihi: 
15.01.2021.

Renew Europe y. (2020). WithInvestEU, the EU kicks off a better connected 
Europe, with a carbon-free and more competitive economy. https://
reneweuropegroup.eu/en/news/1730-with-investeu-the-eu-kicks-off-a-
better-connected-europe-with-a-carbon-free-and-more-competitive-
economy/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe yy. (2020). Digital Europe Programme: Renew Europe secures 
historic agreement. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1744-digital-
europe-programme-renew-europe-secures-historic-agreement/ Erişim 
Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe z. (2020). Renew Europe hails recovery fund as an historic 
move, backs cross-party resolution calling for the opening of negotiations 
to improve the EU's 7-year budget. https://reneweuropegroup.eu/en/



151

news/1584-renew-europe-hails-recovery-fund-as-an-historic-move-backs-
cross-party-resolution-calling-for-the-opening-of-negotiations-to-improve-
the-eu-s-7-year-budget/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew Europe zz. (2020). DSA/DMA: Europe needs to find its own digital 
model. https://reneweuropegroup.eu/en/news/1747-dsa-dma-europe-
needs-to-find-its-own-digital-model/ Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Renew4Equality, (2020). 10 Commitments for Lgbti Rights. https://
reneweuropegroup.app.box.com/s/ks8yzjxnmoapwr2e2h34qf3f5hncmgmh 
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Uberoi, E. ve Fella, S. Brexit next steps: Replacing the UK’s MEPs. https://
commonslibrary.parliament.uk/brexit-next-steps-replacing-the-uks-meps/ 
Erişim Tarihi: 15.01.2021.

Veld, S. (2018). "We need a pan-European approach to monitor the 
state of #Democracy, the #Rule Of Law & Fundamental Rights in the 
Member States" [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/RenewEurope/
status/1054798577921331200 Erişim Tarihi: 15.01.2021.



152

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu 
(European Conservatives and Reformists Group)

Mirzet MÜEZZİNOĞLU22

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu (AMRG) 2009 yılında Birleşik 
Krallık’tan Muhafazakâr Parti, Polonya’dan Hak ve Adalet Partisi ile Çekya’dan 
Sivil Demokrasi Partisi liderlerinin öncülüğünde kurulmuştur. Grup Avrupa 
Parlamentosu’nda (AP) federal Avrupa ile Avrupa karşıtı olan iki ana akım siyasi 
görüşten ayrılmakta; üçüncü bir yol sunan grup olarak faaliyet göstermektedir.
Kendini Avrupa şüphecileri (Eurosceptics) grubunda sınıflandırmayı reddeden 
AMRG, “Avro-realizm” kavramı dâhilinde, üye ülkelerin egemenliklerini 
korudukları bir AB’yi savunan ve bu istikamette siyasi faaliyetlerini sürdüren bir 
aktör olarak kendini ifade etmektedir.

AP’de kendini “daha çok Avrupa” akımı ve AB karşıtı görüşün ortasında gören 
AMRG’nin kuruluşu, izlediği politikalar ve görüşleri ile ilgili sınırlı da olsa literatür 
mevcut olup, özellikle katıldıkları ikinci Avrupa seçimlerinden sonra söz konusu 
literatürde bir artış olduğunu gözlemlemek mümkündür. Lynch ve Whitaker, 
2008 yılındaki çalışmalarında İngiliz Muhafazakârları ile Avrupa Halklar Partisi 
Grubu (AHPG) arasındaki ilişkiye “aşksız evlilik” benzetmesi yaparak grupların 
AB’nin geleceği konusundaki farklı görüşlerini incelemişlerdir. Aynı yazarlar 
2013 yılındaki çalışmalarında AMRG’nin kuruluşunun arka planındaki teori, ilke 
ve pragmatizmi ele almışlardır. 2014 yılında Martin Steven ve Sertan Aybaba da 
çalışmalarında AMRG’nin AB ile ilgili görüşlerini detaylı olarak incelemişlerdir.

Mevcut yapıdaki AB’nin üye ülkelerin çıkarlarını ve isteklerini gözetmediğini 
savunan AMRG’nin bir Avrupa şüpheci grubu olduğu hipotezinin ispat edilmesi 
amacıyla, bu çalışmada, grubun AB’nin geleceğine yönelik bakış açısı, Brexit, göç, 
genişleme, Türkiye ile ilişkiler ve çevre sorunları ile ilgili görüş, çalışma, öneri ve 
raporları incelenmiştir. Çalışmanın amacına uygun literatürün taranması ve açık 
internet kaynakların incelenerek nitel araştırma yöntemi kapsamında erişilen 
bilgilerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bilgi toplanmasında, grubun siyasi 
ideolojisini yansıtan girişim, söylem ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin yer aldığı resmi 
internet sayfası23 en önemli kaynak konumunda olup Avrupa Komisyonu ve 
Avrupa Parlamentosu internet siteleri ve “Euractiv” ve “BBC” gibi AB gündemini 
yakından takip eden muhtelif internet sitelerinden faydalanılmıştır.

22Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Çalışmaları Doktora Programı Öğrencisi, 
ORCID Numarası: 0000-0003-3427-5355, mmirza_79@yahoo.com.
23www.ecrgroup.eu.

