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A VRUPA BiRLiGi'NiN KiMLiK YARA TMA <;ABALARI 

Yasemin Oguzlar TEKiN* 

Ozet: 

AB 'nin hukuki temelleri, ulus devletlerin birtak1m yetkilerini daha ust 
ortak siyasi kurumlara devrederek ortak bir siyasi irade sergilemelerine 
dayanmaktad1r. Bu ortak iradenin temelinde bOlgede surdurillebilir ban~. 
istikrar ve refah yer almaktad1r. Bu baglamda AB, ekonomik ve politik 
butunle~menin yamnda kulturel anlamda butunle~erek ve ortak kimlik 
olu~turarak derinle~mek istemekte ve kuresel bir medeniyet projesi olma 
niyetini ta~1maktad1r. AB 'nin bu amaca ula~mas1 tarihsel surer; ir;inde 
kazand1g1 deneyim ve degerleri - dunyevi degerlerin yuceltilmesi, bireyin 
ozgilrle~tirilmesi ve du~uncelerini ozgurce ifade edebilmesi, humanist bir 
yakla~zmla digerleri ile e#tlik, bireyin yonetenlerini demokratik yontemlerle 
ser;ebilmesi ve iktisadi ozgilrlilk gibi - bu medeniyet projesinin temelleri 
olarak olu~turmasma baglzdzr. Tarihi surer; ir;inde edinilen degerler 
Kopenhag kriterlerinde ba~arzlz ~ekilde ifade edilmi~tir. Bu r;alz~mada soz 
konusu degerlerin tarihi surer; ir;in de naszl olu~tugu incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birligi (AB), Avrupa Kimligi, Aydmlanma 
Degerleri 

Abstract: 

The legal foundation of EU is based on a common politic will, which is 
formed by giving the nation states' power to federal mechanism. In this 
context, sustainable peace, stability and welfare shape the base of common 
politic will of EU Furthermore, EU wants to be an alternative global 
civilization project by forming common identity and deepening its unity. To 
reach this goal, EU should make the Enlightenment values - exalting of 
secular values, the liberalization of human being, freedom expression, 
equality to others with humanism approach, election of governors by 
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democratic ways, economic liberation- which were gained in the historical 
process, the basis of this civilization project. These values are expressed 
favorably in the Copenhagen Criteria. In this study, how these values have 
formed in the course of time is debated. 

Keywords: European Union (EU), European Identity, Enlightenment 
Values 

I. Giri~ 

Ttirkiye'nin AB tam tiye1ik stirecinde ilerledigi ~u gtinlerde kimlik ve 
ktilttir konulan oldukya yo gun ilgi gormektedir. A vrupa kimligi ile Turk 
kimliginin etkile~imi, yatl~malan ve uzla~ma ihtimalleri biryok platformda 
hararetle tart1~1lmakla birlikte genelde konuya yakla~Imlar kesin on
yargtlara dayanmakta ve bu onyargtlar onemli bilgi eksiklikleri 
iyermektedir. Bu baglamda A vrupa kimligi tizerine yaztlmt~ kapsamh bir 
Ttirkye eserin bulunmamast da gayet manidardtr. Adayhk stirecinin devam 
ettigi gtintimtizde Avrupa Birligi'ni daha yakmdan tammak ve ileride 
alacagt ~ekil konusunda bilgi sahibi olmak yok onemlidir. Bu yah~ma var 
alan bu bilgi eksikligine az da olsa bir katk1 saglamak amact ile 
haztrlanmt~tlr. <;:ah~mada AB tiye tilkelerinin tarihlerinde edindikleri ve 
gelecegi ~ekillendirebilecek deneyim ve bilgileri derinlemesine analiz 
edilmektedir. 

Kimlik kelimesi Latince "identitas" sozctigtinden gelmektedir ve 
insanlar veya herhangi bir ~eyin kar~Ila~tmlmas1 halinde, mevcut olabilecek 
iki ttir ili~kiyi ifade etmektedir: "benzerlik" ve "farkhhk". Daha kapsamh 
bir ~ekilde, kimlik oteki ve otekiye kar~1 etkile~im yoluyla ~ekil alan sosyal 
bir olgu ve ili~kiler sistemi olarak da tammlanabilir (inany, 2005: 15). 
Kimlik kavramt hem bireysel ya~amda hem de toplumlann hayatmda 
onemli rol oynamaktadtr. Olaya birey aytsmdan yakla~tldtgmda, kimlik 
duygusunun birey ile dtinya arasmda bir vastta oldugunu, olaylan olyen ve 
degerlendiren bir mekanizma gibi i~lem gordiigunti gormekteyiz. Toplumu 
olu~turan bireyleri birbirine baglamakta kimlik kavram1 hayati rol 
oynamaktadtr. 

AB'nin Avrupa tilkeleri adma konu~abilen gtiy olarak ortaya yikabilmesi 
iyin ise A vrupahlar tarafmdan me~rula~mas1 gerekmektedir; bu da A vrupa 
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anayasasmm kabulii ve uygulanmas1 sonrasmda miimktindiir. Ad1 ge~en 
me~ruiyeti peki~tirebilmek i~in ise ortak AB kimligi onem kazanmaktad1r. 
Toplumu olu~turan bireyleri birbirine baglamakta kimlik kavram1 hayati rol 
oynamaktad1r. AB, 1999 Helsinki Zirvesi'nde Tiirkiye'nin adayhgm1 kabul 
ederek Avrupa kimligine a~1khk getirme ~abasmdad1r. Tiirkiye'nin 
adayhgmm kabulii ile AB, tam iiye olacak herhangi bir adaym, din ve kliltiir 
fark1 nedeniyle d1~lanamayacagm1 belirtmi~tir. Avrupa'nm ortak 
degerlerinin ol~iitii olarak da aydmlanma sonrasmda olu~turulan demokratik 
degerlerin (Kopenhag Kriterleri) k1stas almacag1 benimsenmi~ ve kabul 
edilmi~tir. Her ne kadar bu karara ters dii~en gorii~ler, AB iiye iilke liderleri 
ve kamuoylan tarafmdan dile getirilse de, AB ile Tiirkiye arasmdaki 
miizakereler devam etmektedir. Kopenhag Kriterleri, AB 'nin ortak kimlik 
olu~turmas1 baglammda olumlu bir geli~medir; ~iinkli Avrupa'nm tarihi 
sure~ i~inde edindigi kazammlar bu kriterlerde ba~anh bir ~ekilde 

belirtilmektedir. 

<;ah~ma giri~ ve sonu~la birlikte dort ana ba~hktan olu~maktad1r. ikinci 
ana ba~hkta, Avrupa'da kimlik olu~umu siirecine katkls1 olan ve Milattan 
Once (MO) ba~layan eski Yunan kliltiirii, yine M.O var olan Roma 
Cumhuriyeti doneminde geli~tirilen ve Milattan Sonra (MS) 4. yiizy1la (yy.) 
kadar ge~erli olan Roma kliltiirii, MS 4. yy.'dan sonra hakim olmaya 
ba~layan ve H1ristiyanhk ya~am tarz1m ongoren dini kliltiir ve aydmlanma 
~ag1 ile beraber ba~latllan modern Avrupa kliltiirii ele almacaktlr. D~iincii 
ana ba~hkta ise A(E)T'nin olu~turulmas1yla ba~layan kimlik olu~turma 
siireci irdelenecek ve ~ah~ma dordiincii bOliim olan genel degerlendirmeyle 
son bulacakt1r. 

II. A vrupahhk Kimliginin Olu~umuna Katki Yap an Faktorler 

Bu ba~hk altmda A vrupahhk kimligine Eski Yunan ve Roma 
kliltiirlerinin, H1ristiyanhgm ve Aydmlanma donemi ile olu~an degerlerin
diinyevi degerlerin one ~lkanlmasl, bireysel ozgiirliik, ifade ozgiirliigii, 
hiimanizm, iktisadi ozgiirliik ve yonetenlerin demokratik yontemlerle 
se~ilmesi - katkllan irdelenecektir. 

A. Avrupa Kimligine Eski Yonan ve Roma Kiiltiirlerinin Katkllan 

"Avrupa" ismi cografi bir ifade olmaktan ote, mitler ve efsaneler 
diinyasma ait bir kavram olarak ortaya ~1km1~t1r. A vrupa kelimesi Eski 
Yunan mitolojilerinde kullamlmakla birlikte, Hititler tarafmdan giine~in 
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battlgt topraklar anlammda kullamlmt~tlr. Bunun dt~mda mitolojide Europa, 
Phoneix'in ktz karde~inin adt anlamma da gelmektedir (Hay, 1957: 5'den 
akt. Delanty, 2005: 27). Boylece Avrupa adt cezp etme ve gizemlilik 
kazanmt~ olmaktadtr. Cografi aytdan A vrupa kttasmm kesin stmrlanmn 
belli olmamast, insanlann dti~tince dtinyalanna uygun dti~ecek ~ekilde 
smtrlar belirlemelerine yol aymt~ ve bu durum gtintimtizde de devam 
etmektedir. Antik donemden gtintimtize A vrupa, genel olarak Girit Adast ve 
ttim Yunanistan'm hinterlandtm kapsayan toprak paryasmm ismi olarak 
kullamlmt~ttr. Ancak Yunanhlar antik yagda kendilerini Avrupah olarak 
tammlamamt~lardtr. Eski Yunan ktilttir ve uygarhgt da bu yontiyle, 
Aydmlanma <;agma kadar, Avrupa ktilttirti olarak algtlanmamaktaydt. Aym 
donemde, Roma Curnhuriyeti ve onu izleyen Roma imparatorlugu da bOyle 
bir iddia da bulunmamt~tlr. Her iki uygarhk da kendilerini Akdeniz Havzast 
ile stmrh ve en geli~mi~ uygarhklar olarak tammlamakta ve kendi stmrlan 
dt~mdaki her ~eyi barbar veya ilkel olarak adlandtrmaktaydtlar (Delanty, 
2005: 28-29). 

Eski Yunan kent devletlerinin geli~tirmi~ olduklan ktilttirlerin modem 
Avrupa ktilttirti tizerinde dogrudan bir etkisi olmasa da dolayh olarak 
A vrupa ktilttirleri tizerinde, aydmlanma yagt sonrasmda, etkilerinin oldugu 
kabul gormektedir. Yunan kent devletlerinin de zamanmda kendi iylerinde 
ortak ktilttirleri1 bulunmamaktaydt. Ancak btiytik Yunan dti~tintirleri, 
Sokrates, Platon, Aristoteles ve Stoa ogreticilerinin felsefe, tiyatro, drama, 
devlet yonetim ~ekilleri gibi biryok konuda Avrupa'yt etkiledikleri 
soylenebilir. Bilhassa Atina'mn geli~tirdigi egitim, siyasi yonetim, sosyal ve 
ekonomik ktilttir anlayt~t bu etkilemede oncti rol oynamt~tlr. Modem 
Avrupa'nm algtlayt~ tarzma eski Yunan dti~tintirlerinin belki de en onemli 
katktst, laik ve rasyonel dti~tinme tarzlandtr. 

