TRIANGLE AB/Almanya - Türkiye İlişkilerinde Çatışmalar
Ötesinde ‘Blickwechsel’ (Bakış Değisimi): Çağdaş bir Türkiye için
Özgün bir Ortakliğa Doğru?
AB/Almanya-Türkiye ilişkileri her zaman ama özellikle 2015 sonbaharı ile 2016
ilkbaharı itibariyle çalkantılı bir sürece girmiştir. 2015 sonbaharında, mülteci krizi
Avrupa dış ilişkiler ve güvenlik politikaları bağlamında Türkiye’yle olan stratejik
ortaklığın öneminin altını çizmiştir. Kısa bir süre sonra Boehmermann meselesi,
Bundestag’ın Ermeni Soykırımı yasa tasarısını geçirmesi ve son olarak Brüksel ile
Berlin’in temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimini açıkça kınamaya
yanaşmaması ile Ankara ve AB/Almanya ilişkileri hayli soğuk bir döneme
girmiştir. Bugünlerde AB/Almanya-Türkiye ilişkilerine her ne kadar uyuşmazlıklar
hakim olsa da, Türkiye hem AB hem de Almanya için dış ilişkiler, güvenlik, göç,
enerji ve ticaret politikaları gibi çeşitli alanlarda kilit bir rol oynamaktadır ve
oynamaya da devam edecektir. Sonuç olarak, bu ilişkilenmenin temel kurumsal
ve yapısal kalıplarının gözlemlenmesi, çatışma alanlarının değerlendirmesi ve
taraflarının birbirine yönelik resmi ‘bakış açılarını’ açıklayan bir analiz yapılması
büyük bir önem taşımakla birlikte aynı zamanda kaçınılmazdır.
TRIANGLE araştırma projesi Köln Üniversitesi, Türkiye ve AB Çalışmaları Merkezi
(CETEUS) ile Ankara’da bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Avrupa
Çalışmaları Merkezi (CES) işbirliğinde; AB/Almanya-Türkiye ilişkilerini kuliste
tartışılanların aksine, kurumlar ve anlatılara odaklanan bağımsız bir akademik
yaklaşım benimseyerek değerlendirmeyi ve irdelemeyi amaç edinmektedir.
Projemiz, AB/Almanya-Türkiye ilişkilerinin temelden yeniden şekillenmesinin
kurumsal yapılarda, beraberinde ‘Blickwechsel’ anlatılar getiren, ‘eleştirel
konjonktürler’e gereksinim duyduğunu öngörür. Böyle bir yeniden yapılanmada,
Almanya kilit oyunculardan biri olarak görülür.

TRIANGLE’in başlıca araştırma soruları şunlardır:
•

Değişen siyasi şartlar ve çatışma kümeleriyle karşı karşıya kaldıklarında;
AB, Almanya ve Türkiye’deki aktörler ilişkilerinin kurumsal mimarisini nasıl
kullanıyor ve yeniden yapılandırıyorlar?

•

Birbiriyle ilintili AB-Türkiye ve Almanya-Türkiye ilişkilerine dair anlatılar
Almanya’da, AB’de ve Türkiye’de –eğer değişiyorsa- ne yönde değişiyor?
Yoksa yalnızca var olan eski kalıplar yeniden gün yüzüne çıkarılıp
kullanılıyor mu?

•

Anlatılardaki ne gibi bir gelişme ‘eleştirel konjonktür’ ve/veya bir
`Blickwechsel´ olarak görülebilir?? Bu durum AB-Türkiye ilişkileri için
öngörülen senaryolardan hangisine tekabül eder?

Projenin üç yıllık çalışma süresince bu sorulara cevap ararken TRIANGLE, ampirik
analiz dahilinde aşağıda beş çalışma paketi halinde yapılandırılmış çalışma
hedeflerini takip edecektir:
1. AB-Türkiye ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin kurumsal mimarisini
dinamiklerini ve karmaşıklığını haritalandırmak.
2. AB içinde, Almanya ve Türkiye’deki AB-Türkiye ve Almanya-Türkiye
anlatılarını takip etmek.

3. AB-Türkiye ilişkilerine dair olası üç senaryoyu değerlendirmek:
a) yeniden hareketlenen katılım süreci
b) Türkiye’ye tanınmış belirli ayrıcalıkları içeren kendine özgü ortaklık
c) durgun ve gün geçtikçe çatışma ağırlıklı şekillenen “zorlu ortaklık”

Projenin temel hedef kitlesi akademik toplum, özellikle genç araştırmacılar, AB
içinde, Almanya’da ve Türkiye’deki siyasi çıkar grupları ve Almanya toplumunda
AB/Türkiye-Almanya ilişkileriyle ilgilenen grup ve kişiler. Bilgi yayma araçları
projenin internet sitesi, yayınlar, bültenler ile Facebook, Twitter ve Storify gibi
sosyal medya kanallarıdır. Aşağıda belirtilen üç ana bileşenin internet sitemizde
mevcut olması suretiyle, TRIANGLE AB/Almanya-Türkiye ilişkileriyle ilgili düzenli
güncellemeler içeren kapsayıcı bir bilgi paketi sağlayacaktır:
1. Son toplantılar ve kurumsal gelişmelere dair bilgi notları
2. Storify aracılığıyla son yapılan haberleri ve yasal açıklamaları içeren bir
tema
3. AB/Almanya-Türkiye arasındaki son gidişatı değerlendiren yıllık raporlar
TRIANGLE tüm bu bilgileri Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde erişelebilir
kılacaktır.

Bunlara ek olarak, beş çalışma paketinin araştırma sonuçları çeşitli sayıdaki ön
raporlarla ve son olarak gözden geçirilmiş bir sayı aracılığıyla özetlenecektir.
Akademinin farklı alanlarına ulaşmak için de Ankara’da bir uzman çalıştayı
yapılacak ve Berlin’de bir kapanış konferansı düzenlenecektir.