Giriş
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Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu

Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu’nun (AMRG) oluşturulması ve 
AP’de faaliyete başlaması resmi olarak 2009 yılında gerçekleşse de grubun 
bel kemiğini oluşturan İngiliz Muhafazakâr Parti, 1979 yılından itibaren başka 
siyasi gruplar içerisinde temsil edilmekteydi. 1979-1992 yılları arasında İngiliz 
Muhafazakârlar, Avrupa Demokratlar Grubu’nda (ADG) temsil edilirken 1992-
2005 yılları arasında AHPG’ye katıldı. İngiliz Muhafazakârların AHPG’ye katılım 
sürecine bakıldığında, grubun Hristiyan Demokrat geleneklerini, sosyal 
piyasa ekonomisini ve federal Avrupa hedeflerini kabul etmekle birlikte, 
üyelerin grubun çizgisi dışında oy vermeleri hususunda anlaşma sağlandığı 
görülmektedir (Lynch ve Whitaker, 2008:33). İngiliz Muhafazakârların federal 
Avrupa’ya karşı görüşlerini hem ulusal siyasette hem de AB nezdinde 
sürdürmeleri, AHPG içinde kalamayacaklarını ve kendi siyasi çizgisine daha 
uygun bir grubun kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. İngiliz Muhafazakârları 
ile AHPG’nin arasındaki siyasi görüş ayrılıkları Lizbon Antlaşması hazırlıkları 
sürecinde iyice su yüzüne çıkmış, iki farklı vizyonun aynı çatı altında kalması 
mümkün olmamıştır.

AMRG’nin Kuruluşu, İdeolojisi ve İlkeleri

AP’de siyasal grupların tanınması için iki koşulun yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Bunlardan birincisi üyelerin siyasal grupları ideolojik 
yakınlığa göre kurmaları; diğeri de üye ülkelerin en az dörtte birinden 
seçilmiş parlamenterlerin bir araya gelmesidir. Ayrıca AP’de bir siyasal grup 
oluşturabilmek için en az 25 parlamenterin bulunması gerekmektedir  (Kiriş, 
2013:125).

David Cameron’un 2005 yılında İngiliz Muhafazakâr Parti’nin başkanı 
olmasıyla birlikte, seçim kampanyası sürecinde AHPG’den ayrılma sözünü 
yerine getirmek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. AHPG’nin federal Avrupa’yı 
savunması, Londra’nın Lizbon Antlaşması’nı referanduma götürme çabalarına 
karşı çıkması, uzlaşı sağlanması mümkün olmayan konuların başını çekmiştir  
(BBC (a), 2021). AB’nin 2004 yılındaki genişlemesiyle birlikte üye olan 
Çekya, Polonya, Litvanya, Letonya, Macaristan ile eski üyelerden Belçika ve 
Hollanda’dan AP’ye giren siyasi partilerle yapılan görüşmeler neticesinde yeni 
bir siyasi grubun, AMRG’nin kurulması hususunda anlaşma sağlanmıştır (BBC 
(b), 2021). Nitekim Haziran 2009’da AP’de yeni grubun kurulduğu resmi olarak 
ilan edilmiştir (BBC (c), 2021).

AMRG’nin siyasi görüşünün temelindeki ideolojik çerçeve, grubu oluşturan 
siyasi partiler tarafından 2009 yılında imzalanan Prag Deklerasyonu’nda 
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belirlenmiştir. İdeolojisini “Avro-realizm”24 kavramı kapsamında inşa eden 
AMRG, Prag Deklarasyonu’nda siyasi ilke ve değerlerini ilan etmiştir. Söz 
konusu deklarasyona göre, AMRG’nin savunacağı siyasi ilke ve değerler; 
her üye ülkenin egemenliğine eşit olarak saygı duyulması, federal bir AB’ye 
karşı çıkılması, güvenlik ve savunma alanında NATO çerçevesinde işbirliğin 
artırılması, etkin göç politikası, AB bürokrasisinde şeffaflığın artırılması, 
bireysel özgürlük, serbest rekabet ve liberal devlet anlayışı, bürokrasinin 
hesap verilebilirliği, enerji güvenliği ve sürdürülebilir enerji ile aileye önem 
verilmesi olarak benimsenmiştir (ECR (a), 2021).
 
Prag Deklarasyonu’nda açıklanan ilke ve değerlere ve grubun önde gelen 
siyasi parti temsilcilerinin açıklamalarına bakıldığında, AMRG kendini bir 
anti-AB veya Avrupa şüpheciliği temsilcisi olarak ifade etmemektedir. AB 
bütünleşmesine karşı olmamakla birlikte AMRG, mevcut AB politikalarına 
ve yapısına karşı farklı bir yapıyı tercih etmekte; AB bütünleşmesine farklı 
vizyonla yaklaşılması gerektiğini savunmaktadır (Akbaba, 2014: 105).
 
Prag Deklarasyonu’nun giriş kısmında ve grubun internet sitesinde25 yer 
alan açıklamalarda, üye ülkelerin egemenliğine saygı çerçevesinde ve 
özellikle ekonomik iyileşmelerine yönelik olarak Avro-realizm, şeffaflık, hesap 
verebilirlik ve demokratik ilkeler temelinde AB’de acil olarak bir reforma 
ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir. Tüm bunlara  “daha çok Avrupa veya 
federal bir Avrupa” ile değil, ortak çıkarların olduğu alanlarda devletler arası 
iş birliğinin artırılması ile, başka bir deyişle ‘Avro-realizm’ ile ulaşmanın 
mümkün olacağı savunulmaktadır. AMRG, mevcut yapıdaki AB’nin kendi 
amacını aşmakta olduğunu, vatandaşlarından çok uzaklaştığını, dokunulmaz 
bürokratlar tarafından yönetildiğini, üyelere eşit davranılmadığını, şeffaflıktan 
uzak olduğunu ve dolayısıyla “daha az ama daha iyi işleyen bir AB”ye ihtiyaç 
duyulduğunu ifade etmektedir (ECR (b), 2021).