Roma Curnhuriyeti ve Roma imparatorlugu donemlerinde (MS 3. yy'a 
kadar) geli~tirilen hukuk, ozgtir ve laik dti~tinme, kapah olmayan ya~am ve 
tiretim tarzt ve global ekonomi anlayt~t gibi konular aydmlanma donemi 

1 Eski Yunan kent devletlerinin en onde gelen Atina ve Atina kiiltiirii ile Sparta ve 
Sparta'mn geli~tirmi~ oldugu "Spartanik" kiiltiirii birbirlerinden farkhdtrlar. Bu 
nedenle Eski Yunan diinyasmda uyumlu bir kiiltiirden bahsedilemez. <;iinkii Atina 
demokratik bir kiiltiirii yayarken, Sparta aristokratik kiiltiirii one 91karmaktadtr. 
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sonrasmdaki geli~melere t~tk tutmu~tur. Hem eski Yunan ve hem de adt 
ge((en Roma imparatorlugu donemlerinde ticaret ve iiretim kent ve ktrsal 
ilretimi biitiinle~tirmi~tir. Bu yonuyle de her iki kiilrur Avrupa'daki serbest 
ticaret ve ilretim anlayt~ma onciililk etmi~lerdir. Eski Yunan ve adt ge((en 
Roma imparatorlugu donemlerinde var olan laik anlayt~tan dolayt mevcut 
pagan dinleri ozgiir bir ortamda faaliyet gostermekte ve bireylerin inan((lan 
dogrultusunda kendilerine tanrt se((melerini milmkiin ktlmaktaydt. Resmi bir 
dinin olmast dahi bireylerin farkh dinleri benimsemelerini 
engellememekteydi. Ktsaca laik bir kiiltiirel anlayt~ mevcuttu. Su dini 
anlayt~ tarzt aydmlanma ((agt sonrasmdaki Avrupa'ya t~tk tutabilmi~ ve 
modem kiilruriin olu~umunu etkilemi~tir (Schwan, 1991: 157-224). 

B. Hiristiyanhgm A vrupa Kimligine Katkisi 

Roma imparatorlugu'nun 3. yy.'da zaytflamasmm ardmdan resmi din 
konumuna yiikselen Htristiyanhk farkh bir soylem getirmi~tir. Bu soylem, 
Htristiyanhk dini ((attst altmda rum diinyayt Roma imparatorlugu ~emsiyesi 
altmda birle~tirmeyi ve hatta diinya dilini Latincele~tirmeyi ama((lamt~ttr. 
Bu kapsamda rum Avrupa'nm uyumlu Htristiyan cemaatlerine 
donu~rurillmesi, diinya imparatorlugu i((in ilk a~ama olarak kabul edilmi~tir. 
Bu dini ini~ kurammdan yola ((tktlarak Htristiyanhk inam~ ve ya~ayt~ tarzt 
yaygmla~tmlmaya ((ah~tlmt~tlr. 5. ve 6. yy'a geldigimizde Htristiyanhk 
Avrupa'da Kelt ve diger pagan dinlerini yasaklamt~, katletmi~ veya etkisiz 
hale getirmi~tir. Avrupa kara par((asmda Htristiyanhgm kok salmast, Roma 
Katolik kilisesinin A vrupa ilzerindeki hegemonyasmt gii((lendirmi~tir. 

Htristiyanhgm yilkseli~i A vrupa kralhk yetkilerinin zaytflamasma neden 
olmu~tur. Bundan huzursuz olan kralhklar diinyevi (bu diinya ili~kileri) 

yonetim ile ruhani (olumden sonraki ya~amt) yonetimlerin ayn ellerde 
toplanmast gerektigini belirtmi~lerdir. Bu soylemle ortaya ((tkan kralhklar 
ile kilise arasmdaki iktidar ((atl~malan, bin ytl kadar devam etmi~tir. Bu 
((att~maya 1600'lii ytllardan sonra ba~layan aydmlanma donemi son vermi~ 
ve dualist bir yetki dagtltmt Otuz Ytl Sava~lan (1618-1648) sonunda, 
Westfalya Antla~mast ile, her iki taraf((a da kabul edilmi~tir. Din ve devlet 
i~lerinin birbirinden aynlmast ve varhklanm paralel silrdiirmeleri 
(sekiilarizm) gilnilmilzde de devam etmektedir. 

Htristiyanhgm Avrupa'da farkh unsurlan birle~tiren gii!;lu bir kimlik 
olarak ortaya ((tkmasmda, islamiyet'in "oteki" olarak algtlanmasmm rolii 
onemlidir. "Oteki" olarak algtlanan islam'm Htristiyanhga kar~t takmdtgt 



150 AVRUPA BiRLiGi'NIN KiMLiK YARATMA <;ABALARI 

tavtr o1masaydt, <;e~itli etnik k6ken1ere sahip Htristiyan Avrupahlann zaman 
zaman birle~meleri mlimkiin olmayabilirdi. islam'm kilise tarafmdan oteki 
olarak tammlanmasi ve Htristiyanlarca kutsal kabul edilen mekanlann 
miisliimanlann elinde olmas1 nedeniyle <;e~itli etnik kokene ve dillere sahip 
insanlann organize olup, Ha<;h Seferlerini ba~latmalan miimkiin olmu~tur. 
Papalar Ha<;h seferlerini me~ru gosterip, Kudiis ugruna olenlerin cennet ile 
miikafatlandmlacaklanm, kalanlann ise ele ge<;irilecek ganimetler ile 
odiillendirileceklerini belirtmi~lerdir. Boylece Ha<;h seferleri, oteki olarak 
algllanan islam' a kar~I Avrupa'nm bir araya gelmesini saglamt~tlr (Delanty, 
2005: 37-40 ). Sonu<; olarak, yakla~Ik 15. ve 16. yy.'m sonuna kadar, 
Htristiyanhk Avrupa'da belirleyici olabilirken, giiniimiizdeki Avrupa Birligi 
ortak A vrupa kimligini olu~tururken temel ogeler olarak aydmlanma 
sonrasmda geli~tirilen degerleri - bilhassa kuzey A vrupa iiye iilkelerinin 
kabul ettirmeleriyle - one <;tkarmaktadtr. 

C. Aydmlanma Doneminin A vrupa Kimlik Olu~umuna Katkisi 

Giiniimiizde modem degerler iizerine yiikselen A vrupa, varhgm1 
aydmlanma donemine ve bu aydmlanma donemi sonras1 geli~melere 

bor<;ludur. (,:ah~ma bu degerleri k1s~ca v~. ayn [ayn analiz edecektir. Bu 
degerler olarak, diinyevi degerlerin yil~· c ltilmesi, ~irey;lerin ozgiirle~tirilmesi 
ve dii~iincelerini ozgiirce ifade edebil elefi, hiim!lnist bir yakla~tmla e~itlik 
anlay1~mm gelmesi, bireylerin yon teAlerini i demokratik yontemlerle 
se<;ebilmeleri ve iktisadi ozgiirliik ~ayllabilir. Ktsaca, Orta (,:ag (Avrupa'da 
baz1 akademik <;evrelerde "kararlllk c;ag" olarak da adlandmlmaktad1r) 
boyunca cemaat iiyesi alan birey, yonetilen olarak, ya yan kale ve topraga 
bagtmh konumda veya kentli olarak sadece stmrh vatanda~hk haklanna 
sahiptir. Birey bu konumuyla aydmlanma ile birlikte giderek daha ozgiir ve 
digerleri ile daha e~it statiiye kavu~arak, siyasi ve sosyal haklar elde 
etmi~tir. 

Aydmlanma hareketi, genelde bir taraftan yonetimde me~ruiyet sorununu 
<;ozerken, bir taraftan da devlet ile birey arasmdaki hukuki ili~kiyi yeniden 
diizenlemi~tir. Aydmlanma donemi dii~iiniirlerinden Jean Bodin "Six Livres 
de Ia Republique" adh eserinde halkm (= insanlann), toplumsal sozle!?me 
sonrasmda, dogal ortamdan sozle!?meli ortama ta!?Idtklan egemenlik 
yetkilerinin bir ktsmmt ozgiirce se<;tikleri yoneticilerine devrederek, 
bunlann kendilerine daha iyi hizmet sunmalanna izin verdiklerini 
belirtmektedir (Denzer, 1986: 257-259). Bireylerin sahip olduklan 
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egemen1ik giicii bOliinemez bir ~ekilde halkta toplanmakta ve halk bunu 
belirli siireler i9in se9tigi yoneticilerine devredebilmektedir. Boylece 
yonetenler halk1 olu~turan bireylerin nzasm1 ald1klan siirece yonetebilmekte 
ve yonetimdeki icraatlan me~ru sayllabilmektedir (Schwan, 1991: 170-171 ). 
Bu baglamda, aydmlanma, sosyal ya~amda yeni siyasi yonetim ufuklan 
a9m1~, sanatta ve edebiyatta da evrimci ve ilerlemeci bakl~ a91S1 getirerek, 
humanist fikirlerin yerle~mesini saglam1~hr. Bu yakla~1m, Avrupa'mn 
sekiilerle~mesini saglam1~ ve aym zamanda akllc1 ve deneyci metotlan 
getirerek bilimsel alanda onemli geli~melerin (bulu~lann) oniinii a9m1~hr 
(inan9, 2005: 138). Modernite ile beraber H1ristiyanhgm devam etmesinin 
yamnda Orta <;ag H1ristiyanhk kiiltiirii ag1rhgm1 giderek yitirip arka plana 
gerilemi~tir. Delanty 'ye gore bu siire9te H1ristiyanhk A vrupa devletlerinin 
ortak devlet dini olmaktan 91km1~ veya en azmdan din d1~mdaki kimlikleri 
belirleyen ozelligini yitirmi~tir. Din rasyonelle~mi~ formda bireyler bazmda 
varhgm1 siirdiiren konuma indirgenmi~tir (Delanty, 2005: 97). Yukanda ad1 
ge9en ve 9ogunlukla aydmlanma doneminde geli~tirilen degerler deskriptif 
yontemle analiz edilmeye vah~llacakt1r. 

1. Diinyevi Degerlerin One (:Ikanlmasi 

Diinyevi degerlerin one 91kanlmas1 Aydmlanma doneminde olu~up, 

giiniimiiz Avrupa'sma ~ekil veren "Batl" degerleridir. Orta <;ag'da hakim 
unsur olan H1ristiyanhk diinyevi degerleri kii9iimsemekle birlikte, bireyin 
daha iyi bir diinya kurmasmm anlams1zhgm1 gostermekteydi. Birey ancak 
oldiikten sonra ger9ek degerlerine ula~abilecekti. Aydmlanma donemi ise 
bunun aksine bu diinyanm ya~anabilir bir mekan oldugunu ve isteyen her 
akllc1 bireyin, Bentham'a gore faydasm1 bu diinyada maksimize 
edebilecegini ongormekteydi. Aydmlanma doneminde ger9ekle~en reform 
hareketleri sonucunda dinsel anlamdaki diinya alg1lanmas1 ikinci plana 
itilmi~ ve diinyevi alan dinden aynlarak sekiilerle~tirilmi~tir. Ornegin; 
Machieavelli dini temeller iistiine in~a edilmi~ ahlak anlay1~1 yerine, bu 
diinyay1 ve insan dogasm1 temel alan ve insanm kendi iradesiyle kendi 
iyiligini yaratabilecegine inanan yeni bir siyasi ahlak anlay1~m1 ortaya 
koyarak, modern aydmlanma dii~iincesinin onciiliigunii yapm1~tlr. Bu 
baglamda din toplumsal, siyasi ve ekonomik hayatm tiimiinde belirleyici 
olmaktan 91km1~ ve bireysel ve ozel alana gerilemi~tir. Dinin b1Takt1g1 
bo~lugu aydmlanma ile yiiceltilen dlinyevi degerler alm1~tlr. Bu 
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sekiilerle~me siireci, yani rasyonel dti~tincenin one <;1kmas1, Avrupa'mn 
ytikselmesinde onemli rol oynam1~tlr (Schwan, 1991: 157-224 ). 

