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Bu tezin kuramsal kapsamı dahilinde Brexit'in AB bütünleĢmesi üzerindeki 

etkilerini araĢtırmak, bu değerlendirmeyi Ġngiltere-AB iliĢkileri ve küresel etkileri 

bağlamında gerçekleĢtirmektir. Bu tezde niteliksel bir araĢtırma yöntemi olan süreç 

takibi analizi uygulanmaya çabalanmıĢ ve Avrupa Ģüpheciliğinin, Brexit‘i tetikleyen 

ve onu üreten süreçte nedensel bir mekanizma olduğu iddia edilmektedir. 

Dolayısıyla, Brexit'in, BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk 

müzakerelerinden itibaren Avrupa siyasi bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve 

hevessiz eğiliminin sonucu olduğunu iddia etmektedir. Aynı zamanda, Brexit'in 

Avrupa bütünleĢmesi üzerindeki muhtemel etkisini ele alarak; birincisi Avrupa 

Ģüpheciliğinin etkisinde olan ve AB'nin parçalanmasına ve zayıflamasına yol açan 

geniĢ yörüngenin farkında olmanın (merkezkaç yörüngesi) önemine dikkat 

çekmektedir. Ġkincisi, AB içerisinde daha fazla iĢbirliğine yol açabilecek ve Avrupa 

bütünleĢme sürecinin güçlendirilmesine yol açabilecek potansiyeli algılamanın 

önemine vurgu yapmaktadır (merkezcil yörünge). 

 

Brexit, AB‘nin yönünü belirleyen daha geniĢ bir belirsizlik alanının bir 

parçasıdır. ArdıĢık AB krizlerini, aynı zamanda çeĢitli fırsatları yaratan bağlamsal 

faktörler olarak görüp, krizin yol açtığı istikrarsızlık ve belirsizlik ele alınmalıdır. 

Britanya gibi diplomatik ve ekonomik açıdan AB içindeki ağırlıklı olan bir ülkenin 

AB‘den ayrılması, AB içerisinde birliği güçlendirebileceği gibi; aksi bir durumda 

domino etkisiyle bazı AB ülkelerinin AB‘ye olan bağlılıklarını negatif anlamda 

etkileyebilir. Son olarak tez, Brexit ve diğer tüm sorunlar karĢısında Avrupa 

birliğinin anahtar ülkesinin Almanya olacağını savunmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Brexit, AB BütünleĢmesi, Ġngiltere-AB ĠliĢkileri.
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The aim of this thesis is to investigate the effects of the Brexit on the EU 

integration and to make this assessment in the context of UK-EU relations and global 

effects. In this thesis, a qualitative research method, Process Tracing, is applied and it 

is argued that Euroscepticism is the causal mechanism in the process that triggers and 

produces Brexit. Accordingly, Brexit was the result of the skeptical and unwilling 

attitude towards the European political integration project of the United Kingdom 

from the first negotiations with the European Economic Community. At the same 

time, considering the possible impact of Brexit on European integration; firstly, it 

draws attention to the importance of being aware of the large trajectory (centrifugal 

trajectory), which is influenced by Euroscepticism and leads to the fragmentation and 

weakening of the EU. Secondly, it emphasizes the importance of perceiving the 

potential that could lead to greater cooperation within the EU and to strengthen the 

European integration process (centripetal trajectory). 

 

Brexit is part of a wider area of uncertainty that determines the direction of 

the EU. Consistent EU crises should be viewed as contextual factors that create a 

variety of opportunities and the instability and uncertainty caused by the crisis should 

be addressed. The exit of a country such as Britain, which has by diplomatic and 

economic dominance within the EU, can strengthen the unity within the EU; or 

otherwise, it may negatively affect the commitment of some EU countries to the EU 

with domino Finally, the thesis argues that Germany will be the key country of the 

European Union in the face of Brexit and all other problems. 

 

Keywords: Brexit, European Integration, UK-EU relations. 
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GĠRĠġ 
 

Bu tezin amacı Brexit'in AB üzerindeki etkilerini araĢtırmak, bu 

değerlendirmeyi Ġngiltere-AB iliĢkilerinin uzun vadeli evrimi bağlamında 

gerçekleĢtirmektir. Brexit, bu tez tarafından ele alınan bir dizi önemli soruyu 

gündeme getirmektedir: (i) Brexit'in AB-Ġngiltere iliĢkileri üzerindeki yansımaları ne 

olacaktır? (ii) Brexit'in AB bütünleĢmesi ve küresel siyaset için için anlamı nedir?  

Ġngiltere‘nin AB üyeliğine yönelik referandumunun sonucu, yalnızca Ġngiltere 

seçkinleri için değil, aynı zamanda AB‘nin geri kalan üyeleri için de Ģok etkisi 

yaratmıĢtır. Sonuç, ilk kez AB‘nin küçülmesine neden olmuĢtur. Ġngiltere ve AB'nin 

sadece iki yıl içinde çok sayıda sorunu nasıl çözeceği konusundaki endiĢelerine 

rağmen, BaĢbakan Theresa May, AB Konseyi BaĢkanı Donald Tusk'a AB'den 

ayrılma niyetini bildirerek 29 Mart 2017 tarihinde 50. maddeyi kullanmıĢtır. Brexit 

konusundaki iç tartıĢma esas olarak Ġngiltere üzerindeki etkilerine odaklanmıĢ olsa 

da, Brexit'in Avrupa bütünleĢmesi ve küresel düzlemdeki olası etkilerini araĢtırmak 

büyük önem arz etmektedir. Brexit‘in AB'ye zarar veren ve aynı zamanda Avrupa 

bütünleĢmesini etkileyecek birkaç krizden biri olduğu gerçeği ortadadır (Cini ve 

Pérez- Solórzano: 2016). Bu nedenle, Brexit, AB‘nin yönünü belirleyen daha geniĢ 

bir belirsizlik alanının bir parçası olarak düĢünülmelidir. Bu bağlamda, ardıĢık AB 

krizlerini (örneğin Avro bölgesi krizi, göç krizi ve Brexit ile iliĢkili kriz), aynı 

zamanda çeĢitli fırsatları yaratan bağlamsal faktörler olarak görüp, krizin yol açtığı 

istikrarsızlık ve belirsizlik ele alınmalıdır. Bu bağlamda, Brexit'in Avrupa 

bütünleĢmesi üzerindeki muhtemel etkisini ele alarak; birincisi AB'nin 

parçalanmasına ve zayıflamasına yol açan geniĢ yörüngenin farkında olmak 

(merkezkaç yörüngesi); ve ikincisi, AB içerisinde daha fazla iĢbirliğine yol 

açabilecek ve Avrupa bütünleĢme sürecinin güçlendirilmesine yol açabilecek 

potansiyeli algılamak önemlidir (merkezcil yörünge). Avrupa seçkinlerinin artan 

güvensizliği, Avrupa‘nın sorunlarına popülist çözümler öneren ve çoğunlukla 

göçmenlik karĢıtı düĢüncelerle birleĢmiĢ olan nativist gruplar ve partiler tarafından 

istismar edilmektedir.  

Bu çerçevede, popülist ve Avrupa Ģüpheci siyasi partiler çoğunlukla gündemi 

yönlendirmeyi baĢarmıĢtır. Avro bölgesi krizi sırasında, Almanya gibi alacaklı 
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devletler ile Yunanistan gibi borçlu ülkeler arasındaki ekonomik bölünmeye dayanan 

siyasi bölünme, krizden doğrudan etkilenen AB ülkelerin sert bir Ģekilde karĢı 

karĢıya geldiklerini göstermiĢtir. Benzer bir olguya göçmen krizinin doruğunda da 

tanıklık edilmiĢtir; burada etkili yük paylaĢımının bulunmaması, Kuzey ile Güney 

arasındaki ve Doğu ile Batı arasındaki kırılgan iliĢkileri daha da alevlendirmiĢtir. 