AMRG, Realizmin en önemli savlardan biri olan, uluslararası ilişkilerde baş 
aktörün ulus-devletler olması’nı savunmakta ve siyasi faaliyetlerini bu çizgide 
yürütmektedir. Grup üye devletlerin egemenlik haklarını AB’ye devretmeleri 
dolayısıyla AB’yi daha da federal yapıya yaklaştıracak reform ve politikalara 
şiddetle karşı çıkmaktadır. Bu yaklaşımın en belirgin örneklerinden bazıları 
şöyle sıralanabilir: Eylül 2017’de Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude 
Junker’in yaptığı ve “Avrupa Birleşik Devletleri”ni çağrıştıran konuşmasına 

24AMRG’nin öne sürdüğü “Avro-realizm”in temelinde; AB’nin kendi vatandaşlarından uzaklaşması 
ve bürokratik bir yapıya dönüşmesinden kaynaklanan demokrasi açığının giderilmesi, karar alma 
süreçlerinde üye ülkelerin egemenliğine daha fazla saygı gösterilmesi, her alanda bütünleşmek yerine 
sadece herkesin çıkarı bulunduğu alanlarda işbirliğine gidilmesi görüşleri bulunmaktadır. Bknz www.
ecrgroup.eu
25www.ecrgroup.eu
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AMRG eş başkanları Syed Kamall ve Ryszard Legutko’nun gösterdikleri tepki 
(ECR (c), 2021); AP’nin 2017 yılında AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikaları 
Raporu’nda AB Ordusu’nun kurulmasının zamanı geldiğinin belirtilmesine 
AMRG’nin karşı çıkması (ECR (d), 2021); Fransız Cumhurbaşkanı Emanuel 
Macron’un 4 Nisan 2019’da AB vatandaşlarına yazdığı açık mektubunda daha 
derin bütünleşmenin zamanının geldiğini belirtmesi ve bu süreci “Avrupa 
Rönesansı” olarak adlandırmasına AMRG’nin verdiği cevapta süreci “Avrupa 
Alacakaranlığı” olarak nitelendirmesidir (ECR (e), 2021).

Literatüre bakıldığında, Avrupa şüpheciliği olarak adlandırılan olgunun dört 
farklı türü olduğunu görmekteyiz. Bunlar ekonomik karakterli, egemenlik 
temelli, demokrasi kaynaklı ve ideolojik temelli Avrupa şüpheciliğidir. Ekonomik 
karakterli Avrupa şüpheciliğinde bireyler basit bir fayda-zarar analizinden 
yola çıkarak AB bütünleşmesi hakkında fikir beyan ederler. Egemenlik temelli 
Avrupa şüpheciliği fikrini paylaşan bireyler AB’yi ekonomik olarak başarılı 
bir girişim olarak görebilir; ancak yine de şüpheci kalabilir. Belirleyici olan, iş 
birliğinin ulusal egemenliğe meydan okuma olarak görülüp görülmemesidir. Bu 
nedenle, egemenlik temelli şüphecilerin uluslar üstü unsurlarla sorun yaşama 
olasılığı yüksektir. Üçüncü tür Avrupa şüpheciliğinde, ağırlıklı olarak ekonomik 
veya egemenlik temelli endişeler yer almamaktadır. Bunun yerine şüphecilik, 
mevcut siyasi düzende yeterli gelişme sağlanmayan yapılara odaklanır. 
Örneğin, AB vatandaşlarının seslerinin duyulmaması veya AP’nin karar alma ve 
uygulama sürecinde yeterli ağırlığa sahip olmaması şüpheciliği beraberinde 
getirebilir. Bu sebeple söz konusu şüphecilik, demokrasi kaynaklı Avrupa 
şüpheciliği olarak tanımlanmaktadır. İdeolojik temelli Avrupa şüpheciliğinde 
ise AB, ulusal siyasette olduğu gibi ideolojik kriterlerle değerlendirilmektedir. 
Örneğin sosyalist bakış açısına sahip olanlar liberal Komisyon başkanının 
başlattığı inisiyatiflere şüpheyle yaklaşabilmektedir (Sorensen, 2008: 8). 

AMRG, her ne kadar kendini “daha çok Avrupa” söylemini kullananlar ile 
“Avrupa karşıtı” olarak bilinen aşırı sağcı gruplar arasında “orta yol” ve “yeni bir 
yön” olarak sunsa da söylemlerinde ve faaliyetlerinde yukarıda açıklanan tüm 
Avrupa şüpheciliği türlerini barındırdığını görmek mümkündür.

Avrupa Parlamentosu Seçimleri ve AMRG Bakımından Sonuçları (2009-
2014-2019)

Avrupa Ekonomik Topluluğu’ndan (AET) AB’ye geçiş sürecinin başladığı 1990’lı 
yıllarda, üye ülkelerin gönüllü yetki devri, yerini Avrupa şüpheciliğine bırakmaya 
başlamıştır. AB’nin gerektiğinden daha hızlı bütünleştiğini düşünen ve buna 
karşı seslerini duyurmaya çalışan siyasi hareketler, 2008 yılında meydana gelen 
Avro krizi ile su yüzüne çıkmıştır. Haziran 2009’da gerçekleştirilen AP seçimleri 
bu hava içinde gerçekleşmiş ve AP’de yeni bir siyasi grubunun doğmasına şahit 
olunmuştur.
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Katılım oranının %42,97 ile AP tarihinin en düşük düzeyine indiği 2009 
seçimlerinde siyasi grupların aldığı oy oranı ile 766 koltuklu Parlamentoda 
kazandıkları koltuk sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1’de görüleceği üzere, AB için “Yeni istikamet” sloganıyla AMRG olarak 
katıldıkları ilk AP seçimlerinde % 7,44 oy oranıyla 57 milletvekili çıkaran 
grubun bel kemiğini 27 vekiliyle Birleşik Krallık oluşturmuştur. Polonya’dan 12, 
Çekya’dan 9, İtalya’dan 2, Belçika, Danimarka, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Litvanya, Macaristan ve Hollanda’dan 1’er vekil gruba katılmıştır (European 
Parliament, 2021). 2009-2014 dönemini kapsayan çalışmalarına bakıldığında 
AMRG’nin sınır ötesi iş birliği ve insanların hayatlarını kolaylaştıracak ekonomik 
konulara yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Söz konusu dönemde 
AMRG’nin AB bütçesinin azaltılması, yeni üyelere yönelik yardımların 
arttırılması, balıkçı ve çiftçilere yönelik politikaların iyileştirilmesi, AP’nin yol 
harcamalarının kısıtlanması, AB genelinde yeni vergi türlerinin çıkmaması, 
terörizmle mücadelede alınacak önlemlerin arttırılması, tüketici haklarında 
iyileştirme yapılması, batık bankaların maliyetlerinin vergi mükelleflerine 
yansıtılmaması, küçük işletmelerin AB ihalelerine katılımının kolaylaştırılması 
çalışmalarına öncülük ettiği ifade edilebilir (ECR (f ), 2014).   
 