2. Bireysel Ozgfirlfik 

Aydmlanma doneminde ortaya 91kan en onemli deger ise, bireyin 
ozgtirle~mesidir. Aydmlanma donemi oncesinde birey (tanmsal tiretimin 
ag1r bast1g1 alanlarda) cemaat iiyesi veya kentlerde s1mrh iiretim yapan ve 
esnafm orgiitledigi loncaya bagh ve edilgen konumdayd1. Aydmlanma 
sonrasmda birey, cemaat iiyesi olmaktan kurtulmu~ ve kendi ayaklan 
iizerinde durabilen bir varhk konumuna ytikselmi~tir. Bu baglamda, 
ozgiirliik insamn insan oldugu i<;in dogu~tan elde ettigi bir hak olmu~tur. 
Bireyin artlk sonsuz evrende kendini degersiz ya da <;ok kii<;tik hissetmesine 
gerek yoktur; <;tinkii o belirleyici olan konumdad1r. Boylece aydmlanmadan 
btiytik derecede etkilenen Amerikan ve Frans1z Devrimlerinde birey, 
yonetim dii~tincesinde ba~rolti oynayan ve kendi kaderini kendisi belirleyen 
konumuna ytikselmi~tir. "Virginia Bill of Rights" (1776) ve "Decleration 
des droits de I'homme et du citoyen" (1789) bildirgelerinde bu durum 
per<;inle~mi~tir (Dicke, 1998: 240). 

immanuel Kant' da "Saf Aklm Ele~tirisi ve Pratik Aklm Ele~tirisi" adh 
eserlerinde ozgiirltik meselesini giindemine ta~Imi~tlr. i. Kant'a gore negatif 
ozgiirliik insamn Tann'dan veya dogadan bag1msizla~arak ozgiirltigunti 
kazanma siireci iken, pozitif ozgiirltik insamn kendi kendine geli~tirdigi bir 
etkinliktir. Kant'a gore bireyin ozgiirle~mesi ait oldugu cemaatten 
bag1msizhgma tekabtil etmektedir ve bu durumu Kant "dignitates" olarak 
adlandumaktad1r (Kahraman, 2001: 24). Ozgiirltik bir kendiligindelik 
stirecidir ve insamn kendisini, oztinti, benligini kendi kendine belirleme 
giiciidtir. Bireyin kendi hareketlerinin hesabm1 verebilen birey haline 
gelmesidir (Dicke, 1998: 240) Bireyin ozgiirle~mesinde temel nokta bireyin 
cemaat yap1s1mn kendi hayatl iizerindeki belirleyiciliginden kurtulmas1d1r. 
Orta <;ag' da bireye cemaat i<;inde var olma olanag1 verilirken, aydmlanma 
donemi ile birlikte, bireye temel humanist degerler <;er<;evesinde ozgiir birey 
olmamn yolu a<;Ilml~tlr. Sosyal bir varhk olan bireyi, 91karlan geregi veya 
zorunlu olarak, farkhlal;ltirmu,;ken, hukuki anlamda el;lit olmas1 aydmlanma 
donemi sonrasma tekabtil etmektedir. Kant' a gore insanlar aklllanm vesayet 
altmda b1rakt1klan stirece kul konumuna indirgenmi~lerdir ve edilgendirler. 
Bu baglamda aydmlanma insamnlbireyin htir bir ~ekilde hareket etmesi, 
kendini ozerk hissetmesi ve sagduyulu davranmas1 ve ayn1 zamanda kendi 
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hareketlerinin hesabmt verebilen birey haline yiikselmesi demektir (Fetcher, 
1991: 158). 

Birey ozgfuliigunii elde ederken oncelikle topluluk i~inde hukuki 
hayatmt garantilemektedir. Bireyin ozgfuliigu ve temel haklan, devlet ve 
kurumlan tarafmdan ve aym zamanda uluslararast alanda da korunmaktadtr. 
1830'h ytllardan sonra Avrupa'daki anayasal diizenlemeler, bireysel haklan 
bu anlamda garanti altma almaktaydt. Bireyin ya~ama hakkt, emniyette 
olma hakkt, dini ozgiirliik ve miilkiyet hakkt hukuk devleti kurallan 
~er~evesinde korunmaya ba~lanmt~ttr. Bireyin siyasi haklan olan serbest 
se~me hakkt, fikir ozgiirliigu ve dii~iincelerini ozgiirce yaymlama hakkt 
giderek kabul gormeye ba~lamt~ttr. Bireyin sosyal haklan kapsammda yer 
alan i~ hakkt, sosyal giivencesinin saglanmast hakkt, egitim ve giri~imcilik 
alanlannda ozgiirce faaliyette bulunma gibi haklar 19. yy. sonlannda ve 20. 
yy. ortalannda garanti altma ahnmt~ttr. Birle~mi~ Milletler olu~tuktan sonra 
ise bu haklar geli~tirilerek, evrensel haklar konumuna yiikseltilmi~lerdir 
(Dicke, 1998: 240). 

3. ifade Ozgurlugu 

Aydmlanma doneminde dini degerlerin hakimiyetinin ytktlmast bireylere 
dii~iincelerini ozgiirce ifade edebilmelerinin oniinii a~mt~ttr. Orta~agda 
oldugu gibi dii~iinceler dini kurama uygun olmadtgt t~m 
cezalandmlmamaktadtr. Tam tersine aydmlanma donemi sonrasmda 
insanoglu arttk hem dogayt hem de kendisini bilimsel ve ussal bilgi aracthgt 
ile anlama ~abasma giri~mi~tir. Bireyin dii~iincelerini ozgfuce ifade 
edebilmesi bireyin bu dii~iincelerini ozgiirce yaymlayabilmesini de 
kapsamaktadtr. Bireye birey oldugu i~in deger veren aydmlanma donemi ile 
birlikte bireyin dii~iincelerini ozgfuce ifade edebilmesi vazge~ilmez bir hak 
olmu~tur (Lee, 2004: 253-259). 

4. Humanizm 

Aydmlanma donemi ile sadece sekiilerle~me siireci ba~lamam1~ttr, aym 
zamanda hiimanizm dii~iincesinin ortaya ~tkmasma zemin haztrlayarak, 
insanm diinyadaki yeri ve Tanrt ile olan ili~kilerini sorgulama siirecini de 
ba~latmt~ttr. Yunanh Pisagor'un "jnsan her ~eyin oh;ilsildilr" 
dii~iincesinden hareket edilerek, ara~ttrmalar Tannbilimin giicii ve stmrlan 
yerine, insanhgm dogast, potansiyeli ve ba~anst iizerine yogunla~mt~ttr. 
Diinyadan kopup, ke~i~ tarzt ~ileci bir hayat ya~ama dii~iincesi terk edilerek, 
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toplum ili~kilerine aktif bir katihmm insan <;abalarmm en degerlisi olarak 
goren toplumcu hiimanizm dogmu~tur (Lee, 2004: 13-14). 

Hlimanizm ile dinsel inanca daha bireysel ve sagduyulu yakla~Im 
geli~mi~tir. Klasik yapttlann ara~tmlmast, eskiden beri dogru varsayt1mt~ 
saytstz dinsel kavramm tartt~Ilmasma yol a<;mt~tlr. Bu durum yerle~ik kilise 
dii~iincesinde gedikler a<;Ilmasma yol a<;mi~ ve kilisenin ciddi kurumsal 
zaytfltklanmn ortaya <;tkmasma neden olmu~tur. Bununla birlikte 
hiimanizmin geli~mesi tarihsel ara~tlrmalarda da koklii degi~iklikleri 
beraberinde getirmi~tir. Bu sayede tarih Tann bilimin betimleyici bir 
biitiinleyeni olmaktan kurtulup, kendi dogrulanna sahip ba~h ba~ma bir 
disiplin olarak ortaya <;Ikmt~tlr. Boylece insan ili~kilerinin ilahi 
planlamalanmn sonucu olarak tasvir edilmesinin online ge<;ilerek, ilahi 
yonlendirme, ya da miidahale olmakstzm insamn siyasal geli~im hikayesi 
anlattlabilmi~tir (Lee, 2004: 16-18). 

5. Yonetenlerin Demokratik Yontemlerle Se~ilebilmesi 

Aydmlanma donemi sonrasmda egemenlik konusu ele almarak, 
egemenligin halkta oldugu saptanarak halkm yonetime katilma hakkt 
dogmu~tur. Aydmlanma donemi dii~iiniirlerinden Jean Bodin, "Six Livres 
de Ia Republique" adh eserinde insanlann egemenlik yetkileri ile 
donatJldtgmt ve yoneticilerine de bu yetkilerinden bir ktsmmt devrederek, 
yoneticilerin kendilerine hizmet sunmalanna izin verdiklerini belirtmektedir 
(Denzer, 1986: 240). DolayiSiyla gii<; bOliinemez bir ~ekilde halkta 
toplanmaktadtr ve halk bunu belirli siireler i<;in se<;tigi yoneticilerine 
devretmektedir. Yonetenler de halkm nzasmt aldtklan siirece me~ru 
saytlabilmektedirler (Schwan, 1991: 170-171). John Locke'e gore ise insan 
dogal ortamda Hobbes'un iddiasmm aksine, hiirriyet ve e~itlik i<;inde 
ya~amaktadtr. Bu ya~am1 belirleyen hayat, hiirriyet ve miilkiyet haklanm 
ihtiva eden dogal hukuktur. Dogal ortamm ve hukukunun siirekligini 
saglayacak bir otorite olmadtgt i<;in, insanlar dogal ortamdan siyasal 
topluma ge<;i~i benimsemi~lerdir. Bu noktada insanlar, sahip olduklan 
haklan bir otoriteye, belli bir sozle~meyle devretmi~lerdir. Bununla birlikte, 
insanlann ya~ama, hiirriyet ve miilkiyet haklan ihlal edildiginde 
ba~kald1rma haklan dogmaktadtr. Demek ki yonetenlerin iktidanndaki 
temel dayanak anayasadtr. Anayasa kraldan veya se<;ilen yoneticiden daha 
gii<;liidiir, <;iinkii kral veya se<;ilen yonetici varhgmt anayasaya bor<;ludur. 
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Kral'a veya se<;ilen yoneticiye oran1a halk, anayasayt yapan olarak, 
anayasadan da gii<;lii konumdadtr (<;igdem, 2003: 63-65). 

6. iktisadi Ozgiirliik 

Aydmlanma ile birlikte insan, rasyonel konumuyla diinyayt algtlamakta 
temel belirleyen olmu~tur. Orta<;agda kentte ya~ayanlan bir araya getiren, 
ktrsal alanda var o1andan daha karma~tk ve dinamik o1an i~b01iimii idi. 
Ureticileri birbirine baglayan oge, ticaret ve iiretime ili~kin <;Ikarlardi. 
Dreticiler, mala ve iiretime yonelik bir ya~am bi<;imini korumak ve 
zenginle~mek istiyorlardt. Ktsaca Orta <;ag "Batt" Avrupa'smda feodal 
iiretim ve statu ili~kileri dt~mda, kentlerde ge1i~en yerel pazar ekonomisi, 
tanm, ticaret ve iiretim teknigi ile boy gostermi~ ve giderek ka<;tm1maz 
olarak kapita1ist iiretim siirecine dogru yol almt~tir. Bununla birlikte cografi 
ke~ifler sonucunda Avrupa'da okyanus otesinden gelen degerli maden akmt, 
ekonominin htzla ticari1e~mesinde etkili olmu~tur. Bu siire<;te ticaret 
burjuvazisinin giderek agtrhgmt koymastyla ekonomik ya~am gittik<;e 
liberalle~mi~tir (Poggi, 1991: 50-53, 70; Ta~<;I, 2001: 70). 