Orta ve Doğu Avrupa hükümetleri Avrupa karĢıtı görünmekten kaçınarak; genellikle 

Ġngiltere‘nin kısıtlı bütünleĢme vizyonunu örtük biçimde desteklemiĢtir. Göç karĢıtı, 

küreselleĢme karĢıtı ve seçkin karĢıtı siyasi konumlar sadece Ġngiltere'ye özgü 

değildir. Hobolt (2016: 1273), kısa vadeli domino etkilerine dair kanıt bulunmadığını 

iddia ederken, yine de diğer üye devletlerin referandum yapmayı planlama 

potansiyeline dikkat çekmektedir. Avrupa çapında bu tür etkiler bu nedenle 

önümüzdeki aylarda ve yıllarda ortaya çıkabilir. Brexit, eğer iyi kullanılırsa, AB27 

arasında dayanıĢmayı yeniden oluĢturma sürecine yardımcı olabilir. Alman hükümeti 

bu yönde çaba göstermektedir (Duff 2017: 1). Bu bağlamda, ortak bir cephe 

oluĢturmaktan önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir.  

Britanya ile müzakereye giren üye devletler, AB'nin müzakere stratejilerinin 

etkinliğinin kendi yerel seçmenleri tarafından dikkatlice inceleneceğinin farkındadır. 

Ġngiltere referandumunu takip eden haftalarda sık sık yapılan tartıĢma bağlamında da 

sıkça öne sürüldüğü üzere, AB üye devletleri diğer üye devletlerin iç seçim 

bölgelerinde Avrupa Ģüpheci güçleri caydırmak amacıyla, Ġngiltere'nin çok olumlu 

bir antlaĢma elde etmemesini engelleme amacındadır. Son yıllarda AB Üye 

Devletleri arasında dayanıĢma çok eksik olsa da, bu yeni giriĢimlerin ortaya 

çıkmasını engellememiĢtir. Avro bölgesi krizi hâlihazırda yeni kurumsal giriĢimlere, 

yeni mevzuata, yeni bir antlaĢmaya ve hatta egemen borç kriziyle baĢa çıkmak ve 

daha fazla finansal erimeyi önlemek için yeni kurumsal mekanizmalara yol açmıĢtır 

(Verdun 2015).  

AB, hukukun üstünlüğüne ve geniĢ bir müktesebat topluluğuna dayanan bir 

sistem olsa da, kuruluĢ ilkelerine saygı göstermeyen çeĢitli üye devletlerle mücadele 

etmektedir. GerçekleĢen krizler, belirli gündemleri zorlamak için istikrarsızlık ve 

belirsizlikten yararlanan aktörler için fırsatlar ve motivasyon kaynakları 

yaratmaktadır. AB‘nin sona ermesini arzulayan ve yalnızca milliyetçi siyasetin geri 

dönüĢü için çalıĢan aktörler de krizleri gelecekle ilgili kendi vizyonlarını zorlamaları 



3 

 

için bir fırsat olarak görebilmektedir. ĠĢbirliği gündemini her zaman ilerletecek bir 

mekanizma olmadığı için merkezkaç veya merkezcil yörüngelerden hangisinin öne 

çıkacağına dair net bir gösterge yoktur. Ne var ki, AB27'de, bütünleĢmeyi 

derinleĢtirmeye yönelik verimli zemin hala bulunmaktadır. Hem AB hem de ulusal 

liderlerin Avrupa bütünleĢmesine bağlı kalmaları koĢuluyla, Brexit, geri kalan AB 

üye devletlerini birbirine daha da yakınlaĢtırarak, merkezcil faaliyetleri tetikleyebilir. 

Brexit sonrası, Avro Bölgesi'nde kalan Avrupa ülkelerinin yönelimlerine 

bağlı olarak, AB‘nin ekonomik ve finansal politikalardaki etkinliği yürütme gücü 

etkilenecektir. AB dıĢ politikası muhtemelen hükümetler arası olmaya devam 

edecektir: Ne var ki AB‘nin dünya politikasında daha az aktif hale gelme ihtimali 

bulunmaktadır. Avrupa Ģüpheci söylemlere rağmen, Ġngiliz hükümetleri AB'yi dıĢ 

politika hedeflerini gerçekleĢtirmede önemli bir araç olarak görmüĢlerdir. Ġngiltere, 

AB üyesi olmamıĢ olsaydı, AB‘nin yaptırımlarını Rusya gibi ülkeler üzerinde bir 

baskı aracı olarak kullanma olasılığı daha düĢük olurdu. Brexit sonrası da, her ne 

kadar ortak bir Avrupa savunma politikasının kurulmasına karĢı daha az muhalefet 

gerçekleĢebilecek olsa da; AB etkili bir üyesinin kaybıyla operasyon gerçekleĢtirme 

bağlamında daha az kapasiteye sahip olacaktır. Bunun yanında, Ġngiltere‘nin köprü 

görevi olmaksızın, AB ile NATO arasındaki iliĢkinin zorlaĢacağı iddia edilebilir. 

Schengen bölgesinin bir parçası olmamasına rağmen, Ġngiltere, suç ve terörle 

mücadeledeki en önemli hamlelerde itici bir güç olmuĢtur. Diğer üye devletlerin sınır 

ötesi organize suç ve uluslararası terörle mücadele etme yetenekleri BirleĢik 

Krallık‘ın etkisiyle güçlenmiĢtir (Bond ve diğerleri 2006: 12). 

Diğer yandan, Brexit‘in, Avrupa Ģüpheci hareketleri güçlendirmesi 

muhtemeldir. Almanya‘nın AB‘deki etkisini arttırması, Berlin‘in Ģüpheyle yaklaĢtığı 

ülkelerdeki gerginlikleri ve güvensizlikleri artırabilir. BirleĢik Krallık'taki 

tartıĢmaların çoğu doğal olarak, kalma ve ayrılma arasındaki seçimin Ġngiltere 

üzerinde oluĢturacağı etkiye odaklanmıĢtır: AB dıĢındaki ülkelerle daha yoğun 

serbest ticaret yapıp yapamayacağı, AB düzenlemelerinden kaçabileceği ve göçün 

azaltabileceği konuları ön planda olmuĢtur. Bununla birlikte, eĢit derecede önemli 

olan, AB'nin daha sonra nasıl olacağı ve bunun Ġngiltere ve AB arasındaki Brexit 

sonrası iliĢkileri nasıl etkileyebileceğidir. 

Almanya, Brexit'in, Ġngiltere ekonomisine, kıta Avrupa‘sına ve küresel 
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ekonomiye etkisinin olumsuz olacağını düĢünmektedir. ġubat ayında ġangay'da 

toplanan G20 maliye bakanları ve merkez bankası yöneticileri, küresel ekonomik 

toparlanmayı tehdit eden risklerden biri olarak Brexit‘i göstermiĢtir. Ne var ki, 

AB‘nin nasıl görünebileceği konusunda ayrıntılı bir inceleme yapılmamıĢtır. Bazı 

kesimler, Ġngiltere‘nin AB‘de çok az etkisinin olduğunu ve Ġngiltere‘nin olmadığı 

AB‘nin bir Avrupa süper devleti yaratma yolunda daha güçlü adımlarla devam 

edeceğini düĢünmektedir. Diğerleri, Brexit'in AB'nin tamamen çözülmesine yol 

açacağını ummaktadır. Yine bazı kesimler, Brexit'in AB'yi çalıĢma biçimini 

iyileĢtirmeye zorlayabileceğini düĢünmektedir.  

Margaret Thatcher‘in zamanından bu yana Ġngiltere, AB‘nin tek pazarını 

geliĢtirmede ve pazar temelli reformları zorlamada itici güçlerden birisi olmuĢtur. 