Tablo 2’de görüleceği üzere, bir önceki seçime göre daha da düşük katılım 
oranıyla (% 42,61) gerçekleşen 2014 seçimlerinde AMRG, AP’deki 751 koltuktan 
70’ini kazanarak Parlamentonun üçüncü en büyük grubu haline gelmiştir.

Kaynak: European Parliament (2021), https://www.europarl.europa.eu/elections2014-
results/en/election-results-2009.html.

Tablo 1: 2009 AP Seçim Sonuçları

Gruplar Oy Oranı Koltuk Sayısı

Avrupa Halk Partisi Grubu 35,77 274
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu 25,59 196
Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Grubu 10,83 83
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu 7,44 57
Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu 7,44 57
Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu 4,05 31
Bağımsızlar-Herhangi Gruba Dâhil Olmayanlar 4,31 33
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AP’nin yetkilerini arttıran Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe girmesinden 
sonraki ilk seçimler olan 2014 seçimlerinde ana akım partilerin oy oranlarında 
kayıp yaşadığı, hem sağda hem solda aşırı partilerin koltuk sayısında artış 
meydana geldiği, özellikle yeni üye ülkelerde seçime katılma oranının düşük 
olduğu görülmüştür (Özsöz, 2014: 71). AP’nin toplam koltuk sayısının da 
azaldığı bu süreçte, AMRG’nin kayda değer bir başarı gösterdiğini söylemek 
mümkündür. AMRG’nin 70 vekilinin Birleşik Krallık’tan 20, Polonya’dan 19, 
Almanya’dan 8, Belçika ve Danimarka’dan 4, Finlandiya, Slovakya, Hollanda, 
Çekya ve Bulgaristan’dan 2, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya 
ve Kıbrıs Rum Kesimi’nden 1’er temsilci ile grubu temsil ettiği görülmektedir 
(European Parliament (2), 2021).

“Sizin için daha iyi çalışan bir AB” söylemiyle hareket eden AMRG’nin 2014-
2019 dönemi faaliyetlerini içeren rapora bakıldığında, grubun AB göç sistemi, 
vergi yükünün azaltılması, taşımacılık ve ulaştırma projeleri, çiftçilik ve 
balıkçılık, çevre, AB’nin küresel rolü ve özellikle üye ülkelerin egemenliğine 
saygı konularında çalışmalar yürüttüğünü söylemek mümkündür (ECR (g), 
2019).

Brexit gölgesi altında gerçekleşen 2019 seçimlerinde AB vatandaşları %50,66 
oranında katılım sağlayarak 2009 ve 2014 seçimlerine göre daha yüksek bir ilgi 
göstermiştir. Brexit’in etkisiyle 751 koltuklu AP’de, Birleşik Krallık’a ayrılan 73 
koltuktan 46’sı, katılacak yeni üyelere ayrılmış; kalan 27 koltuk ise üye ülkeler 
arasında paylaşılmıştır. Yeni paylaşıma göre Fransa ve İspanya 5, Hollanda ve 
İtalya 3, İrlanda 2, Polonya, Romanya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Slovakya, 
Finlandiya, Hırvatistan ve Estonya 1’er koltuk kazanmıştır (European Parliament 
(3), 2021). Şubat 2021’den itibaren uygulanmaya başlayan ve Brexit etkisinden 
sonra ortaya çıkan koltuk dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.

Kaynak: European Parliament (2021), https://www.europarl.europa.eu/elections2014-
results/en/election-results-2014.html.

Tablo 2: 2014 AP Seçim Sonuçları

Gruplar Oy Oranı Koltuk Sayısı

Avrupa Halk Partisi Grubu 29,43 221
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu 25,43 191
Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Grubu 8,92 67
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu 6,66 50
Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu 9,32 70
Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu 6,39 48
Bağımsızlar-Herhangi Gruba Dâhil Olmayanlar 6,92 52
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Kaynak: European Parliament (2021), “2019 European election results”,
https://www.europarl.europa.eu/election-results-2019/en/european-results/2019-2024/;  
European Parliament (2021), “The European Parliament after Brexit”,
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/642259 /EPRS_ATA
(2020)642259_EN.pdf.

Tablo 3: 2019 AP Seçim Sonuçları

Gruplar Oy Oranı 
%

Koltuk 
Sayısı

Brexit Sonrası 
Koltuk Sayısı

Avrupa Halk Partisi 24,23 182 187
Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı 
Grubu 20,51 154 148

Kimlik ve Demokrasi 9,27 73 76
Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı Grubu 9,85 74 67
Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu 8,26 62 59
Avrupa Birleşik Sol-İskandinav Yeşil Sol 
Konfederal Grubu 5,46 41 40

Avrupa’yı Yenile Grubu 14,38 108 97
Bağımsızlar-Herhangi Gruba Dâhil Olmayanlar 7,59 57 31

2019 seçimlerinde AMRG’ye temsilci gönderen ülkelere bakıldığında Polonya 
26, İtalya 5, Çekya ve Hollanda 4, İspanya, İsveç ve Belçika 3, Bulgaristan, 
Slovakya ve Letonya 2, Hırvatistan, Almanya, Yunanistan ve Litvanya 1 olmak 
üzere grubun 14 ülkeden temsilci aldığı görülmektedir. Bu sayıya grubun 
kurucu ülkesi olan Birleşmiş Krallık’ın dâhil olmadığının vurgulanması yerinde 
olacaktır. 2009 seçimlerinde sadece 5 ülkeden temsilci alan AMRG’nin, zaman 
içerisinde AB genelinde etkisini arttırdığını söylemek mümkündür.