Aydm1anma donemi sonrasmda ya~anan geli~meler neticesinde Avrupa 
kimligi farkh sosyo-politik ve kiiltiirel anlamlar kazanmaya ba~lamt~tlr. Bu 
baglamda yeni olu~turulan A vrupa kimliginin i<;erigini yukanda saydtgtmtz 
degerler belirlemi~ ve bu degerler uygarhk kavramt ile ozde~le~tirilmi~tir. 
Avrupa kendisini 18. yy'm sonlanndan itibaren uygar olarak tammlayarak, 
Orta<;ag donemi ile baglanm biiyiik oranda koparmayt da ba~armt~tir. 
Medeniyetin ol<;Usii saytlacak birey haklan, ozglirliik, e~itlik, laikle~me, 
hiimanizm, demokrasi, sanayile~me ve rasyonellik aydmlanma siireciyle 
ivme kazanmt~tir. Medeniyet fikri, A vrupah karakterini belirginle~tiren bir 
sistem olarak diger toplum ve kiiltiirleri tasnif ve kategorize etmeyi saglami~ 
ve Avrupa'nm "Avrupahla~masma" hizmet etmi~tir. Avrupahlar kendilerini 
bu degerler ile ozde~le~tirerek, oteki toplumlara standart olu~turmu~lardtr 
(Gong, 1984: 3-20'den akt. Yurdusev, 1997: 45). 

Modem donemde, Avrupa kimliginin olu~turucu unsurlannm bir degi~im 
ya~adtgt a~ikardtr. Bu degi~imin en onemli ogelerinden birisi de ulus
devlettir. Yurdusev'e gore ulus devletlerin dogu~u, ortak bir Avrupa 
kimliginin olu~umunu htzlandtrmt~tir. Bu noktada Ronesans ve 
Reformasyon sonrast laikle~me ve Avrupa'nm deniza~m geni~lemesi gibi 
faktorlerin de onemli yerleri vardtr. Bununla beraber ulus-devlet laik bir 
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A vrupa kim1iginin motorudur. Laikle~me ile ulus-devlet arasmdaki ili~ki iki 
yonli.idiir; bir taraftan laikle~me ulusalla~may1 beslerken, diger yandan ulus
devlet de laikle~meyi beslemi~tir.2 Laiklige yakm kavramlar olan 
sekiilarizm, rasyonalizm ve hiimanizm de ulus bilincinin olu~masmda etkili 
olmu~lardir. Boylece Avrupa aydmlanmas1 H1ristiyanhktan farkh kendine 
ozgii toplumsal, kiiltiirel ve politik bir anlam kazanm1~tlr. Bu baglamda, 16. 
yy'dan itibaren "Avrupah" sozciiguniin kullammmdaki art1~, Avrupahlann 
A vrupa <;er<;evesinde dii~iinmeye ba~lad1klannm bir gostergesi say1labilir 
(Yurdusev, 1997: 41). 

Modemle~me siirecinde A vrupa kimliginin olu~umuna etkisi olan bir 
diger etken Avrupa 'nm deniz a~m yayllmasidir. 15 yy. 'm sonunda Ke~ifler 
<;ag1 ile ba~layan bu siire<;te A vrupa somiirgecilik boyutu ile biitiin diinyay1 
kontrolii altma alm1~tlr. Cografi ke~ifler ile ba~layan somiirii Avrupa'da 
onemli degi~ikliklere ve siyasi donii~iimlere neden olmu~tur. Ke~fedilen 
yerlerden ta~man biiyiik miktardaki hammadde ve altm Avrupa'da kapital 
birikimine hizmet ederken, aym zamanda feodal yonetimlerin zay1flamasma 
ve y1kllmasma ve yeni bir s1mfm, burjuva s1mfmm, dogmasma biiyiik bir 
ivme kazand1rm1~tlr. Akan degerli madenler ekonomik parametreleri 
etkiledigi gibi, aym zamanda kiiltiirel degi~meleri de harekete ge<;irerek, 
sanat ve bilimde k1sa zamanda onemli geli~melere neden olmu~tur. On 
altmc1 yiizy1ldan bu yana Protestan kiiltiiriiniin ortaya <;1kl~1 ve yaygmhk 
kazanmas1 da bu siirece olumlu katklda bulunmu~tur. Bu temel dii~iinsel 

donii~iim, A vrupa iilkelerindeki tiim kiiltiirel farkhhklara ragmen, A vrupa 
kimliginin temellerini olu~turmu~tur (Ergiir, 2004: 68). Deniz a~m yayllma 
i<;in gerekli sermaye ve teknik donamm, ulus-devletler tarafmdan 
kar~Ilanm1~ ve ulus-devletler somiirgeler edindikten sonra, gelen servetlerle, 
gii<;lerini artt1rm1~lardu. 

2 Aydmlanma, rasyonalizm ve pozitivizm bir arada ele ahnd1gmda modernle~me siyaset teorisine 
onemli katk1s1 siyasi iktidann kaynagmm Tann 'dan gelmediginin ve halka ait oldugooun kabul 
edilmesi olmu~tur. Modernle~meyle ~ehirle~me, sanayile~me, bilim ve teknolojinin geli~mesi, iilke i9i 
giimriik s1mrlanmn kalkmas1, uluslararas1 diinya pazan, ulus devletlerin kurulmas1 onemli unsurlar 
olarak dikkati .yekmektedir. Diinyevile~me ile birlikte laiklik de modernle~menin sonucudur. 
Modernitenin akh on plana .yikaran rasyonalist ve pozitivist yakla~lmi ulus-devlet, ulus ve ulus.yulugoo 
temelini olu~turur. Ozellikle modern uniter devletin kokeninde, anayasanm iistiinliigii ilkesine verilen 
ozel rol onemlidir. Salt akh temsil eden anayasa gene! iradenin iiriiniidiir ve boliinmezdir. Ulkede ve 
ulusta birlik tek siyasal iktidar ve tek anayasa ile miimkiindiir. Tiirde~ ulusun insam ve iilkenin biitiinliigii 
ancak gii.ylii bir merkeziyet.yi yap1 ve onun s1k1 denetimindeki merkez d1~1 orgiitlenmeleri 
gerektirmektedir (Erozden, 19<T7: 11-40) 
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Laiklik i1kesi A vrupah1ann H1ristiyan olmayan diger top1uluklarla ili~ki 
kurma1anm aynca kolayla~tirmi~tlr. Bu siires;le bir yandan Avrupa kimligi 
tamm1amp yerle~irken biitiin diinyaya da omek kimlik ~ek1inde yayilmi~hr. 
Avrupa'nm somiirii ve kii1tiire1 teme1de yayilmasi, Avrupah1ann kiirese1 bir 
iistiinliik kazanma1anna yol as;mi~hr. Delanty'ye gore Avrupa bu siires;te 
H1ristiyan ges;mi~inden h1zh bis;imde uzak:la~m1~ ve kendisine ozerk bir 
soy1em olu~turmaya ba~lami~tlr. Bu siires;te, modem degerler, kiiltiirel bir 
referans olarak Hiristiyanhgm yerini almi~tlr (Delanty, 2005: 48). Erdenir'e 
gore ise A vrupa bu donii~iimii zorunlu bir ~ekilde ya~ami~hr. Miisliiman 
Doguyu maglup edemeyen A vrupa, "yeni diinyayi" ele ges;irerek ken dine 
iistiinliik hissi veren bir kimlige biiriinmeyi daha uygun bulmu~tur (Erdenir, 
2005: 57). 

D. Aydmlanma Donemi Sonrasmda A vrupald1k Kimliginin 
Olu~umu 

Milliyets;iligin kok sald1g1 19. yy.'m ikinci yansma kadar Avrupa'da 
kiireselle~me ya~anm1~tlr. Hiimanizmin onciillerinden Erasmus'tan (1466-
1536) itibaren Respublica Litterarum (Republic of Letters) olarak 
adlandmlan ve ulusal s1mrlan a~an elit kiiltiir olu~turulmu~tur. Omegin; bu 
donemde Frankofon dergileri Hollanda'dan St. Petersburg'a kadar Avrupa 
s;apmda geni~ bir ses;kin kitle tarafmdan okunmaktad1r. Aristokratlann ortak 
ya~am tarz1, turizm ve modada kendini gostermi~ ve bu baglamda Paris ve 
Londra bu ortak ya~am tarzlanmn kiiltiir ve moda merkezleri olmu~lard1r. 
Aynca 18. yy.'da, kuzey Avrupah aristokratlann katihmi ile Avrupa'mn 
tarihsel kokenlerini daha iyi anlamak amac1yla gers;ekle~tirilen Grand Tour 
yolculuk1an, ulusal s1mrlan a~an kozmopolit sosyal ya~amm onemli 
gostergeleri sayilmi~tir. Ulusal s1mrlann aristokrat s1mflar tarafmdan a~Ilm1~ 
olmas1 ile Avrupahhk bilincinin tohumlanmn atildigi ifade edilebilir. 
Bununla birlikte, A vrupah soylulann hanedanlar aras1 gers;ekle~tirdigi 
evliliklerle de ulusal ve yerel kimliklerden bagimsiz bir ortak A vrupa 
bilincinin temelleri atilmi~tlr. Avrupa aristokrasisi soo baglantilarla 
birbirlerine yakmla~m1~ olmasma ragmen, ortak Avrupa bilincini 
olu~turamami~lardir. Ancak bilim adamlan ve dii~iiniirler A vrupa 
dii~iincesini gelWirmeye ve yaymaya devam etmi~lerdir. Alman filozof 
immanuel Kant (1724-1804) ban~I temin etmek is;in Avrupa s;apmda 
federal bir orgiitlenme onerirken, benzer ~ekilde Victor Hugo (1802-1885) 
1851 yilmda, Frans1z Meclisinde yaptlgi konu~masmda, Avrupa kavramm1 
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politik biitiinle~meyle e~ tutarak, bir anlamda ortak Avrupa degerlerini temel 
alarak, Avrupa Birligi fikrinin tohumlanm atm1~t1r. Victor Hugo 

"Bir giin gelecek Fransa, Rusya, italya, Britanya, Almanya 
bu kltamn tum uluslan kendilerine ozgii niteliklerini ve 
muhte~em ki~iliklerini kaybetmeksizin, daha iist bir birlikte 
birbirlerine yakmla~arak A vrupa s;apmda karde~ligi ortaya 
s;tkaracaklar - t1pk1 Normandiya, Brotanya, Burgonya, Loraine, 
Alsace ve tiim bolgelerimizin birle~erek Fransa'y1 olu~turdugu 
gibi. Bir giin gelecek sava~ alanlan ticarete apk pazarlara 
donii~ecek ... kur~unlar ve bombalann yerini oylar, halklann 
genel oylamas1 ve egemen bir senatonun sagduyusu alacakttr" 
(Rougemont, 1965: 78'den akt. Erdenir, 2005: 69). 