Hollanda ve diğer birçok Kuzey Avrupa ülkesi liberal ekonomik politikaları 

desteklemeye devam edebilecektir. DıĢ politikada Ġngiltere, kendi hedeflerini 

gerçekleĢtirmek için AB‘yi sık sık kullanmıĢtır. Ġngiltere‘nin olmadığı bir AB‘de, 

BM Güvenlik Konseyi‘nin daimi bir üyesi olarak yalnızca Fransa ve bir diğer büyük 

güç Almanya gerçekten küresel bir görünüme sahip olabilecektir. En büyük 

güçlerinden birini kaybetmiĢ olan AB‘nin, Ġran gibi muhataplarla gerçekleĢtirdiği 

müzakerelerde aynı ağırlığı taĢıyabilme ihtimali düĢecektir. Ġngiltere‘nin ayrılması 

aynı zamanda transatlantik iliĢkileri de etkileyecektir: AB için ABD daha zor bir dıĢ 

politika ortağı haline gelebilir. Sürekli askeri ve istihbarat bağlantılarına rağmen, 

ABD-Ġngiltere bağlantılarının da dönüĢmesi muhtemeldir. Ġngiltere AB 

operasyonlarında aktif bir katılımcı olmuĢtur ve AB savunma politikasının NATO ile 

uyumlu olması konusunun güçlü bir savunucusudur. Brexit sonrası, Fransa 

muhtemelen Afrika'daki ve baĢka yerlerdeki AB operasyonlarını desteklemeye 

devam edecektir; buna karĢın Ġngiltere, AB'nin Ġngiliz önceliklerini yansıtmasını 

sağlamak için mücadele edecektir. AB, Almanya'dan daha yoğun bir Ģekilde 

etkilenirse, operasyonları yürütmek konusunda daha isteksiz olabilecektir.  Adalet ve 

ĠçiĢleri alanında, Ġngiltere zaten tam bir ortak olarak yorumlanmamıĢtır. Ġngiltere‘nin 

pratik yaklaĢımının kaybı terör ve organize suça karĢı mücadeleye zarar verebilme 

potansiyeline sahiptir. Bunun yanında, Ġngiltere, AB‘de federalist hırsları 

engellemesine rağmen, AB mekaniğinin geliĢtirilmesinde görünmeyen bir rol 

oynamıĢtır. Ġngiltere‘nin olmadığı bir AB‘de üye ülkelerden bazıları siyasi birlik 
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yönünde adımlarını yoğunlaĢtırırken, diğerleri AB‘de kendi özel statüsünü ortaya 

korumaya çalıĢabilirdi (Bond ve diğerleri 2016: 14). AĢağıdaki Ģu paragraf 

olasılıkları doğru bir biçimde özetlemektedir:  

Özellikle AB içerisindeki BirleĢik Krallık‘ın NATO-AB iliĢkisindeki anahtar 

rolü değerlendirildiğinde stratejik anlamda hem AB için hem de BirleĢik Krallık için 

bir kayıptan söz edebilmek mümkündür. Orta Doğu‘da artan istikrarsızlık, Suriye 

sorunu ve IġĠD kaynaklı terör gibi sorunların yaĢandığı bir dönemde BirleĢik 

Krallık‘ın AB‘den ayrılıyor olması -ki BirleĢik Krallık‘ın Avrupa‘nın en güçlü 

istihbarat ağına sahip olduğunu hatırlamakta fayda var- hem BirleĢik Krallık‘ın hem 

de Avrupa kıtasının güvenliğine olumsuz etkisi olacaktır. Brexit‘in ardından BirleĢik 

Krallık-AB ĠliĢkilerinin hangi seviyede olacağı da ayrı bir soru iĢaretidir. Bu konuda 

uzmanların üzerinde durduğu senaryolar Norveç Modeli, Ġsviçre Modeli, Türkiye 

Modeli gibi Avrupalı çeĢitli devletlerin AB ile kurdukları iliĢkinin bütünleĢme 

evresinden ilham alınarak adlandırılıyor olsa da bu senaryoların BirleĢik Krallık için 

uygun olup olmadığının analizinin ancak müzakerelerin ilerleyen safhalarında 

yapabilmek mümkün olacaktır. (Ayaz 2017: 28) 

Tez kapsamında ilk olarak Brexit‘in tarihsel süreci tartıĢılacaktır. Ġkinci bölümde 

kavramsal çerçeveyi oluĢturan Avrupa Ģüpheciliği ve metodoloji olarak süreç analizi 

irdelenecek, üçüncü bölümde ise Brexit‘in iliĢkiler üzerindeki ve küresel etkisi analiz 

edilecektir. Son bölüm bulguları özetlemektedir. 

Birinci bölüm, süreç analizi yöntemiyle Brexit'in, BirleĢik Krallık‘ın Avrupa 

Ekonomik Topluluğu (EEC) ile ilk müzakerelerinden itibaren Avrupa siyasi 

bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve hevessiz eğiliminin sonucu olduğunu iddia 

etmektedir. BirleĢik Krallık‘ta tarihsel süreç irdelendiğinde Avrupa Ģüpheciliğinin 

son yıllarda güçlendiği görülmektedir. AB‘den çıkmayı ve göçmen karĢıtlığı 

söylemiyle UKIP (BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi) oylarını giderek arttırmakta 

ve Avrupa Ģüpheciliğin odak noktasını oluĢturmaktadır. Ġngiltere‘de Avrupa 

Ģüpheciler Suriye‘den gelen mülteci kriziyle birlikte daha da güçlenmiĢtir. Diğer bir 

husus ise AB‘nin Ukrayna ve Suriye krizlerinde etkin rol alaması ve uluslararası 

sistemdeki konumunu güçlendirememesi Ġngiltere‘nin eleĢtirisine neden olmuĢtur. 

Katı göçmen karĢıtı politikaya sahip UKIP de Brexit tartıĢmalarında referandum 

sonucunu belirleyen diğer bir aktör olarak belirmiĢtir. UKIP, Ġngiltere‘nin AB‘den 
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çıkmasına yönelik etkili bir referandum kampanyası gerçekleĢtirmiĢtir. Göç ve sınır 

kontrolü konularını merkeze alan Nigel Farage liderliğindeki UKIP, egemenlik 

devrine karĢı ve göçmen karĢıtı kampanyasıyla Ġngiliz seçmenini ikna etmeye 

çabalamıĢtır. Brexit‘i destekleyen kampın söylemi, son yıllarda Avrupa'da genel 

olarak popülist partilerin seçmen baĢarılarına yol açmıĢ ve genel olarak göç ile ilgili 

endiĢeler, ekonomik fırsatların eksikliği ve siyasi sınıfa olan öfkeyle tetiklenmiĢtir 

(Kriesi ve diğerleri: 2012). Bu nedenle, bir yandan Brexit referandumunun sonucu 

benzersiz bir olaydır, çünkü hiçbir üye ülke Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar 

vermemiĢtir. Öte yandan, bu sonuca yol açan düĢünceler hiçbir Ģekilde belirgin bir 

biçimde Britanya‘ya özgü değildir. 