AMRG’nin Avrupa Birliği Vizyonu (Avro-realizm) Kapsamında Belirli 
Konularla İlgili Siyasi Görüşleri

AMRG’ye göre AB’nin yeni bir yöne ihtiyacı bulunmakta olup bu yön ne “daha 
çok Avrupa” ne de “AB’nin dağılması”dır. Gruba göre AB, gereğinden fazla 
merkeziyetçi bir hal almış; çok hırslı bürokrasi AB vatandaşlarından uzaklaşmış; 
dolayısıyla AB’nin işleyişine ilişkin esasların gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya 
çıkmıştır. Aşağıda, AB’nin Geleceği, Brexit, Göç Sorunu, Genişleme ve Türkiye ile 
İlişkiler ve Çevre başlıkları altında AMRG’nin siyasi görüşlerine yer verilmekte; 
gruba göre AB’nin nasıl bir Birlik olması gerektiği sorusuna cevap verilmeye 
çalışılmaktadır.

AB’nin Geleceği 

AMRG’nin resmi internet sitesinde “AB İçin Vizyonumuz” başlığı altında 
mevcut AB’nin değişmesi gerektiği ve bahse konu değişikliğin federalistler 
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ve Avrupa karşıtları tarafından yerine getirilemeyeceği ifade edilmektedir. 
AMRG, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda daha yakın iş birliği içinde olan 
uluslar topluluğu şeklinde reforme edilmiş ve demokratik meşruiyetini sadece 
üye ülkelerden alan bir AB’nin, vatandaşlarının sorunlarına gerçek çözümler 
üretebileceğine inanmaktadır (ECR (h), 2021).

AMRG, AB yasalarının zorunlu hallerde kabul edilmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Gruba göre AB’nin öncelik alanları arasında sınırların 
korunması, büyüme ve refahın sağlanması, daha az ama daha iyi çalışarak aşırı 
regülasyonun sona erdirilmesi ve AB kurumlarının üye ülke ve vatandaşlarının 
hizmetinde olması gerekmektedir (ECR (ı), 2021). Grup, AB’nin vereceği her 
kararın merkezinde AB’nin kendi vatandaşlarına bir katma değer sağlayıp 
sağlayamadığının hesaba katılması gerektiğine inanmaktadır. Artan 
merkeziyetçilik ve federalizme karşı duran grup, üye ülkelere yetki iadesinde 
bulunan ve üye ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyan daha esnek bir AB 
için siyasi faaliyetlerini yürüteceğini ifade etmektedir (ECR (i), 2021).

AMRG’nin gelecekte nasıl bir AB tasarladığını açıklayan bu vizyon gereğince, 
grubun AB kurumlarının veya devlet başkanlarının “daha çok Avrupa”yı 
hedefleyen açıklamalarına karşı duruşunu esirgemediği görülmektedir. 
Bu karşı duruş, sadece Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası gibi önemli 
konularla sınırlı da değildir. AMRG, AB nezdindeki kuralların üye ülkelerin 
egemenlik haklarını ihlal ettiğine inandığı her konuda AB kurallarına karşı 
görüşünü belirtmekten çekinmemektedir. Örneğin, AMRG, Avro alanında 
yer alan ülkelere zorunlu olarak uygulatılan ve kriz süreçlerinde oluşan mali 
yükümlülüklerin Avrupa İstikrar Mekanizması çerçevesinde tüm üyelere 
yüklenmesine karşı gelmektedir. Grup Yunanistan’dan daha az gelişmiş olan 
Slovakya’nın Yunanistan’daki ekonomik krizin maliyetine zorunlu olarak ortak 
olmasını yanlış bulduğunu açıklamıştır (Euroactiv (a), 2021). AMRG gelecekte 
oluşabilecek benzer krizlerin zorlayıcı uygulamalarla değil, ülkelerin kendi 
mali disiplinlerini sağlamaları, Avro alanı üyeliği konusunda ülkelere serbestlik 
tanınması ve Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) siyasi açıdan bağımsız 
olmasıyla atlatılabileceğini düşünmektedir (ECR (j), 2021: 7). Grubun üye 
ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edildiğini düşündüğü bir başka politika 
alanı ise Dublin sistemi temelindeki AB göç ve sığınma politikasıdır. AMRG, 
Macaristan ve Slovakya’nın iltica talebinde bulunan sığınmacıların AB ülkeleri 
arasında zorunlu kota sistemiyle dağıtılmasına karşı çıkmalarını desteklemiş; 
söz konusu ülkelerin konu ile ilgili olarak Avrupa Birliği Adalet Divanı’na 
(ABAD) yaptıkları itiraz başvurusunun reddedilmesini eleştirmiştir. Konuyla 
ilgili olarak açıklamada bulunan dönemin eş başkanı Syad Kamall, “üye 
ülkelere karşı çıktıkları düzenlemeleri zorla uygulatmak yerine söz konusu 
ülkelerde oy veren insanların isteklerine kulak veren bir AB’nin daha başarılı 
olacağını” ifade etmiştir (ECR (k), 2021).
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Brexit