Frans1z dii~iiniir Baudrillard, ise Avrupa kavramm1 19. yy. burjuva 
riiyas1 olarak niteleyerek, ulusal burjuvazilerin ortak s;tkarlan as;tsmdan 
Avrupa'nm birle~tirici onemini vurgulam1~t1r. 19. yy. ortalanndan itibaren 
diinya ticaretinin kiireselliberalle~me kapsammda geni~lemesi, burjuvazinin 
giiciiniin ulusal stmrlan a~masma neden olmu~tur. Bu siires; zarfmda, 
A vrupa burjuvazisi ya~am tarz1 itibariyle aristokrat s;evrelerle biitiinle~me 
is;ine girmi~tir. Omegin, Grand Tour yolculuklanna 19. yy.'la birlikte -
demiryolu, otel ve restoranlann geni~lemesiyle - burjuva s1mf1 da dahil 
o1mu~tur. Bununla birlikte 19. yy.'m ikinci yansmdan itibaren Avrupa'nm 
alt stmflan da etkilerini art1rarak, A vrupa kavram1 is;inde yer almaya 
ba~lamt~lardtr. Bu baglamda ozellikle sosyalist aktmlar, Avrupa 
burjuvazisine kar~1 i~s;i stmfmm hak11 taleplerini giindeme getirmi~ ve 
A vrupa degerlerinin tabana dogru geni~letilmesini saglamt~lardtr. 

Ote yandan, 20. yiizytl ba~lannda Avrupa'mn ya~ad1g1 I. Diinya 
Sava~mm ardmdan ban~s;tl s;abalar artmt~tlr. Avrupa Birle~ik Devletleri 
gorii~ii immanuel Kant ve Victor Hugo gibi Coudenhove Kalergi tarafmdan 
1923 ythnda Pan-Europa Manifestosu 'nda dile getirilmi~tir. Kalergi 'nin 
Manifestosu ~oyle ba~lamaktadtr: 

"Avrupah Baylar ve Avrupah Bayanlar! Avrupa'mn kader 
saati belirlenmektedir. A vrupa erkeklerini pars;alamak is;in her 
giin Avrupa Fabrikalannda silah iiretilmektedir. Avrupa kadm 
ve s;ocuklanm zehirlemek is;in A vrupa laboratuarlannda 
zehirler iiretilmektedir. Bununla beraber Avrupa akll almaz 
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dii~iincesizlikle kendi kaderi ile oynamaktadtr; korle~mi~ 
haliyle kendisinin neyin bekledigini gorememektedir. Bu 
~tkacak sava~ Avrupa'nm ekonomisinin ve kiiltiiriinlin sonu 
demektir. Avrupa'mn yaratacagt bo~lugu diger Diinya iilkeleri 
dolduracakttr. ikinci tehlike Avrupa'nm Rusya tarafmdan i~gal 
edilmesidir. Biitiin bu tehlikelerden kurtulmanm tek bir yolu 
vardtr, o da A vrupa'nm birle~mesidir. A vrupa i~in ii~iincii 

oliimciil tehlike ise ekonomik ~okiintiidiir. Avrupa'daki 
iilkelerin birbirleriyle oldiiriicii sava~lann ancak tarafstz 
hakemlerin yaptlgt Paneuropa Antla~mast ile onlenebilir; Rus 
hakimiyeti tehlikesi yine ancak Paneuropa Savunma Paktt ile 
onlenebilir; ekonomik 96kii~ ise yine kurulacak Paneuropa 
Giimriik Birligi ile ger~ekle~ebilir.. Ancak A vrupah 
halklar/insanlar isterlerse bu Paneuropa ger~ekle~ebilir" 

(Schwarzer, 1982: Tafel 18). 
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Coudenhove Kalergi 1922 ythnda ba~latttgt Pan-A vrupa hareketi ile 
Avrupa ~apmda ban~~tl bir biitiin1e~meyi hedefleyerek, bu baglamda be~ 
adet kongre diizenlemi~, kitaplar yaytmlamt~ ve entelektiiellerin dikkatini 
~ekmeye ~ah~mt~tlr. Fakat geli~en milliyet~ilik hareketleri nedeniyle 
kitlelerin ilgisini ~ekememi~tir (White, 1989: 23-40' dan akt. Erdenir: 83). 
Benzer a~tklamalar Aristide Briand (Franstz Dt~i~leri Bakam) ve Gustav 
Stresemann (1923-1929 ytllart arasmda Alman. Weimar Cumhuriyeti 
Dt~i~leri Bakam) tarafmdan da dile getirilmi~tir. Aristide Briand'a gore 
Avrupa iilkeleri arasmdaki dii~manhklan a~manm yolu. Avrupa Birle~mi~ 
Devletleri'ni kurmaktan ge~mektedir. Briand, Avrupa birle~mesine 

ekonomik alandan ba~lamp, daha sonra siyasi ve sosyal birle~menin 

glindeme getirilmesini onermekteydi (Schwarzer. 19X2: Tafel 20). Alman 
Dt~i~leri Bakam Gustav Stresemann ise bu konuda ktsaca ~unlan 
soylemi~tir: 

"Giiniimiizde teknoloji ile teknik ula~tm ara9lan geli~mi~ ve 
diinyamtz giderek kii~iilmii~tiir. Oysa biz halen s1mrlanmtzt 
giimriik duvarlan ile koruyoruz. Ticaret yapan tliccarlar saytstz 
stmrlarda bo~una bekletilmektedir. Gelin bu stmrlan 
kaldtrahm. Bu stmrlar Avrupa ticaretine yalmzca sorunlar 
yaratmaktadtr. Bazt kii9iik siyasi hesaplar '-Ona ermeli ve 
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A vrupa ortak parasmt ve ortak posta pulunu bile 
basttrabilmelidir" (Schwarzer, 1982: Tafel20). 

Bu as;tklamalar maalesef amacma ula~amamt~, A vrupa ktsa sure sonra 
1929 Diinya ekonomik krizinden payma dii~eni almt~, gelen ekonomik 
s;okiintii ile birlikte milliyets;i duygularm koriiklenmesini artttrnu~ ve bu 
nedenle Avrupa'mn biitiinle~mesi dii~iinceleri rafa kaldmlmt~tlr. Milliyets;i 
aktm ve partilerin giic;;lenmesi Avrupa'yt II. Diinya Sava~t'na gotiiren 
nedenlerin ba~mda gelmektedir. Ventotene'de 1940'da Ernesto Rossi ve 
Altiero Spinelli tarafmdan taslagt olu~turulan Manifestolarda, gelecek is;in 
ana hedef "Avrupa 'mn ulusal egemen devletlere bOliinii#ine tam anlam1yla 
son vermeR' olarak tammlanmt~ttr. Bunu, Avrupa Federalist Hareketi'nin 
olu~turulmast izlemi~ ve Franstz yazar Albert Camus 'da "Avrupah direni~ 
Avrupa Jll yeniden yaratacakt1r" inanctyla bir dizi konferanslar vermi~tir. 

Bu dii~iinceler, Konrad Adenauer, De Gasperi, Henri Spaak,Jean 
Monnet ve Robert Schuman gibi sava~ sonrast donemin siyaset ve 
iktisatc;;tlanm etkilemi~tir. 1945 ile 1950 ytllan arasmda bu yonde lie; ana 
geli~me ya~anmt~tlr. ilki 1948'de Marshall Plam dahilinde yaptlan yardtmm 
dagttlmmt diizenlemek ic;;in kurulan A vrupa iktisadi i~birligi Orgiitii' diir 
[Organisation for European Economic Cooperation (OEEC)]. Bu orgiit 
giimriik birligine ula~mayt hedeflemi~tir, fakat ingilizlerin kar~t c;;tkmast ile 
hedefine ula~amamt~ttr. ikinci geli~me giivenlik kaygtlan nedeniyle Fransa, 
Britanya, Hollanda ve Liiksemburg arasmda olu~turulan Briiksel 
Antla~mast'dtr (1948). Fakat bu olu~um da Kuzey Atlantik Antla~ma orgiitii 
olarak geni~leyip, Kanada ve Birle~ik devletleri de ic;;ine ahp, Avrupa'ya ait 
olma ozelligini yitirmi~ ve daha genel bir ortak giivenlik c;;erc;;evesine 
donii~mii~tiir. Avrupa siyasi birligi ic;;in Hague'de "belirli egemenlik 
haklannm ortak olarak uygulanmas1 i9in uluslar iistii bir organa 
aktarzlmas1" karan ahnmt~tlr. iktisadi alanda attlan adtmlar siyasi 
giri~imlerle de desteklenmi~ ve 05 Mayts 1949 tarihinde Londra'da ortak 
siyasi hedefleri koordine edebilmek ic;;in Avrupa Konseyi (The Council Of 
Europa: Europarat) kurulmu~tur. Avrupa Konseyi'nin hedefleri arasmda 
iiyelerin ortak miras olan ideal ve ilkeleri (Avrupa degerlerini) korumak ve 
hayata gec;;irebilmek ic;;in stkt i~birligini gerc;;ekle~tirmesi bulunmaktadtr 
(Lee, 2004: 322-327). 

04 Mayts 1950 tarihinde Fransa Dt~i~leri Bakam Schuman'a Jean 
Monnet'in verdigi memorandumda, uygulanan arac;;lann Avrupa 
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biitiinle~mesini <;tkmaza siiriikledigi belirtilerek, bunu a~mamn yolunun ilk 
ba~ta iktisadi biitiinle~me iizerinde yogunla~mak oldugu savunulmu~tur. 
Sure<; i<;inde gelinen a~ama ile siyasal biitiinle~meye dogru geri doniilmez 
bir geli~me olmu~tur. 09 Mayts'ta yaymlanan Schuman Deklerasyonu'nda 
da bu gorii~ ~u ~ekilde belirtilmi~tir: "Avrupa bir defada tek bir biltiln haline 
gelmeyecektir; ilk elden de facto dayam~mayz yaratacak alan somut 
kazammlar tarafindan in~a edilecektir" (Krosig, 1970'den akt. Lee, 2004: 
323). Bu niyetin pratik ifadesi olarak Avrupa Komiir <;elik Toplulugu 
(AK<;T) olu~turulmu~tur. Paris 'te 1951 ythnda olu~turulan AK<;T, Fransa, 
Batt Almanya, italya, Bel<;ika, Hollanda ve Liiksemburg'dan olu~maktaydt. 
AK<;T Yiiksek Otoritesi "tiizel ki~ilik" sahibi ve Avrupa'mn ilk ger<;ek 
uluslar iistii kurumu olmu~tur. 1957'de de aym altt iiye iilkenin liderleri 
Roma Antla~mast ile AK<;T'nin kapsammt geni~leterek Avrupa Ekonomik 
Toplulugu'nu (AET) ve EURATOM'u kurmu~lardtr. izleyen siire<;te AK<;T 
ve AURA TOM adlan yerine sadece AET adt tiimii i<;in kullamhr olmu~tur. 
AET Antla~masmda giimriikler ve iktisadi birligin kurulmast i<;in yirmi 
ytlhk bir ge<;i~ siireci ongoriilmii~tiir. Bu kapsamda sanayi, tanm, 
ta~tmacthk, sermaye ve hizmetler konulannda ortak politikalann 
yiiriitiilmesi ama<;lanmt~tlr (Lee, 2004: 324). 