Ġkinci bölümde Avrupa Ģüpheciliği vurgulanmaktadır: Vasilopoulou'nun (2013) 

haklı olarak iĢaret ettiği gibi, literatür, Avrupa Ģüpheciliği genel olarak toplumun ve 

parti sisteminin çevresinde yer alan ve çoğunlukla doğası ve kaynakları üzerine 

odaklanan yeni ve marjinal bir olgu olarak kabul edilmeye eğilimlidir. Bununla 

birlikte, Avrupa Ģüpheciliği son yıllarda giderek artan bir Ģekilde marjlardan ana 

akımlara geçmiĢtir ve Avro Bölgesi krizi, vatandaĢların tutumlarındaki temel 

değiĢiklikleri tetiklemiĢtir. Avrupa projesinin hedeflerine iliĢkin olumsuz tutumu 

yansıtan Avrupa Ģüpheciliği yalnızca AB'nin geniĢlemesiyle ilgili ekonomik etkilerle 

ilgili değil, aynı zamanda büyük ölçüde, devletlerin ulusal egemenliğinin de zarar 

gördüğüyle ilgili olduğunu iddia etmektedir. Ġngiltere‘de, referanduma giden yolda 

Avrupa Ģüpheciliği bağlamında iki değiĢim etkili olmuĢtur. Birincisi, iç politikada 

örgütlü Avrupa Ģüpheciliğinin yükseliĢi olmuĢtur. Ġkinci geliĢme, Avrupa olgusunun 

göçmen kriziyle birlikte seçimlerde önemli bir yer tutmasa da endiĢeye yol 

açmasıdır. Bu tezde niteliksel bir araĢtırma yöntemi olan süreç takibi (Process 

Tracing) analizi tanıtılmıĢtır. Üçüncü bölümde ise Brexit‘e verilen tepkiler, Avrupa 

bütünleĢmesine etkileri ve olası iliĢki modelleri, Transatlantik iliĢkiler ve küresel 

boyuttaki etkileri ve Almanya‘nın AB içerisindeki artan etkisi incelenmiĢtir. Son 

olarak tez geniĢ çaplı bir tartıĢmayla sonlanmaktadır. 
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BÖLÜM 1. TARĠHSEL SÜREÇ VE REFERANDUM 

 

23 Haziran 2016'da BirleĢik Krallık kırk üç yıllık üyelikten sonra Avrupa 

Birliği'nden (AB) ayrılma kararı almıĢtır. Bu durum AB‘nin, on yıllardır süren 

geniĢlemesinin ardından ilk kez gerçekleĢmektedir. AB resmi olarak en büyük 

üyelerinden birini kaybetmiĢtir. Bu bölümün temel amacı, Brexit'in
1
 hem tarihsel 

hem de süreç odaklı bir bakıĢ açısından uzun ve karmaĢık sürecini açıklamaktır. Bu 

bölüm, Brexit'in, BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ile ilk 

müzakerelerinden itibaren Avrupa siyasi bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve 

hevessiz eğiliminin sonucu olduğunu iddia etmektedir. Ġkinci olarak, ülkenin Lizbon 

AntlaĢması'nın 50. maddesi ile belirlenen Avrupa Birliği'nden çekilme usulünü 

kısaca özetlemekte ve BirleĢik Krallık'ın yazılı olan bir anayasası bulunmaması 

dolayısıyla olağan dıĢı durumu nedeniyle BirleĢik Krallık Yüksek Mahkemesi 

yorumlarını ele almaktadır. Bu bağlamda özellikle ilgili olan, Brexit'in Ġngiltere'deki 

yürütme yetkisinin sınırlarını ortaya koymasıdır. Dahası, Theresa May'ın 50. 

maddeyi resmen baĢlatması müzakereler için temel zemini sağlamıĢtır. Üçüncü 

olarak, Brexit'in ekonomi, hukuk, siyaset ve kurumlar üzerindeki beklenen 

etkilerinden bazıları kısaca özetlenecek ve ileriki bölümlerde ayrıntılı biçimde ele 

alınacaktır. Bu tez hem BirleĢik Krallık hem de Avrupa Birliği tarafından atılan 

adımlara ve bu adımların nasıl geliĢebileceğini analiz etme amacı taĢımaktadır. Bu 

analizin gerçekleĢtirilmesi; makaleler, kitaplar, mevzuat, içtihat hukuku, Avrupa 

Konseyi sonuç bildirgeleri, AB hukuki düzenlemeleri, siyasetçilerin söylemleri, 

Ġngiltere siyasi parti manifestoları, basın kaynakları, istatistiksel veriler, hem BirleĢik 

Krallık hem de Avrupa beyaz kitapları gibi bir dizi kaynağın incelenmesine 

dayanmaktadır. Bu bölümde, tezin genelinde olduğu gibi niteliksel bir araĢtırma 

yöntemi olan süreç takibi (Process Tracing) analizi uygulanmaya çabalanmıĢ ve 

Avrupa Ģüpheciliğinin, Brexit‘i tetikleyen ve onu üreten süreçte nedensel bir 

mekanizma olduğu iddia edilmektedir. 

BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Birliği içerisinde özel statü talebi ve AB üyeliği 

                                                      
1
 Brexit terimi, ilk olarak Avrupa Birliği‘nden Ġngiltere‘nin ayrılması ile ilgili olarak Peter Wilding 

tarafından 15 Mayıs 2012 tarihinde Euractiv blogunda kullanılmıĢtır. ―Yunanistan'ın Eurozone'dan 

2010'da potansiyel olarak ayrıldığına iĢaret eden Grexit'ten türetilmiĢtir (Hjelmgaard ve Onyanga-Omara: 

2016). 
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konusunda referandum yapılması yeni bir olgu değildir. 1958'de Avrupa Ekonomik 

Topluluğu'nun kurulmasından bu yana, Ġngilizler topluluk ortaklarına karĢı kararsız 

bir tutumla yaklaĢmıĢlar ve Avrupa entegrasyon projesine mesafeli bir tutum 

almıĢlardır. 

 

1.1.  Avrupa Ekonomik Topluluğu’na Girme GörüĢmeleri Bağlamında 

BaĢarısızlık 
 

1955'te, Roma AntlaĢması'na zemin hazırlayan altı devlet (Fransa, Almanya, 

Ġtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg), resmen Avrupa Ekonomik Topluluğu‘nu 

(AET) kuran antlaĢmayı imzalamıĢ ve BirleĢik Krallığı bu topluluğa katılmaya davet 

etmiĢtir.  Bu antlaĢmanın amacı ekonomik bütünleĢmeyi sağlamaktır: Üçüncü ülkeler 

için bir dıĢ gümrük vergisi ve üye devletler arasında ortak politikalar içermesi planlanan 

gümrük birliğine dayalı ortak bir pazar oluĢturulması amaçlanmıĢtır. Roma AntlaĢması 

siyasi entegrasyondan doğrudan söz etmemiĢtir. Ne var ki ekonomiyi siyasetten ayırmak 

olanaksızdır. Hükümetler doğası gereği politiktir ve ekonomik meselelerle ilgili kararlar 

siyasi hususlar dikkate alınmadan gerçekleĢtirilememektedir (Watts ve Pilkington 2005: 

22). 

Bu anlamda, AET‘nin kurucu babaları bu fikrin farkında olmuĢtur ve önsözünde 

Avrupa'nın halkları arasında daha yakın bir birliğin temellerini atma amacını 

taĢıdıklarını belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte, BirleĢik Krallık, farklı nedenlerle AET‘nin 

kurulmasına katılmayı reddetmiĢtir. Gümrük birliği ile bir gümrük tarifesi üzerine 

kurulu ortak bir pazarın, sterlin ve Commonwealth ile ayrıcalıklı ticaret pozisyonunu 

zedeleyebileceği düĢünülmüĢtür (Wilkes 2001: 54). Buna ek olarak, Britanya, siyasi 

bütünleĢme fikri konusunda isteksiz kalmıĢ ve uzun vadeli amacı uluslarüstü Avrupa 

kurumlarına ulusal bir devlet olarak egemenliğin teslim edilmesi olan bir projeye 

katılmak istemediğini belirtmiĢtir (Watts ve Pilkington 2005: 115).  