AMRG’nin Realizme dayanan ve ideolojik ilkelerinden biri olan ‘Avro-realizm’26  
gereğince ulus-devletlerin kendi çıkarlarına göre hareket etmeleri ve kendi 
egemenlik haklarına saygı gösterilmesi söz konusudur. Bu çerçevede, grubun 
Brexit’e yönelik bakış açısı değerlendirilirken dikkate alınması gereken en 
önemli husus da söz konusu ideolojik ilkesidir. Nitekim Çekya Sivil Demokratik 
Parti üyesi ve dönemin AMRG Başkanı Jan Zahradil, 23 Haziran 2016 tarihinde 
verdiği demeçte, “Brexit’in Çekya için bir dezavantaj olduğunu belirterek 
Britanya halkının egemenlik hakkına saygı duyduğunu ifade etmiş ve Brexit’in 
etkisiyle AB’nin jeopolitik merkezini Doğu’ya kaydıracağını ve bu düzende 
Almanya’nın AB’nin dominant gücü olacağını” belirtmiştir (Euroactiv (b), 2021). 
Zahradil, Brexit’ten sonra AB içinde Almanya ve Fransa’ya karşı dengeleyici 
gücün kalmayacağını, bu durumun AB bütünleşmesinde derinleşmeye 
yol açacağı endişesini dile getirmiş; “Avrupa Komisyonu ve AP’deki elitlerin 
şimdiden daha fazla bütünleşme için kollarını sıvadıklarını” belirtmiştir 
(Euroactiv (b), 2021).

Brexit müzakerelerinde yaşanan çözümsüzlüğü ve son ana kadar anlaşmanın 
sağlanmamasını eleştiren AMRG, müzakerelerin mutlaka anlaşma sağlanarak 
bitirilmesi gerektiğini; AB tarafının müzakerelerde “AB projesini değil, insan 
hayatlarını düşünmesi gerektiği”ni vurgulamıştır. Dönemin AMRG eş başkanı 
Syed Kamall, Brexit müzakerelerinde “AB tarafının çözüm odaklı olmayan 
zorlayıcı tavrının sebebinin ayrılmak isteyebilecek başka ülkelere örnek teşkil 
etmesi olduğunu” belirtmiştir (ECR (l), 2021).

AMRG, Brexit‘i AB tarihindeki en büyük kriz olarak göstermiş; AB’nin 
vatandaşlarını daha dikkatli bir şekilde dinlemesi ve kendini sorgulaması 
gerektiğini vurgulamıştır. Grup, AB’nin daha fazla bütünleşmeye yönelik 
adımlar atmaması yönünde uyarılarda bulunmuştur (ECR (m), 2021). Dönemin 
parti grubu eş başkanı ve İngiliz vatandaşı Syed Kamall, 11 Mart 2016 tarihinde 
verdiği demeçte kendisinin Brexit oylamasında evet oyu kullanacağını ifade 
etmiştir (Euroactiv (c), 2021). Ancak yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, 
AMRG’nin bir oluşum olarak Brexit’in gerçekleşmemesine daha sıcak baktığı 
sonucu ortaya çıkmaktadır.

Netice olarak Birleşik Krallık ile AB arasındaki ticaretin devam etmesini öngören 
Brexit anlaşması sağlandığında AMRG, varılan anlaşmayı memnuniyetle 
karşıladığını açıklamış; taraflar arasındaki iyi ilişkilerin parlamentolar arası alan 
başta olmak üzere her alanda devam ettirilmesi temennisinde bulunmuştur 
(ECR (n), 2021); ECR (o), 2021).

26Steven’e göre (2016: 3) söz konusu kavramı literatüre kazandıran 2003-2013 tarihleri arasında Çekya 
Cumhurbaşkanı Vaclav Klaus’un liderliğindeki Sivil Demokratlar Partisi’dir.
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Göç Politikası

2015 yılından bu yana Brexit’in yanı sıra AB’nin sorun olarak gördüğü en önemli 
konulardan bir tanesi sığınmacı dalgaları olmuştur. Düzensiz göçler AB üye 
ülkeleri arasında farklı yaklaşımları ortaya çıkarmıştır. AMRG, göç konusunda 
öncellik olarak tüm üye ülkelerin kabul ettiği bir sistemin oluşturulması 
gerektiğini ifade etmektedir. Üye ülkelerin çıkarlarını gözeten bir sistemin 
sürdürülebilirliğinin tehlike altında olmayacağını savunan grup, aşağıdaki 
şartların sağlanması halinde bir sorun olarak gördüğü göçün kontrol altına 
alınabileceğini belirtmektedir:

a) AB dış sınırındaki üye ülkelere daha fazla desteğin sağlanması;
b) İltica talebi reddedilen kişilerin ülkelerine geri dönüş oranında artışın 
sağlanması;
c) AB iltica sisteminin kötüye kullanılmasının engellenmesi;
d) FRONTEX’in rolünün güçlendirilmesi;
e) Tüm üye ülkelerin kabul ettiği önlemlerin AB genelinde uygulanması;
f ) Sığınmacı akınının engellenmesi için üçüncü ülkelerle iş birliği 
anlaşmalarının yapılması (ECR (ö), 2021).

AMRG ‘göç sorunu’na karşı geniş destekli, kalıcı ve sürdürülebilir bir sistemin 
oluşturulması için üye ülkelere nasıl katkı vermek istedikleri konusunda hareket 
serbestliği tanınması gerektiğini ifade etmiştir. Grup, arzu eden üye ülkelerin 
iltica talebinde bulunan kişileri kabul etmesinin, bazı üye ülkelerin sığınmacılara 
kendi ülkelerinde daha fazla destek vermesinin, AB dış sınırlarını koruyan üye 
ülkelere mali destek sağlanması seçeneğinin üye ülkelere açık bırakılmasının 
faydalı olacağını belirtmiştir (ECR (p), 2021).