III. AET Olu~umu Sonras1 Ortak Kimlik Olu~turma Siireci 

AET, ulus devletler arasmdaki ytktct rekabetin ve milliyet<;ilik 
hareketlerinin a~tlmasmt saglamak amactyla kurulmu~, uluslar-iistii siyasi 
bir olu~um olarak kabul edilebilir. Roma Antla~masmm giri~inde de ifade 
edildigi gibi AET ile "Avrupa halklan arasmda daha yakzn bir birlik"3 

kurulmast ongoriilmektedir. Daha once 1952 ythnda, Paris Antla~mastyla, 
faaliyet gostermeye ba~layan AK<;T'nin giri~ bOliimiinde yer alan ~u ifade 
de hedefin ekonomik birlik olmamn otesinde bir biitiinle~me oldugunu 
gostermektedir. Ekonomik bir topluluk olu$turarak kanlz ihtilajlarla ayn 
dil~en insanlar arasmda daha kapsamlz ve derin bir toplulugun temelini 
atmak; bundan boyle payla~zlan bir kadere yon verecek kurumlarm temelini 

3 Bu antla~malar iyin bkz: Consolidated Version of the Treaty Estab/ishmg the 
European Community. Eri~im: 15.03.2007, http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/ 
l2002E!htrn/C 2002325EN.00330l.html#anArtl52. 
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olu~turma/(.4. Bu baglamda btitiinle~me rasyonel bir stire(( olarak algllanm1~ 
ve ekonomik ve teknik alandaki geli~melerin siyasi, sosyal ve ktiltiirel 
alanlara yayllacag1 varsayllmi~tlr (Ertugrul, 2001 : 146). 

AET btitiinle~me stireci 1990'h y11lann ba~ma kadar fonksiyonalist ve 
neo-fonksiyonalist kuramlanm temel alan belirli bir btitiinle~me modeli 
9eryevesinde ger9ekle~mi~tir.5 Bu kuramlara gore AET btitiinle~mesi 
A vrupa elitlerinin, uzmanlannm, btirokratlanmn ve tiye tilke liderlerinin 
ytirtittiigu apolitik, liberal, ekonomik ve siyasi bir stire9tir. Bu stire(( i9inde 
toplumsal aktorlerin, siyasal ve ktiltiirel aidiyet ve baglannm yeniden ve 
kendiliginden olu~turularak, merkeze dogru kayacag1 varsayllmaktadir. 
Gelinen noktada onemli mesafeler ahnmakla birlikte, ad1 ge9en entegrasyon 
modeli istenen amac1 ger9ekle~tirememi~ ve me~ruiyet, ortak siyasal ve 
ktiltiirel baghhk sorunlan a~Ilamami~tlr (Ertugrul, 2001: 146). Ba~ka bir 
ifadeyle, 1990 'h yillara kadar tiye tilke siyasileri arasmda de gil de halklan 
arasmda bir birligin olu~turuldugu izlenimi verilmi~ olsayd1, ktiltiirel, politik 
ve katihmcihk a((Ismdan A vrupahlardan kopuk bir btitiinle~me stireci 
ya~anmazd1. Bu demektir ki ortak siyasi ktiltiirtin olu~abilmesi i9in 
ekonomik, siyasi ve sosyal stire9lere tiim A vrupa halklarmm ortak katihmi 
gerekmektedir (Erdenir, 2005: 185). 

AET'nin ekonomik alanda oldugu gibi siyasi alanda da btitiinle~me 

giri~imleri 1970'li yillara kadar geri gitmektedir. AET, bu yondeki somut 
ad1mlanm ilk olarak 1973 Kopenhag Zirvesinde haz1rlanan A vrupa 
Kimligine ili~kin Bildirisiyle atmi~tlr. Bu zirvenin sonu9 bildirgesinde 

4 Bu antla~malar i~in bkz: Consolidated Version of the Treaty Establishmg the 
European Community. Eri!}im: 15.03.2007, http://eurlex.europa.eu/enltreaties/datl 
12002E/htrn/C 2002325EN.003301.html#anArtl52. 
5 Fonksiyonaiist teoride ekonomik ve teknik i~birligi esas ahnmakta; siyasi 
biitiinle~meden soz edilmemektedir. Fonksiyonalistlerin en onemli temsilcisi olan 
David Mitrany artan oranda i~birliginin iilkeler arasmdaki ~ah~malan en alt diizeye 
indirecegini ve sava~larm irnkanstzla~acagmi savunmaktadtr. Fonksiyonalistler 
biitiinle~menin siireklilik gosteren ve ba~ka alanlara yayiiarak biiyiiyen bir ozellige 
(spillover) sahip oldugunu iddia etmelerine ragmen, bu siirecin ka~mtlmaz olarak 
siyasi biitiinle~meyi de beraberinde getirecegini ongorememi~lerdir. i~te bu noktada 
neo fonksiyonalistler eksik kalan ktstmlan tamamlamak iizere devreye girmi~ler, 
karar alma yetkisinin zamanla ulus-iistii diizeye ~tkacagmt iddia etmi~lerdir 

(Kaynak: http://www.asam.org.tr/temp/temp222.pdf) 
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donemin dokuz iiye iilkesi, ortak A vrupa uygarhgm1, ortak degerlerini ve 
ortak ya~am tarzm1 vurgu1amaktad1rlar. Diger onemli bir a~ama o1arak 1983 
Solemn Bildirisi sayllabilir. Bu bi1diride de "Avrupahhk" bilincinin 
geli~tiri1mesi, A vrupa tarihi ve kii1tiiriine ili~kin c;ah~ma1ann gerekli1iginin 
a1tl c;izi1mi~tir. Bu siyasi biitiin1e~meyle AET ismi degi~tirilmi~, Avrupa 
Toplulugu (AT) olmas1 kararla~tmlm1~tlr. 1992 tarihinde irnzalanan 
Maastricht Antla~mas1 ile de, siyasi biitiinle~menin oniiniin ac;llmas1yla AT 
ad1 Avrupa Birligi (AB) olarak degi~mi~ ve siyasi ve kiiltiirel yakmla~ma 
c;ah~malanna h1z verilmi~tir. Maastricht II Antla~mas1 "r;e~itlilik ir;inde 
birli/C' veya "birlik ir;inde farkhh/C' sloganlanyla AB'yi sosyal, kiiltiirel ve 
politik bir birlik haline donii~tiirmenin ad1mlanm atmi~tlr. Bu baglamda 
Avrupa'nm tarihine, kiiltiiriine, ortak fikirlerine ve AB Anayasasma 
odaklanan c;ah~malar te~vik edilmi~tir. 

1984 yllmdan ba~layarak Avrupa Konseyi, AT'nin vatanda~lan ve diinya 
nezdindeki kimlik ve imajm1 giic;lendirmek ve canland1rmak amac1yla bir 
komite de olu~turmu~tur. Bu c;ah~malar neticesinde MEDIA, RACE, 
EUROKA gibi yaymlar gerc;ekle~tirilmi~ ve 1988 y1h "Avrupa Sinema ve 
Televizyon Yllz" kabul edilmi~tir. Bu c;apta yaymc1hk ve ileti~im 

endiistrisinin olu~turulmas1 AB tarafmdan Avrupa kiiltiirel kimligini 
giic;lendirir gerekc;esiyle desteklenmi~tir (Ertugrul, 2001: 148). 

Takip eden siirec;te, A vrupa boyutu olan sanat eserlerine ili~kin 
KALEIDOSCOPE 2000, edebi eserler ili~kin ARIANNE ve kiiltiirel miras 
alamnda RAPHAEL programlan ile Avrupahlann ortak kiiltiirel baglanmn 
ara~tmlmas1 esas almm1~tlr. Amac;, A vrupahhk bilincine sahip, ulusal 
aidiyetlerinden s1ynlm1~, ortak evrensel degerler c;erc;evesinde biitiinle~mi~ 
yeni A vrupahlar yaratmakttr. Bu amac; dogrultusunda okul kitaplannda 
miifredat uygulamalanna gidilmi~, A vrupa fikri, kimligi ve kiiltiirii 
c;ah~malan desteklenerek ve irdelenerek geni~ literatiir olu~turulmaya 
c;ah~1lmi~tlr. AB ortak kiiltiiriinii geli~tirmek ve bu kiiltiiriin A vrupah 
halklar tarafmdan benimsenmesini garantilemek ic;in AB bayrag1 - beyaz 
y1ld1zlar mavi desen iizerine- olu~turulmu~, Beethoven'in 9. Senfonisi "Odd 
to Joy"u AB milli mar~1 olarak kabul edilmi~, 09 May1s A vrupa giinii olarak 
kabul edilmi~ ve AB vatanda~lanna ortak niifus ciizdanlan verilmi~tir. 
Bununla birlikte AB SOCRATES, LEONARDO DA VjNcj ve ERASMUS 
gibi programlarla A vrupa iiniversitelerinde ve okullannda - aday ii1ke 
egitim kurumlan da bu programlara dahil edilmi~lerdir - okuyan 
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ogrencilerin dola~1mmm saglanmasm1 te~vik eden programlar 
olu~turmu~tur. 2006 yllmda sona eren CULTURE 2000 PROGRAM! ile AB 
ortak kiiltiirel alana katk1da bulunacak eser ve projeleri te~vik etmi~tir. Aym 
program kapsammda "Avrupa Killtilr Ba~kentleri", "Avrupa Ortak Miras 
Giinleri" gibi kiiltiirel etkinliklerinin gen;ekle~tirilmesi saglanm1~tlr (bkz. 
Erdenir, 2005: 105-106). 

A vrupa' da sosyal ileti~imi gii<;lendirmek i<;in - turizm, ticaret, elektronik 
haberle~me gibi ara<;lann de katkllanyla - A vrupahlar-aras1 etkile~im 

artmlarak, giindelik ya~amm daha iyi payla~Ilmas1 ama<;lanmaktad1r. 
Bireylerin mobilizasyonunu art1ran A vrupa i<;i serbest yerle~im ve istihdam 
sayesinde, AB'nin farkh iilkelerinde ya~ayan Avrupahlar birbirlerine 
yakmla~maktad1r. Avrupah gen<yler, ucuz u<yak biletleri ile hafta sonlanm 
Amsterdam, Londra, Milano gibi A vrupa kentlerinde rahat<;a 
ge<;irebilmektedirler. Serbest dola~1m sayesinde AB vatanda~lan, kendi 
iilkelerinden farkh bir iiye iilkeye yerle~ebilmektedirler. Bu haktan 
yararlanan A vrupahlann saylSl tahminen 6 milyona ula~m1~tlr. Bununla 
birlikte, AB 'nin geli~tirdigi ortak simgeler ve ara<ylar A vrupa ortak 
kimliginin sosyo-kiiltiirel bir kavram olarak anlam kazanmasm1 saglam1~ ve 
bireylerin aidiyet hissine katklda bulunabilmeleri imkan dahiline girmi~tir. 
Bu baglamda, AB Komisyonunun istatistik ofisi olan EUROSTAAT ile 
kamuoyu yoklamalanndan sorumlu EUROBAROMETER'in yaptlklan 
kamuoyu ara~tlrmalan da yeni kategoriler ve kavramlar yaratm1~tlr. 15-20 
yll once mevcut olmayan "Avrupa Kamuoyu", "Avrupa Tiiketicileri", 
"Avrupa Yurtta~lan" gibi kavramlar giindelik ya~amm hirer par<yas1 
olmu~lard1r. AB bayrag1, s1mr denetimlerin kaldmlmas1yla kullamlan ortak 
pasaport, ortak pazann sundugu ekonomik imkanlar, EURO'nun 
A vrupahlann giindelik ya~ammm her noktasmda dola~1ma girmesi gibi 
unsurlar AB kimliginin pragmatik boyutunu gii<;lendirmektedir. A vrupa 
<;apmda siirdiiriilen faaliyetlerden olan ~ampiyonlar Ligi ve Eurovision 
~ark1 Yan~malan dahi Avrupa'mn biitiinliik hissine bir ~ekilde katklda 
bulunmaktad1rlar (Erdenir, 2005: 188-190). 