Ġngiltere sadece Avrupa Ekonomik Topluluğu'na üye olmaya karĢı çıkmakla 

kalmamıĢ, Avrupa Serbest Ticaret Birliği'nin kurulmasını önermiĢtir. Sadece serbest 

ticaret alanını oluĢturan ve herhangi bir siyasi bütünleĢme projesi öngörmeyen yeni 

örgüte katılmıĢtır. Roma AntlaĢması, BirleĢik Krallık'ın katılmaması sonrası, 1957'de 

altı kurucu üye tarafından imzalanmıĢtır. Nitekim AET, üyeleri arasında bir gümrük 

birliğine dayalı ortak bir pazar oluĢturmuĢtur. UlaĢtırma ve tarım ile ilgili ortak 
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politikalar geliĢtirilmiĢ ve bugün hâlâ var olan bir kurumsal yapı tasarlanmıĢtır: Avrupa 

Komisyonu, Avrupa Parlemantosu, Adalet Divanı Ekonomik ve Sosyal Komite. 

Böylece Avrupa'yı kurumsal olarak inĢa etmede büyük bir ilerleme kaydedilmiĢtir. Kısa 

bir süre sonra, BirleĢik Krallık hatalarını fark etmiĢtir. AET yüksek bir ekonomik 

büyüme yaĢarken; Ġngiltere, Topluluğa oranla ekonomide düĢüĢ eğilimini sürdürmüĢtür 

(Campos, N. ve Coricelli 2015). 

1.2.  De Gaulle’un Ġngiltere’nin AET’ye Katılmasına Yönelik Vetoları 
 

1961 yılı Ağustos ayında Harold Macmillan'ın BaĢbakanlığındaki 

muhafazakâr hükümet, AET‘ye katılım müzakerelerinin baĢlamasını talep etmiĢtir. 

Müzakerelere baĢladıktan sonra, Fransa CumhurbaĢkanı Charles de Gaulle 1963'te bu 

baĢvuruyu veto etmiĢtir (Kandiah ve Staerk: 2001: 111). Fransız lider, Ġngilizlerin, 

Commonwealth ile ticaret konusunda çıkarlarının bir kısmını kaybetme konusunda 

isteksiz olacağını ve bunun sadece Ġngiltere için değil üye devletler için sorun teĢkil 

edeceğini düĢünmüĢtür. De Gaulle‘e göre, Ġngiltere‘nin tüm tutumlarında belirgin ve 

geleneksel alıĢkanlıklar bulunmaktadır ve Ġngiliz ulusal karakterini bu yönde 

tanımlamaktadır (De Gaulle 14 Ocak 1963). De Gaulle‘un böyle bir giriĢime karĢı 

çıkmasının ana nedenini Ġngiliz ekonomisinin Commonwealth ve Amerika BirleĢik 

Devletleri'ne ticaret açısında çok bağlı olmasıyla açıklamaktadır. Ġngiliz ĠĢçi Partisi 

BaĢbakanı Harold Wilson 1967'de AT‘ye katılmayı tekrar talep ettiğinde, De Gaulle 

bir kez daha Ġngiltere'nin üyeliğini veto etmiĢtir (Alexander 2001: 134). 

 

1.3.  AET’ye Üyelik ve BirleĢik Krallık’ta Güçlenen Avrupa ġüpheci 

Tutum 
 

BirleĢik Krallık, 1973 yılında AB‘ye ilk geniĢleme dalgasında, zorlu bir süreç 

sonrasında Danimarka ve Ġrlanda ile birlikte katılmıĢtır. Ülke, 1961 ve 1967 

yıllarında iki kez üyelik için baĢvurmuĢ, dönemin Fransa CumhurbaĢkanı Charles de 

Gaulle, BirleĢik Krallık‘ın ABD‘yle olan yakın iliĢkisini öne sürerek bu baĢvuruları 

veto etmiĢtir. BirleĢik Krallık‘ın AB‘ye girme süreci 1969 yılında De Gaulle‘ün 

Fransa CumhurbaĢkanlığı makamını bırakmasıyla ivme kazanmıĢ ve 1 Ocak 1973 

tarihinde AB üyesi olmuĢtur. De Gaulle‘nin 1969‘daki istifasıyla Ġngiltere, AET‘ye 

katılma konusunda bir Ģans yakalamıĢtır. Edward Heath liderliğindeki Muhafazakâr 
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hükümet,  1971 yılında Britanya Parlamentosu‘nda BirleĢik Krallık'ın AET‘ye 

katılımı için yasa çıkarmıĢtır: Avrupa Toplulukları Yasası.  

Ülkenin AB‘ye kabul edilme süreci ise ancak De Gaulle‘ün 1969‘da Fransa 

CumhurbaĢkanlığı‘ndan istifa etmesi ile hızlanmıĢ ve Britanya 1 Ocak 1973 günü 

Avrupa Topluluğu üyesi olarak katılmıĢtır (Roskin 2013: 66). Bu bağlamda, BirleĢik 

Krallık‘ın bu birliğe katılması ekonomik entegrasyonu ve ülkenin anayasal 

dönüĢümünü zorunlu kılmıĢtır. Dolayısıyla, AB yasaları iç hukuksal düzenlemelerin 

önünde yer aldığı için BirleĢik Krallık iç hukukunda da bir dönüĢüm gerekmiĢtir 

(Wright 2003: 25). 

Dikkat çekici bir Ģekilde, Avrupa Birliği AntlaĢmasının ardından iki Avrupa 

Ģüpheci siyasi parti, BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ve Referendum 

Partisi sırasıyla 1993 ve 1994 yıllarında kurulmuĢtur. AB üyeliğin egemenliğin bir 

kısmının devrini de içermesi olgusu, BirleĢik Krallık‘ın hükümet sistemi olan 

parlamento egemenliğinin de kısıtlanması anlamına gelmiĢtir. Bu çerçevede, Ġngiliz 

Parlamentosu bazı konularda AB‘nin emredici yasalarına uymak durumunda 

kalmıĢtır (Jones 2007: 82). Ġngiliz toplumunun farklı kesimlerinin bu üyeliğin 

avantajları ve dezavantajları konusunda gittikçe artan farklı görüĢleri giderek ivme 

kazanmıĢtır. Bu bağlamda, Harold Wilson'un Ekim 1974'te seçilen yeni ĠĢçi Partisi 

hükümeti, Avrupa Toplulukları‘na kalma koĢullarını derhal yeniden müzakere etme 

taahhüdünde bulunmuĢtur (Miller 2015).  

ĠĢçi Partisi Ortak Pazar‘da olmanın Avrupa Ortak Tarım Politikası altındaki 

ve Commonwealth piyasaları arasındaki gıda fiyatlarındaki farklılıktan –ki 

Avrupa‘dan çok daha düĢüktü- ve ekonomik egemenliğin kaybedilmesinin 

sonuçlarından endiĢe duymaktaydı. ĠĢçi Partisi hükümetinin liderleri, Ekim 1974 

genel seçimlerinde ĠĢçi Partisi'nin manifestosunda muhafazakârların müzakerelerinde 

elveriĢsiz Ģartları elde ettiği iddia edilmiĢtir (ĠĢçi Partisi 1974). ġartları Ġngiltere'ye 

daha uygun hale getirmek için, BaĢbakan Harold Wilson AET‘nin Ġngiliz 

bütçesinden topluluk bütçesine katkısının düĢürülmesini talep etmiĢtir. Üye 

devletlerin hükümet BaĢkanları, Dublin Zirvesi‘nde, 11 Mart 1975'te alınan kararla 

Ġngilizlerin hak iddiasını kabul etmiĢlerdir (Council of the European Union 1975). 

Bununla birlikte, Wilson, sonuçtan tamamen memnun değildi. Yeniden müzakere 

hedeflerinin önemli ölçüde gerçekleĢtiğine inansa da tamamen gerçekleĢtiğine 
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inanmıyordu.   