AMRG’nin göç politikasına ilişkin sunduğu önerilerden de görüldüğü üzere 
göç, sadece bir güvenlik sorunu olarak algılanmaktadır. AMRG’nin göçü bir 
insanlık sorunu olarak algılamadığı, denizlerdeki arama kurtarma faaliyetlerinin 
üye ülkelere ek olarak sivil toplum örgütlerince de yapılabilmesine ilişkin AP 
kararına yaklaşımında net bir şekilde görülebilmektedir. Grubun içişleri sözcüsü 
Nicola Procaccini, 24 Ekim 2019 tarihinde AP kararına verdiği cevapta, kararın 
uygulanması halinde göçün teşvik edileceğini vurgulayarak öneriye karşı 
çıktıklarını ifade etmiştir (ECR (r), 2021). AMRG’nin denizlerdeki arama-kurtarma 
faaliyetleri ve göçün insani boyutuna olan yaklaşımı, 2019 yılının Temmuz ayında 
yaşanan bir olay ile açıkça görülmüştür: Libya sularında 53 sığınmacıyı kurtaran 
bir deniz kurtarma gemisi olan Sea Watch 3’ün Alman kaptanı Carola Rackete, 
sığınmacıları İtalya’ya getirmemesine yönelik tüm uyarılara rağmen İtalya’da 
bir limana yanaşmış ve ardından tutuklanmıştır. AMRG konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, söz konusu kaptanı kınamış; yasa dışı kurtarma faaliyeti sonucunda 
AB ülkesine yasa dışı sığınmacı getirmekle suçlamış; kaptanın serbest bırakılması 
için solcu grupların yaptığı protestolara karşı çıkmıştır (ECR (s), 2021).
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Genişleme ve Türkiye ile İlişkiler

AMRG’nin desteklediği AB politikalarının başında genişleme politikasının 
geldiğini söylemek mümkündür. Komisyon’un 2018 yılının Şubat ayında 
kabul ettiği “Batı Balkanlar için Güvenilir Bir Genişleme Perspektifi ve AB’nin 
Batı Balkanlar ile İlişkilerini Güçlendirmek” başlıklı stratejisi AMRG tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. Söz konusu strateji, ortak değerlere dayanan 
istikrarlı, güçlü ve birleşik bir Avrupa’da jeostratejik bir yatırım olarak Batı 
Balkanların AB’deki geleceğini teyit etmekte ve iyi komşuluk ilişkileri başta 
olmak üzere bölge ülkelerin yerine getirmeleri gereken reformlara vurgu 
yapmaktadır.27

AMRG, Sırbistan ve Karadağ’ın 2025 yılında “potansiyel üyeliğe hazır” 
hale gelebileceğini vurgulayarak bölgedeki ülkeler arasında iyi komşuluk 
ilişkilerinin kurulmasını önemsediklerini ifade etmiştir (ECR (ş), 2021). Aynı 
yılın Eylül ayında AMRG, AB üyeliği yolunda olan Batı Balkan ülkeleri ile AB 
arasındaki iş birliğinin hızlandırılması amacıyla öncellikler ve öneriler içeren 
raporunu yayınlamıştır. Söz konusu raporda, AB’nin özel çaba göstermesi 
gereken konulara yer verilmiştir: Güvenlik ve Göç başlığı altında güvenlik 
açısından tehdit olarak görülen ülkelerin üyeliğe kabul edilmemesi, aday 
ülkelerin AB kurumlarıyla tam iş birliğinin sağlanması ve NATO’ya üyeliklerinin 
desteklenmesi, diğer aktörlerin etkisinin azaltılması konularına yer verilmiştir.  
Ekonomik ve Sosyal Kalkınma başlığı altında bölgesel kalkınma ve altyapı 
projelerine destek verilerek adil rekabetin ve hukukun üstünlüğünün 
sağlanması ifade edilmiştir. İyi Komşuluk İlişkileri başlığı altında ise özellikle 
azınlıklara yönelik politikaların iyileştirilerek komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi 
ve böylece üyelik müzakerelerinde komşu ülkeler arası ilişkilere engel 
çıkarılmasının önlenmesi konuları vurgulanmıştır (ECR (t), 2021).

Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği konusunda AMRG, Komisyon’un üyelik 
müzakerelerinde izlediği strateji ve üyelik kriterlerine ek olarak özellikle 
güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Grup prensip 
olarak Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine karşı çıkmazken Türkiye’nin üyeliği 
ve AB’nin Türkiye ile ilişkilerinin doğasıyla ilgili farklı bir yaklaşıma sahiptir.

Kasım 2016’da dönemin AMRG eş başkanı, Syed Kamall, AP oturumunda 
yaptığı konuşmasında, AB’yi Türkiye ile yeni ve daha dürüst bir ilişki kurmaya 
davet etmiştir. Kamall, “AB’nin Türkiye ile ilişkilerinde dürüst ve açık olması için 
zamanın geldiğini, Türk hükümetine büyük olasılıkla hiç gerçekleşmeyecek 
üyelik kozu ile baskı yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini” ifade etmiştir. 

27Daha fazla bilgi için bknz.  European Commission, (2018). A credible enlargement perspective for and 
EU engagement with the Western Balkans. https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
default/files/western_balkans_strategy_brochure.pdf (Erişim tarihi: 24.01.2021).
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Türkiye’nin Avrupa güvenliği için kritik öneme sahip olduğunu ve 3 milyon 
mülteciyi kendi topraklarında misafir ettiğini vurgulayan Kamall, AB-Türkiye 
ilişkilerinin AB üyeliği üzerinde değil, gerçek iş birliği üzerinde kurulması 
gerektiğini belirtmiştir (ECR (u), 2021). AMRG adına yapılan bu açıklamadan 
da görüldüğü üzere grup, Türkiye’nin AB üyeliği konusuna en hafif tabiriyle 
şüpheci yaklaşmaktadır. Ancak Türkiye’nin AB üyeliği konusunda AMRG’nin 
görüşünün Brexit etkisiyle değişmiş olabileceği hususu göz ardı edilmemelidir. 
Zira Birleşik Krallık’ın ayrılmasıyla Almanya-Fransa eksenli bir AB’nin önünde 
durabilecek büyüklükteki tek ülke Türkiye olarak görülmektedir. Dolayısıyla 
AMRG’nin Türkiye’nin üyeliği konusunda düşüncesinin değişmesi uzak bir 
ihtimal olarak görülmemelidir.