Ortak para birimi EURO'nun iiye iilkelerin ulusal egemenlik haklanm 
simrlandirmasmm yamnda, yurtta~lann giindelik hayatma girerek 
olu~turdugu duygusal ve psikolojik etkisi AB'nin kiiltiirel boyutuna katk1da 
bulunmaktad1r. Her ne kadar tiim AB iilkelerinde kabul edilip uygulanmasa 
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da EUR06
, A vrupa butiinle~me siirecmm soyut kavramlanm, somut 

giindelik gen;:ekliklere donu~llirerek, A vrupa kimligine me~ruiyet 

kazandtrmayt bir anlamda ba~armt~br. Aynca EURO, kazandtgt uluslararast 
para konumu ile, AB'nin dt~sal kimliginin gii!j:lenmesine, dt~ dunyadaki 
insanlar tarafmdan daha gii!j:lil olarak algtlanmasma da katktda 
bulunmaktadtr. Sonu!j: olarak denilebilir ki, Avrupah se(j:kinlerin ortak 
kimlik politikalan ve ortak kimligi vurgulamada yararlandtklan ara'Y ve 
simgeler Avrupahhk bilincini artttrmaktadu. Fakat bu unsurlar kimligin 
yerel ve milli boyutundan !j:ok makro duzeyde ve makro kurumlarda 
kendisini gosteren pragmatik boyutunu yansttmaktadtr (Fi~ne, 2003: 69). 

Ancak AB kurumlannm egitim alamnda yilriltlligu ortak programlar uye 
ulkelerde mufredat engeli ile kar~tla~maktadtr. Bunun nedeni Maastricht 
Antla~mast'nm 126. Maddesinde egitimin i9erigi ve orgiitlenmesinde 
mutlak yetkinin ilye Ulkelerde oldugunun belirtilmesidir. DolaylSlyla bu 
alanda, egitimde, Avrupa !j:apmda derin olmayan bir i~birligi 
ongorulmektedir. Bu konuda mevcut olan diren(j: sadece uye Ulkelerden 
gelmemektedir; yaptlan kamuoyu ara~tlrmalan ortak egitim sisteminin 
Avrupahlar tarafmdan en az desteklenen program oldugunu gostermektedir. 
Egitim sisteminde AB ilye Ulkelerinde onemli farklthklann bulunmast AB 
bullinle~mesi ve ortak kimlik olu~umu i(j:in onemli bir engel olu~turmaktadtr 
(Picht, 1993: 87). Egitim dt~mda AB 'deki medya sektorlerinin hala ulusal 
seviyelerde orgiitlenmi~ olmas1 ve A vrupa ortak kitle ileti~im ara!j:lanmn 
eksikligi sorunun bir b~ka boyutunu olu~turmaktadtr. Benzer ~ekilde, 
A vrupa 9apmda orgiitlenmi~ siyasi partilerin orgiitlenme eksikligi nedeni ile 
ortak !j:tkarlar etrafmda bullinle~ebilecek A vrupahlar da birbirlerinden 
haberdar olamamaktadtrlar. Avrupa 9apmda orgiitlenme konusunda kabul 
edilebilecek ciddi giri~im, Y e~illerin 2004 ~ubatta olu~turdugu A vrupa 
Y e~iller Partisidir. Y e~illerin A vrupa Parlamentosu (AP) grup ba~kam 
Daniel Cohn-Bendit Haziran 2004 seyimlerinde Fransa yerine Almanya'dan 
aday olup, Se!j:ilerek Avrupa'da ba~ka uye Ulkelerde seyilebileceginin onunu 
a(j:ml~ ve gostermi~tir. AP'deki diger siyasi gruplar ise genellikle ulusal 
bazda orgiitlenmekte ve AP !j:abst altmda gev~ek ittifaklara gitme 
egilimindedirler (Erdenir, 2005: 170-172). 

6 <;ek Cumhuriyeti, Bulgaristan, ingiltere, Danimarka, Estonya, Polonya, Romanya, 
isve9, Litvanya ve Macaristan halen EURO para birimini kabul edip uygulamt~ 
degillerdir. 
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Maastricht An1a~masi 'mn giri~ boliimiinde ve tas1ak anayasasmm 2. 
Maddesinde, Avrupa'mn ortak degerleri o1arak 6zgiir1iik, demokrasi, e~itlik, 
insanhk onuruna ve insan haklanna sayg1 ve hukukun iistiinliigu yer 
almaktad1r. 0 hal de A vrupa degerleri anayasaya bagh kimlik niteliginde 
~ekillenebilecektir. Bununla beraber, bu degerlerin ortak kimlik olu~turmada 
yeterli olmayacag1 as;1kt1r. Antla~malarda ad1 ges;en temel degerler detayh 
bir ~ekilde vurgulanmamakla birlikte, Avrupa Birligi hukukunun bu temel 
degerler iizerine in~a edildigini ve bu degerler baz ahnarak hukuk 
mekanizmalanmn s;ah~t1nld1gmi soyleyebiliriz. Omegin; AB Adalet Divam, 
bireylerin ozgiirliiklerinin kisitlanmasi ve temel hak ve ozgiirliiklerin 
korunmas1 konularmda son derece hassas bir organd1r. Aynca, Nice 
Zirvesi'nde benimsenen ve "Temel Haklar Sartz"nda da yer alan bu 
degerlerin, Avrupa Anayasasmm yiiriirliige girmesi ile daha fazla one 
s;1kabilecegi de vurgulanmahd1r. 

Biitiinle~tirici etkisinin olabilecegi varsayllan AB vatanda~hg1 

Maastricht Antla~mas1 ile, hukuki ges;erlik kazanm1~t1r. Bununla birlikte, 
1997 Amsterdam Antla~mas1'nda Avrupa vatanda~hgmm ulusal kimligin 
yerini alamayacag1 ve onu ancak tamamlayabileceginin alt1 s;izilmektedir. 
AB, ortak kimlikle ve iiye iilke vatanda~lanna sundugu haklarla, birlik 
s1mrlan is;inde, serbest dola~1m1 ve ikamet hakkm1 saglad1gm1, vatanda~lann 
farkh iiye iilkelerde ikamet etmelerinin miimkiin oldugunu ve diger iiye iilke 
vatanda~lanyla e~it haklara sahip olduklannm garantilemektedir. AB aynca 
yerel ve AP ses;imlerinde ses;me ve ses;ilme haklanm korumakta ve bunlann 
AP'ye dileks;e ile ba~vurma haklanm kabul ettirmektedir. Omegin bir iiye 
iilkenin (Almanya'nm) vatanda~1 bu haklardan yararlanarak ispanya'da hem 
yerle~ebilmekte ve hem de orada pasif oy hakkm1 kullanarak, yani kendisini 
aday gostererek ses;ilebilmektedir (Meyer, 2007 /22/reportage ). 

AB'nin kabul ettigi yetki ikamesi ilkesi de (subsidiarity)* AB 
kurumlanna iiye iilke politikalanna geni~ miidahale yetkileri getirmekte ve 

* Bu ilkeye gore, AB amaylanan bir hedefe iiye devletlerin yapacag1 tasarruflar ile 
tam olarak ula~Iiamayacagi durumlarda kendisi tasarrufta bulunabilmektedir. Y ani, 
uye devletler alacaklan kararlarla sorunu yeterli dUzeyde yozemeyeceklerse, AB 
kurumlan devreye girerek ve ad1 geyen kararlan ahp tiim AB iiye iilkelerinde 
geyerli olmasm1 saglayabilmektedirler. Bu sayede AB boyutunda, ortak 
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boylece iiye iilkelerde ortak baz1 siyasi politikalann izlenmesi zorunlu 
kllmmaktadtr. Bu yoniiyle ikame ilkesi ortak kimlik olu~umuna ve - ortak 
uygulamalar getirdiginden - ortak kimligin olu~masma onemli arythmlar 
getirmektedir. 

AB 'nin demokratik arytdan en onemli kurumu olan A vrupa Parlamentosu 
ser;imlerine dii~iik oranda A vrupahlann ilgi gostermesi ise dikkat r;ekicidir; 
1979 ythnda %63 olan katlhm oram, 1984'te %61 'e, 1989'da %59'a, 
1994'te %57'e, 1999'da %50'ye ve 2004 yth ser;imlerinde %46'ya kadar 
gerilemi~tir (BBC Turkish, Avrupa Parlamentosu Rehberi, 20.05.2007). Bu 
egilim, Avrupa ryapmda heniiz ortak siyasi kiiltiiriin olu~turulamadtgmm ve 
A vrupa halklanmn mevcut sisteme kar~1 olan ilgisizliklerinin devam 
ettiginin gostergesi olarak gosterebilir. Bununla birlikte, Avrupa r;apmda 
demokratik bir sUrer; iryin AB ryapmda iiye iilke sivil toplum kesimleri 
arasmda ili~kilerin ge1i~tirilmi~ olmas1 gereklidir. Baz1 sivil toplum 
orgiilerinin ve rytkar gruplannm Avrupa ryapmda ili~kiler geli~tirerek sivil 
toplum inisiyatifinin olu~abilecegini gostermesi yeterli degildir. AB r;apmda 
sivil toplumun olu~amamasmm oniindeki en ciddi sorunun ise ileti~im 

eksikligi oldugu soylenebilir. ileti~imin geli~mesi ir;in ise ortak lisana, ortak 
egitim sistemine ve A vrupa r;apmda orgiitlenmi~ siyasi partilerin varhgma 
ihtiyary vardtr. Ortak dil konusunda, iiye iilkelerde, ingilizcenin te~vik 
edilmesi ise Fransa gibi iilkelerde tepki r;ekmektedir (Erdenir, 2005: 168-
169) 

AB at;lSlndan son 10 ytla (1997 - 2007) baktldtgmda, A vrupa ortak 
kimligi konusunda onemli adtmlann attldtgt goriilmektedir. Omegin 1999 
Helsinki Zirvesinde hem "Avrupa Guvenlik ve Savunma Politikas1" (AGSP) 
konusunda onemli ilerlemeler kaydedilebilmi~, hem de Tiirkiye'nin adayhgt 
kabul edilerek, A vrupa ortak kimligine arytkhk getirilmi~tir. Tiirkiye 'nin 
adayhgmm kabuliiyle, din ve kiiltiir fark1 nedeniyle herhangi bir iilkenin 
dt~lanmayacagmm altl ryizilmi~tir. "Oteki" olarak degerlendirilmenin olryiitii 
demokratik degerleri benimseyip benimsememe olarak kabul edilmi~tir. 