Dahası, Ekim genel seçimleri için ĠĢçi Partisi'nin manifestosu, ĠĢçi Partisi 

kazanırsa, Ġngiltere‘nin AET‘de kalması gerekip gerekmediğini ―oy sandığı 

aracılığıyla‖ belirleyeceklerini vaat etmiĢti (ĠĢçi Partisi 1974: 15). 26 ġubat 1975 

tarihli Beyaz Bildiride, yeniden müzakerenin sonuçlarının açıklığa kavuĢmasının 

ardından sonra bir referandum düzenleneceği açıklandı (BirleĢik Krallık Hükümeti 

1975). Referandum 5 Haziran 1975'te gerçekleĢti ve hem ĠĢçi Partisi hem de 

Muhafazakâr Parti'nin yeni seçilen lideri Margaret Thatcher, AET‘ye üyeliğe devam 

yönünde oy verme konusunda açıkça öneride bulunmuĢtur. Bunun gerekçesi olarak 

Avrupa‘nın, BirleĢik Krallık‘a yeni ticaret fırsatları yaratacağını, çünkü Ġngiliz 

Ģirketlerinin geniĢleyen Avrupa piyasalarına uyum sağlayacağını vurgulamıĢtır 

(Williamson 2015). Referandum sonucu, parlamenter egemenlik kavramı nedeniyle 

yasal olarak bağlayıcı olmamıĢtır. Bununla birlikte, aslında, nihai sonucun hükümet 

tarafından kabul edileceği yaygın olarak biliniyordu. Bu, BirleĢik Krallık'taki ilk 

referandum oldu. Toplamda, oyların üçte ikisinden fazlası (yüzde 67,2) AET 

içerisinde kalmayı desteklemiĢ ve yalnızca yüzde 32,8'i üyeliğe karĢı oy kullanmıĢtır 

(Miller 2015: 14). Bu bağlamda ilk referandum gerçekleĢmiĢtir. 1975 yılında, 

BirleĢik Krallık halkı AB üyeliğini bir referandumda oylamıĢtır. BirleĢik Krallık 

vatandaĢlarına BirleĢik Krallık‘ın AET‘de kalıp kalmaması konusundaki düĢünceleri 

sorulmuĢ ve referanduma gidilmiĢtir. Özetle, bu referandumda vatandaĢların yüzde 

67‘si, AET‘de kalınması yönünde görüĢ bildirmiĢtir. 

 

1.4. Ġngiltere’ye Özgü Ayrıcalıklar 
 

Margaret Thatcher, 1979 yılı Mayıs ayında BaĢbakan olmasıyla birlikte, ĠĢçi 

Partisi lideri Harold Wilson tarafından gerçekleĢtirilen müzakerenin sonucundan 

memnun olmadığını gerekçe göstererek; BirleĢik Krallık'ın Topluluk bütçesine olan 

katkısını azaltmak için kampanyayı yeniden baĢlatmıĢtır. Wilson gibi, Thatcher da 

yardımın büyük çoğunluğunun çiftçiye gittiğinden Ģikâyet etmiĢ ve bu durumun 

Ġngiltere'nin küçük bir tarım sektörüne sahip olmasından dolayı Ġngilizlere çok az 

fayda sağladını vurgulamıĢtır (Avrupa Birliği 2012). Bu bağlamda, 1979 Kasım'ında 

Dublin Zirvesi'nde Thatcher, Ġngiltere‘nin parasını geri istediğini ifade etmiĢtir. 1984 
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yılı Haziran ayında Fontainebleau‘da gerçekleĢen zirveye kadar sorun çözülmemiĢtir. 

BirleĢik Krallık 1985‘ten itibaren bugüne kadar topluluk bütçesini katkısını azaltan 

finansal mekanizmayı oluĢturmayı baĢarmıĢtır (Avrupa Birliği Konseyi 1984). Bu 

durum BirleĢik Krallık'ın sahip olduğu özel durumlardan birisidir.  O zamandan beri, 

Ġngiltere kendi Avrupa‘sını tasarlamaya baĢlamıĢ ve önemli bir çıkarı olmayan 

politikalara katılmaktan kaçınmıĢtır.  

Özetle; 1980 yıllarına gelindiğinde BaĢbakan Margaret Thatcher de AB‘yi 

ekonomik açıdan olumlu değerlendirmiĢ; ancak AB‘ye uluslarüstü bir kurum olarak 

egemenliğin bir kısmının devredilmesine ise olumsuz yaklaĢmıĢtır. Birçok Britanya 

vatandaĢı da egemenliğin kaybı konusunda aynı doğrultuda tutum takınmıĢ ve 

BirleĢik Krallık‘ın Avro bölgesine girmesine karĢı çıkmıĢtır ve nihayetinde BirleĢik 

Krallık Avro bölgesine girmemiĢtir (Roskin 2013: 67). BirleĢik Krallığın kimliği 

konusunda da tartıĢmalar yoğunlaĢmıĢtır. Kimi kesimlere göre BirleĢik Krallık‘ın 

Avrupalı kimliğinden çok bir Atlantik kimliği mevcuttur (Roskin 2013: 68). Winston 

Churchill‘in Zürih‘te 1946 yılında gerçekleĢtirdiği konuĢma da birçok bakımdan 

dikkat çekicidir. Churchill bu konuĢmasında Avrupa BirleĢik Devletleri modelinin 

gerçekleĢtirmesi önerir ve Britanya‘yı bu bağlamda değerlendirmez; Britanya‘nın bu 

oluĢumun doğal bir destekçisi olması gerektiğini savunur (Schneider 1999: 10). 

Maastricht AntlaĢması'nın bir sonucu olarak, Avrupa Topluluğu 1 Kasım 

1993 tarihinde Avrupa Birliği olarak dönüĢmüĢtür. AntlaĢma'nın Birinci 

Maddesi‘nde Avrupa halkları arasında daha yakın bir birlik oluĢturma sürecinde yeni 

bir aĢama gerçekleĢtiği vurgulanmaĢtır (Avrupa Birliği SözleĢmesi 1992). Örneğin, 

Avrupa Birliği AntlaĢması olarak da bilinen, Avrupa Birliği'nin oluĢturulması ve tek 

Avrupa para biriminin (Avro) kurulması için 1992 yılında imzalanan Maastricht 

AntlaĢması'nın müzakeresi sırasında Ġngiltere BaĢbakanı John Major, bu tek para 

biriminden ve sosyal politikadan, Danimarka‘nın yaptığı gibi bir müzakere ederek 

çıkmıĢtır (Forster 1999: 67). Her iki ülke de yerel para birimini korumuĢtur. Dahası, 

Ġngiltere ve Ġrlanda, AB mevzuatına 1997 yılında Amsterdam AntlaĢması‘yla dahil 

edilen Schengen bölgesine girmeyen iki Avrupa ülkesi olmuĢtur. Schengen 

kurallarının ana noktası, insanların ve malların hareketini hızlandırmak için üye 

ülkeler arasındaki sınır kontrollerini kaldırmaktır. Bununla birlikte, bölgeye giren ve 

çıkan yolcular için dıĢ sınır kontrolleri ve ortak vizeler bulunmakta, ancak iç sınır 
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kontrolleri bulunmamaktadır (Avrupa Sözlüğü 2009). BirleĢik Krallık, kendi 

sınırlarını korumak istemiĢ ve Ġrlanda, Ġngiltere ile serbest dolaĢım düzenlemesini 

korumayı tercih etmiĢtir. (Ortak Seyahat Bölgesi) (BirleĢik Krallık Vizeleri ve Göç 

2012). Özetle; AB, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan sonra, iki yıkıcı savaĢtan sonra kıtaya 

kalıcı barıĢ getirme düĢüncesiyle tasarlanmıĢtır. AB‘nin kurucuları, Avrupa ülkeleri 

arasında güçlü ticari bağlar kurmanın, gelecekteki silahlı çatıĢma riskini azaltacağını 

planlamıĢtır. 