Çevre

Çevre ve yabani hayatın korunması konularında oldukça hassas ve girişimci 
bir tavır sergileyen AMRG’ye göre, gerçeklikten uzak ve gerçekleşmesi 
mümkün gözükmeyen hedefler yerine AB’nin iklim değişikliği, geri dönüşüm, 
atık yönetimi ve zararlı gazların emisyonuyla ilgili sürdürülebilir önlemler 
alması gerekmektedir (ECR (ü), 2021: 27). Grubun öncülüğünde AP’de kabul 
edilen Emisyon Ticaret Sistemi (Emisyon Ticaret Şeması-ETS olarak da bilinen 
sistem), atmosfere sera gazları salan ülke, kuruluş ya da üretim tesisi emisyon 
kotalarının alınıp satılmasına imkan veren dünyanın ilk ve en büyük karbon 
piyasa mekanizmasıdır (European Commission, 2021).

AMRG, hava kirliliğini kamu sağlığını tehdit eden acil bir tehdit olarak 
görmektedir. Grup, özellikle komşu ülkelerden AB’ye yönelen kirli havanın 
AB toplumuna yıllık maliyetini (işten uzak kalmadan kaynaklanan zarar, tarım 
arazilerine verdiği zarar, sağlık harcamaları ve binalara verdiği zarar vb.) 330-
940 milyar Avro olarak hesaplamış ve bu sorunun çözülmesi için AB’nin komşu 
ülkelerle daha fazla iş birliği yapması gerektiğini önermiştir (ECR (v), 2021).
 
AMRG, plastik atığın toplanma ve geri dönüşüme kazandırma seviyesinin 
düşük olduğunu iddia etmekte; AB’nin plastiğin üretimi, satışı ve kullanımıyla 
ilgili sürdürülebilir ve sorumlu bir yöntem bulması gerektiğini ifade etmektedir. 
Grup AP’de plastiğin kullanılmasına ilişkin çalışmalarda aktif rol almakla 
birlikte; 2030 yılına kadar AB pazarındaki plastik ambalajların geri dönüşüm 
materyallerinden üretilmesi, ikincil plastik standartların oluşturulması, 
biyobazlı plastik üretimi, AR-GE ve inovasyonun desteklenmesi gibi öneriler 
sunmuştur (ECR (y), 2021).

AMRG’nin, AP’nin ayda bir defa Brüksel’den Strazburg’a taşınması ve 
oturumların iki ayrı şehirde yapılması konusunda yaptığı araştırmalar dikkat 
çekicidir. Grup söz konusu süreçte 750 milletvekili, 3000 personel, çok 
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sayıda lobi grubu ve diğer yetkililerin seyahatine yılda 102-180 milyon Avro 
harcandığını ve 20.000 ton karbondioksitin havaya salındığını belirtmiştir 
(ECR (z), 2021). Sonuç olarak AMRG, yaptığı çalışma ve araştırmalarla çevre 
konularıyla yakından ilgilenmekte; ortaya koyduğu önerilerden de görüldüğü 
üzere iklim değişikliği ve zararlı gazların emisyonu ile üretim faaliyetleri 
arasındaki dengeyi de gözetmektedir.

Sonuç

AMRG, kurulduğundan günümüze kadar üç kez katıldığı AP seçimlerinde 
parlamenter çıkardığı ülke ve ulusal parti sayısını arttırmış; AP’de kalıcı 
bir grup olarak yerini almıştır. Girdiği ilk seçimlerde sadece 5 ülkeden 
parlamenterlerden oluşan grup, 2019 seçimlerinde 15 ülkeden parlamenteri 
bünyesine katma başarısını göstermiştir. 2009 seçimlerinde AP’nin en büyük 
beşinci, 2014 seçimlerinde üçüncü ve 2019 seçimlerinde altıncı en büyük 
siyasi grup olmuştur.

Grup, her ne kadar kendini ‘Avrupa şüphecisi’ olarak tanımlamasa da grubun 
izlediği siyaset ve özellikle ileri sürdüğü AB vizyonuna dair görüş ve önerileri 
incelendiğinde farklı bir tablo ile karşılaşılmaktadır. Gruba göre AB, üye 
ülkelerin egemenlik haklarına saygı göstermemekte, hesap verebilir bir nitelik 
sergilememekte, doğrudan seçilmeyen bürokratlar tarafından yönetilmekte 
ve Birlik’in aşırı merkeziyetçi yapısı ortalama vatandaşın ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzak kalmaktadır. Dolayısıyla AMRG kendini “yeni bir yön” ve 
“Avrupa karşıtı ile federal Avrupa’yı savunanlar arasında üçüncü bir seçenek” 
olarak tanıtmaya ve kabul ettirmeye çabalasa da özünde AB’ye karşı şüpheyle 
yaklaşan bir grup olduğu görülmektedir.

AB literatürüne Avro-realizm kavramını kazandıran AMRG, bahse konu 
kavramın içini doldurmaktan uzak kalmıştır. AMRG’nin söylemlerinden yola 
çıkarak Avro-realizme göre sadece ortak çıkarlar söz konusu olduğunda 
bir uluslar üstü iş birliğinin kurumsallaşması mümkündür. Bu da özellikle 
uluslararası ticaret anlaşmalarıyla düzenlenen ekonomik ve ticari ilişkiler ile 
terörizmle mücadele gibi alanlarla sınırlı olmalıdır. Grubun “daha az ama daha 
etkili iş birliği” söylemi göz önüne alındığında, 2017 yılında Komisyon’un AB 
geleceğine ilişkin hazırladığı beş olası senaryodan dördüncüsünü -daha azını 
daha verimli yapmak- tercih ettiğini söylemek yanlış olmaz. 
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