Yani AB ortak kimlik olu~turma siireci ir;inde "kabul edilebilir 
olmayanlann" (demokratik degerleri benimsemeyenlerin) varhgma vurgu 
yapllarak bunlann "otekiler" olduklan belirterek stmrlamalar yapllmaya 

uygulamalar soz konusu olabilmekte ve AB vatanda~lan ortak uygulamalar 
sayesinde biitiinle~ebilmektedirler. 



______________ .......... 
168 AVRUPA BIRLiGi'NIN KIMLIK YARATMA CABALARI 

yah~Ilmaktadtr. Boylece, AB'ye liye tilkeleri, ortak kimlik olu~turmak 
projesi kapsammda, liye olmayan lilkelerin vatanda~lanna "oteki" olarak 
bakabilecektir. Bu dururn "bizden olmayan" anlayt~mt yansttttgmdan 
tartt~ma ortammt yaratmakta ve kliltlirel farkhhklann algilanmasmda 
radikal yevrelerin (A~m Sagct ve Neo-Fa~ist) tezlerini gliylendirmektedir. 
"Oteki"nin rollinlin AB ortak kimligini olu~turmadaki onemi inkar 
edilmemekle birlikte, "oteki"ni dt~laytct ozellik - a~m sag ve fa~ist 
aktmlarm ekmeklerine yag slirmemek iyin - goz onlinde bulundurularak, 
kar~Iltkh gliven duygusu ve farkhhklara ho~gorli yakla~tmt politikast 
sergilenmeye yah~Ilmaktadtr. Ancak tUm bu tartt~malann ortak bir birlik 
bilincinin geli~mesine yardtmct olacagt ve AB iyin ortak kimlik ve 
me~ruiyet kaynagt olacagt ifade edilmektedir (Karaosmanoglu, 2001: 164). 

AB, Maastricht ve Amsterdam Antla~malannda da belirtildigi gibi, ortak 
kimligini ortak degerler olan ozgtirllik, demokrasi, hukukun listlinlligli, 
insan haklan, temel ozglirliiklere saygt ve hukuk devleti esasma 
dayandtrmakta ve bu yoniiyle bir uygarhk projesi oldugunu da on plana 
ytkarmaktadtr. Bununla birlikte, AB kimligini oncelikle kliltiirel ivmeyle 
biyimlendirip geli~tirmeyi degil, ortak dt~ politika, Ortak Giivenlik ve 
Savunma Politikasz destegi ile biyimlendirip geli~tirmeyi de 
hedeflemektedir. Ktsaca, AB ortak kimligi sadece kiiltlirel bir aidiyet alam 
degil, aynt zamanda glivenlik alam yaratan bir anlam da ifade etmektedir. 
Bu nedenle, AB siyasal ve kliltiirel kimligini, kiilttir, uygarhk ve felsefe 
temellerine dayandtrmaktan yok, "oteki"lerin A vrupa degerlerine ve 
normlanna olan ili~kisi temelinde ve potansiyel tehlike ya da ytkar 
alanlarma gore biyimlendirmektedir. Bu algtlama nedeniyle 11 Eyllil 
olaylan sonrasmda AB islam ve Miisliimanhkla ozde~le~tirilen terorizm 
algtlamalanm Avrupa'mn ortak siyasal ve ortak kiiltiirel kimligini 
~ekillendirme de kullanmak istemektedir. Ancak bu yakla~tm AB 
dii~iinlirlerince (Jiirgen Habermas gibi) ele~tirilmektedir. Ele~tiriler AB'nin 
ortak kimlik olu~turma projesi kapsammda "dt~lama" yapmamast gerektigi 
yoniindedir. Ktsaca, Habermas'm yakla~tmtyla; 

"otekini benimsemenin kendi iyine kapanmak ve otekine 
kar~t kapanmak demek olmadtgmt, toplumsal stmrlann 
herkese, hatta ve ozellikle de birbirine yabanct olan ve birbirine 
kar~I yabanct kalmak isteyenlere aytk olmast. .. " (Ogan Balktz, 
17.09.2006, Radikal iki). 
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gerektigini kavratmaya ~ah~makt1r. K1saca, Habermas AB ortak 
kimliginin "anayasal vatanda~hk" kavram1 iizerine in~a edilmesi gerektigi 
inancmdad1r. 14 Arahk 1973 Kopenhag zirvesi kararlan Avrupa kimliginin 
demokrasi ve insan haklanna sayg1 ile belirlendigini vurgulamaktad1r. 1992 
Maastricht Antla~mas1 J-2 maddesi ile Ortak Dz~ ve Giivenlik Politikasz'mn 
(ODGP) amacmm insan haklan ve demokrasiyi korumak olarak 
tammlanm1~t1r. 1993 Kopenhag zirve toplant1s1 aday iilkelerdeki siyasi 
istikran, demokratik kurumlarm i~leyi~ini, insan haklanna sayg1y1 tam 
iiyelik i~in yerine getirilmesi gereken on ko~ullar olarak belirlemi~tir ( 
Miiftiiler Ba~, 2001: 129). Bununla birlikte Avusturya'da 3 Ekim 1999'da 
yap1lan se~imlerden a~m sagc1 A vusturya Ozgiirliik~ii Partisi hiikiimet 
ortag1 olunca (04 Subat 2000) Avrupa kamuoyundan Avusturya'ya yonelen 
sert tepkiler* yiikselmi~ ve AB ortak kimliginin yukanda bahsedilen 
degerler i.izerinde ~ekillendiginin altl ~izilmi~tir. 

IV. Genel Degerlendirme ve Sonu~; 

Bu ~ah~mada ilk olarak Avrupa Birigi'nde ortak kimlik olu~umu 
siirecine katk1s1 olan ve Milattan Once (MO) ba~layan eski Yunan kiiltiirii; 
ve yine M.O var olan Roma Cumhuriyeti doneminde geli~tirilen ve Milattan 
Sonra (MS) 4. yiizy1la (yy.) kadar ge~erli olan Roma kiiltiirii; ve MS 4. 
yy.'dan sonra hakim olmaya ba~layan ve H1ristiyanhk ya~am tarzm1 
ongoren H1ristiyanhk kiiltiirii ile aydmlanma ~ag1 ile beraber ba~latllan 
modern "Batl" Avrupa kiiltiirii ele ahnm1~tlr. Daha sonra ise AB'nin 
olu~turulmastyla ba~layan ortak kimlik olu~turma siireci irdelenerek, AB 
ortak kimliginin aydmlanma donemi sonrasmda olu~turulan degerler iizerine 
in~a edilmesinin gerekliliginin altl ~izilmi~tir. 

* Ozellikle tepkilerin boyutlannm AB iiyesi iilkelerin ve aday iilkelerin 
kamuoylanndaki tepkileri a~arak AB diizeyinde yaptmmlara donii~mesi bahsedilen 
degerlerin somut politikalan yonlendirmesine yol a«;mt~ttr. Bu baglamda AB 
Bakanlar Konseyi, birlik iiyesi Avusturya'ya yonelik ortak bir politika 
olu~turulmasmi karara baglamt~ttr. Bu «;er«;evede oncelikle A vusturya ile ili~kiler 
asgari diizeye, isti~are diizeyine indirilmi~tir. Avusturya'ya yonelik tepki AB ortak 
kimligi a«;tsmdan onemlidir. <;iinkii bu AB'nin para birligi ve ortak hukuki 
diizenlemelerin otesinde bir degerler toplulugu oldugunun aylk bir gostergesidir. 
Her ne kadar bu baglamda kar~I pkt~lar bulunsa da bu durum gittik«;e daha «;ok 
kabul gormektedir (<;elebi, 2002: 47). 
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AB'nin kiiresel surec;:te, Avrupahlar adma ustune du~en sorumlulugu 
yerine getirebilmesi btiytik oranda AB vatanda~lan tarafmdan me~ru 

gortilmesine baghdtr. AB bu me~rulugu saglaytp vatanda~lan tarafmdan 
kabul edilmek ic;:in kolektif ortak kimlik olu~umuna onem vermektedir. 
<;unkii bireyler ancak kendi kimlikleri ile ozde~le~tirdikleri, kendilerini ait 
hissettikleri bir yonetimin iktidanm me~ru gortip onaylamaktadtrlar. Oysa 
gunumtize kadar, AB'nin me~ruiyeti ulus devletlerin yoneticilerinin 
destegine ve ulus devletlerin yonetimlerinin me~ruiyeti ise uye Ulkelerin 
vatanda~lanmn sec;:imlerle onaylamalanna dayandtgt kabul edilmekteydi. 

Ozellikle 1992 yllmdan itibaren AB, ortak kiilttirti mumkiin kllabilecek 
programlar ve giri~imlere agtrhk vermeye ba~lamt~tlr. Bu amac;: 
dogrultusunda Avrupa fikri, kimligi ve kiilturti c;:ah~malan desteklenerek ve 
irdelenerek geni~ literallir olu~turulmaya c;:ah~llmt~tlr. Aym zamanda somut 
adtmlar da atllarak, AB bayragt - beyaz ylldtzlar mavi desen tizerine -
benimsemi~, Beethoven'in 9. Senfonisi 'nin "Odd to Joy"u AB milli mar~t 
olarak kabul edilmi~, 09 Mayts A vrupa gtinu olarak kabul edilmi~ ve AB 
vatanda~lanna ortak nufus cuzdanlan verilmi~tir. Bununla birlikte AB 
SOCRATES, LEONARDO DA VjNCj ve ERASMUS gibi programlarla 
A vrupa universitelerinde ve okullannda - aday Ulke egitim kurumlan da bu 
programlara dahil edilmi~lerdir - okuyan ogrencilerinin dola~tmmm 

saglanmasmt te~vik eden programlar olu~turmu~tur. 2006 ythnda sona eren 
CULTURE 2000 PROGRAM! ile AB ortak kiilttirel alana katktda bulunacak 
eser ve projeleri te~vik etmi~tir. Aym program kapsammda "Avrupa Kultur 
Ba~kentleri", "Avrupa Ortak Miras Gunleri" gibi kiilttirel etkinliklerinin 
gerc;:ekle~tirilmesi saglanmt~tlr (bkz. Erdenir, 2005: 105-1 06). 

Tabii ki bu adtmlar yeterli degildir ve bu baglamda ahnmast gereken 
daha c;:ok uzun bir yol vardtr. Fakat AB olu~umu - tarihsel olarak da 
gostermeye c;:ah~ttgtmtz gibi- zorlu surec;:ler sonunda bu haline 
ula~abilmi~tir. Onemli olan temellerin gtic;:lu attlabilmesidir, kammca AB 
ortak kimlik olu~um surecinde- her ne kadar hazen c;:atlak sesler c;:tksa da- bu 
durum ba~anlmt~ttr. Ba~ka bir ifadeyle, AB'nim ortak kimlik degerlerini 
Kopenhag Kriterleri- demokrasi, hukukun tisttinltigu, insan haklanna saygt, 
i~leyen bir Pazar ekonomisinin varhgt vb.- ile tammlamast, Avrupa'nm hem 
tarihsel stirec;: ic;:inde edindigi kazammlara- dunyevi degerlerin yticeltilmesi, 
bireyin ozgtirle~tirilmesi ve du~uncelerini ozgtirce ifade edebilmesi, 
humanist bir yakla~tmla digerleri ile e~itlik, bireyin yonetenlerini 
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demokratik yontemlerle se<;:ebilmesi ve iktisadi ozgiirliik gibi .. - uygundur 
hem de AB'nin, kiireselle~en diinyada, bir medeniyet projesi olarak ortaya 
<;:1kmasm1 saglayacakt1r. 
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