1951 Paris AntlaĢmasında Avrupa Çelik ve Kömür Topluluğu'nun 

kurulmasıyla baĢlayan ve daha sonra 1957 Roma AntlaĢmasında Avrupa Ekonomik 

Topluluğu‘nun kurulmasıyla birlikte altı Avrupa ülkesi ekonomik bir uyum 

sürecinden geçmiĢtir. Bu antlaĢmaların imzacı ülkeleri Fransa, Batı Almanya, Ġtalya 

ve Benelüks ülkeleri, yani Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'dır.  AET üye ülkeler 

arasında gümrük birliği oluĢturmuĢtur. Özetle, üye ülkelerin birbirlerini tarife 

uygulayamayacakları ve üçüncü ülkelerden gelen ithalatlar üzerinde ortak bir tarifeye 

sahip olacakları bir anlaĢma anlamına gelmiĢtir. 

Buna ek olarak, zayıf yürütme yetkisine sahip bir grup uluslararası kurum 

meydana gelmiĢtir: AT Konseyi (daha sonra AB Konseyi olacaktı), Avrupa AT 

Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AT Adalet Mahkemesi. BaĢlangıçta Ġngiltere 

bu birliğe katılmayı reddederken, sonunda AET'nin ekonomik baĢarısına ve kendi 

gücünün azalmasına tanık olduktan sonra üyelik baĢvurusunda bulunmaya karar 

vermiĢtir. Fransa CumhurbaĢkanı Charles de Gaulle 1961 ve 1967'de iki baĢvuruyu 

veto etmiĢtir. Sonunda Ġngiltere, 1973'te De Gaulle'nin ölümünden sonra AET'ye üye 

olmuĢtur. Muhafazakâr bir yönetim altında gerçekleĢen katılım, kısa bir süre sonra 

ĠĢçi Partisi‘nden BaĢbakan Harold Wilson‘un üyelik konusunda 1974 yılında 

referandum çağrısının ardından tehlikeye girmiĢtir.1975'te yapılan oylama sonucunda 

seçmenlerin kararı Ġngiltere'nin AET'de kalması yönünde olmuĢtur. Bununla birlikte, 

bu ülke içinde bir Avrupa Ģüpheci hareketin baĢlangıcına da iĢaret etmiĢtir. Margaret 

Thatcher‘ın 1979‘da iktidara gelmesinden sonra, BirleĢik Krallık, AB‘nin bütçesine 

kendi katkısı konusunda uzun bir müzakere süreci baĢlatmıĢtır. Bu müzakereler, 

1984'te Ġngiltere‘nin katkısını azaltan bir anlaĢmayla sonuçlanmıĢ ve AET içinde 

BirleĢik Krallık ayrıcalıklı üye haline gelmiĢtir. Aynı zamanda AET üyeleri, Avrupa 

Tek Pazarını oluĢturarak ekonomik entegrasyonlarını güçlendirmek için bir süreç 
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baĢlatmıĢlardır. Bu düzenleme, üye ülkeler arasında insanlar, mallar, sermaye ve 

hizmetler için hareket özgürlüğü çerçevesi oluĢturmuĢtur. Thatcher hükümeti Ortak 

Pazar'ı desteklerken, nihai bir parasal birliğin reddi de dahil olmak üzere daha fazla 

Avrupa ekonomik ve politik entegrasyonuna daha fazla karĢı çıkmıĢtır. 1979'da AET, 

birlik içindeki döviz kuru istikrarını sağlamak için Avrupa Döviz Kuru 

Mekanizması'nı (ERM) kurmuĢ ve tek bir para yürürlüğe girmesi için hazırlanmıĢtır. 

Ġngiltere Ekim 1990'da ERM'ye katılmasına rağmen, sadece kısa bir süre için 

içerisinde kaldı. 

Ġngiliz pounduna devam eden spekülatif saldırılar, 16 Eylül 1992'de Black 

Friday'e yol açmıĢtır. Bu spekülatif saldırılar sırasında Ġngiltere Bankası, Ġngiltere 

para birimini desteklemek ve ERM‘den çekilmek için 3,3 milyar pound harcamıĢtır. 

Bu olayların altında, Ġngiliz sterlini Alman Markı‘na sabitleme ve Almanya ile 

Ġngiltere arasındaki enflasyon oranlarında devam eden önemli boĢluk sonucunda 

yaratılan gerilim vardır. 

1992 yılından sonra Ġngiliz ekonomisi, düĢük enflasyon, düĢük iĢsizlik ve 

yüksek verimlilik artıĢı ile istikrarlı bir geniĢleme yaĢamıĢtır. Bu geniĢleme, 2008'in 

Büyük Durgunluğuna kadar devam edecektir. Bu dönemde, Ġngiliz ekonomisinin 

büyümesi, Euro Bölgesi ülkelerinin büyümesini önemli bir marjla geride bırakmıĢtır. 

Bu göze çarpan büyüme performansının bir sonucu göçmen giriĢlerinin artmasıydı; 

oysa Britanyalıların dıĢarıya göçü yıllar boyunca biraz daha istikrarlı seyretmiĢtir. 

1.5. Referandum Öncesi Ġngiltere Ġç Politikasında GeliĢmeler ve 

Aktörler 
 

BirleĢik Krallık‘ta tarihsel süreç irdelendiğinde Avrupa Ģüpheciliğinin son 

yıllarda güçlendiği görülmektedir. AB‘den çıkmayı ve göçmen karĢıtlığı söylemiyle 

UKIP (BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi) oylarını giderek arttırmakta ve Avrupa 

Ģüpheciliğin odak noktasını oluĢturmaktadır. Ġktidardaki Muhafazakâr Parti içerisinde 

de çok sayıda milletvekili benzer görüĢleri paylaĢmaktadır. UKIP, 2015 seçimlerinde 

oylarını 9,5 puan arttırarak yüzde 12,6 oy almıĢtır. Muhafazakâr Parti lideri David 

Cameron, partisinin 2015 yılında genel seçimlerde zafer kazanması durumunda, 

ülkesini AB üyeliği konusunda referanduma götüreceğini ifade etmiĢtir (Al Jazeera 

14 Kasım 2016). Daha önce de ele alındığı gibi AB üyeliği ile ilgili tartıĢmalar David 

Cameron döneminde ilk kez yoğunlaĢmamıĢtır. 2011 yılında da AB üyeliği ile ilgili 
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bir referandum gerçekleĢtirilmesi tartıĢılmıĢ ancak teklif Avam Kamerası tarafından 

reddedilmiĢtir.  

Brexit referandumu, Avrupa Entegrasyonu konusunda Ġngiliz Muhafazakâr 

Parti'nin onyıllardır süren iç bölünmesinin doruk noktası olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Muhafazakâr Parti, içindeki Avrupa ġüpheci kanadı yatıĢtırmak ve seçmenlerin 

popülist sağcı BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi'ne (UKIP) kaçmasını engellemek 

için, 2015 Muhafazakâr Parti manifestosunda, Avrupa Birliği konusunda doğrudan 

doğruya bir referandumu 2017'nin sonu olarak öngörmüĢtür (Muhafazakâr Parti 

Manifestosu 2015: 32). Bu nedenle, diğer birçok AB referandumunda olduğu gibi, bu 

referandum, parti içi siyasi ve seçim gerekçeleri ile ortaya çıkmıĢtır. Britanya için 

AB içerisinde yeni bir çözümle seçmenlerin kazanılmasındaki baĢarısızlığa rağmen, 

hükümet yine de referandumu kazanabileceğinden emin olduğunu hissetmiĢtir. 

Parlamentodaki bütün büyük partiler, ana muhalefet partisi olan ĠĢçi Partisi de dâhil 

olmak üzere AB'de kalmaktan yana olmuĢtur. Kalma yanlısı tarafının yanı sıra, çoğu 

yabancı lider ve uluslararası kuruluĢun yanı sıra büyük iĢ çıkarları ve sendikalar da 

kendi taraflarında olmuĢtur. Ne var ki iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin kendisi, 

Londra'nın eski belediye baĢkanı Boris Johnson'ın AB'den ayrılma kampanyaları da 

dâhil olmak üzere birkaç kabine üyesiyle birlikte kampanyada açıkça bölünmüĢtü. 

Ülkede, 2015 yılında yapılan genel seçimde Muhafazakâr Parti anket 

Ģirketlerini ĢaĢkınlığa uğratarak yüzde 36,8 oyla zafer elde etmiĢ ve tek baĢına 

iktidara gelmiĢtir. Cameron liderliğindeki Muhafazakâr Parti beklenmedik biçimde 

2015 BirleĢik Krallık genel seçimlerini çoğunluk ile kazanmıĢtır ve sonrasında 

Avrupa Birliği Referandum Yasası 2015 yılında Ġngiliz Parlamentosuna getirilmiĢtir. 

2013 yılında Cameron tarafından ilan edilen referandumun yeniden müzakere 

edilmesine karar verilmiĢtir. Cameron da verdiği sözü tutarak Brüksel‘de AB 

liderleriyle sıkı bir pazarlık gerçekleĢmiĢtir. BaĢbakan Cameron, 2016 yılında AB ile 

gerçekleĢtirdiği görüĢmelerin ardından, AB üye ülkesi arasında ülkesine özel bir statü 

sağlayacak anlaĢmaya varmıĢtır. Bu konular, göçmen iĢçilere verilen devlet 

yardımlarının zorlu koĢullara tabi olması, ulusal Parlamentoların söz hakkının 

artırılması, Ġngiltere‘nin Avro bölgesi düzenlemeleri nedeniyle mağdur olmaması ve 

Londra‘nın finansal merkez özelliğinin korunması ile AB‘nin rekabeti teĢvik edecek 

piyasa düzenlemelerini öncelemesi konularını içermekteydi (Foster 2016). Bu 
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anlaĢmaya göre, AB‘nin yetkilerini arttıracak düzenlemeler, BirleĢik Krallık‘ı 

kapsamayacaktı. Siyasi uyum bu bağlamda BirleĢik Krallık tarafından zorunlu 

olmaktan çıkmıĢtır. Ayrıca, AB ülkelerinden BirleĢik Krallık‘a gelen göçmenler 

sosyal yardımlardan yararlanmaya 4 yılın ardından baĢlayabilecekti. Pazarlıklar 

sonucunca hassas konularda uzlaĢma sağlandığı açıklanmıĢtır. Ne var ki ilgili 

anlaĢma, BirleĢik Krallık‘ın AB‘de kalma yönünde karar vermesi halinde hayata 

geçirilecekti. Eski BaĢbakan Cameron, yeniden düzenlenen AB üyeliğini kabinesine 

önereceğini ifade etmiĢ; BirleĢik Krallık‘ın AB üyeliğinin 23 Haziran 2016 tarihinde 

referanduma sunulacağını ilan etmiĢtir (BBC 2016). 

22 ġubat 2016'da Cameron, 23 Haziran 2016 tarihli referandum tarihini 

açıkladığı Avam Kamarasında bir konuĢma yapmıĢtır. Ġngiltere'nin Avrupa 

Birliği'nde kalmasına karĢı oy kullanması durumunda izlenecek süreci de yorumlamıĢ 

ve Ġngiliz halkının ayrılma yönünde oy kullanması halinde, antlaĢmanın 50. 

maddesini harekete geçirmek ve çıkıĢ sürecini baĢlatmanın tek yol olduğunu 

açıklamıĢtır. Cameron, bununla, 1992 Maatricht AntlaĢması‘nı değiĢtiren 2009 

yılındaki Lizbon AntlaĢmasının 50. maddesine atıfta bulunmuĢtur. 50‘nci madde 

bağlamında, ilk aĢama AB üyeliğinden ayrılma talebinin AB Liderler Zirvesi‘ne 

iletilmesinden oluĢmaktadır. Bu çerçevede süre sınırı olmamasına ve Britanya‘nın 

insiyatifinin önemli olmasına karĢın, belirsizliğin daha fazla uzamaması bağlamında 

AB bu sürecin bir an önce baĢlaması gerektiğini savunmuĢtur. Britanya eski 

BaĢbakanı David Cameron ayrılma talebinin aktarılması görevini sonraki BaĢbakan 

Theresa May‘e bırakmıĢtır. Talebin iletilmesi üzerine, AB Zirvesi, ayrılmak isteyen 

devletin katılımı olmadan toplanarak, oybirliğiyle söz konusu devlet ile ayrılma 

anlaĢması müzakereleri için kılavuz ilkeler belirlemektedir. Müzakere süreci, Avrupa 

Komisyonunun tavsiye kararı ile baĢlatılmaktadır. Eski BaĢbakan Cameron, BirleĢik 

Krallık'ın, kendi hükümeti tarafından müzakere edilen Ģartlar altında AB‘ye üye 

olarak kalma kampanyasına liderlik etmiĢtir. Seçmene BirleĢik Krallık'ın AB‘deki 

özel statüsü hakkında bilgi verilmiĢ; üyeliğe alternatifler ve geri çekilme usulleri ve 

adalet ve savunma alanındaki iĢbirliği süreci üzerine farklı analizler sunmuĢtur 

(BirleĢik Krallık Hükümeti 2016). Hem ĠĢçi Partisi hem de Liberal Demokratlar 

AB‘de kalma seçeneğini desteklemiĢtir (ĠĢçi Partisi 2016 ve Liberal Demokratlar 

2016). Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma Örgütü 
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(OECD) gibi en etkili ulusal ve uluslararası ekonomik organizasyonlar, muhtemel 

ekonomik ve mali sonuçlara iliĢkin bazı raporlar yayınladı. Birçoğu, Ġngiltere'nin 

Avrupa'dan etkin bir Ģekilde geri çekilmesi durumunda ekonomiyi olumsuz yönde 

etkileyeceğini tahmin ediyordu (OECD 2016). 

 O tarihteki BaĢbakan Cameron‘un AB‘da kalma fikrine, daha sonra 

BaĢbakan olacak ĠçiĢleri Bakanı Theresa May de katılmaktaydı. ĠĢçi Partisi lideri 

Jeremy Corbyn ve toplumun farklı kesimleri AB‘de kalınması yönünde 

birleĢmelerine rağmen; bununla beraber Muhafazakâr Parti‘nin ve ĠĢçi Partisi‘nin çok 

sayıda milletvekili Brexit‘i desteklemekteydi. Londra Belediye BaĢkanı Boris 

Johnson da Brexit‘i destekleyen önemli aktörlerden biriydi. Ayrıca UKIP de Brexit 

süresince etkin kampanyalar gerçekleĢtirmiĢtir (BBC 2016). Seçmene sorulan soru 

Ģuydu: ―BirleĢik Krallık, Avrupa Birliği'nde üye olarak kalmalı mı yoksa Avrupa 

Birliği'ni terk mi etmelidir?‖. Brexit referandumunda; Ġngiltere ve Galler‘de sırasıyla 

yüzde 53,4 ve yüzde 52,5 oy oranlarıyla AB‘den çıkma yönünde karar verirken; 

Ġskoçya ve Kuzey Ġrlanda‘da sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 55,8 oy oranlarıyla AB‘den 

ayrılmama yönünde oy kullanmıĢtır (BBC 2016). 

'Geri al kontrolü' ve 'Ġlk önce Ġngiltere' gibi sloganlar, göçmenlik meselelerine 

daha çok odaklanan seçmenlerin önemli kısımları üzerinde güçlü bir etkiye sahipti; 

Ġngiltere'nin AB bütçesine mali katkısı ve AB yönetiĢimindeki demokratik açığı AB 

üyeliğinin ekonomik yararlarından daha fazla etkiledi (Fitzgibbon 2016). 

Referandumda beklenmedik sonuçlara bakıldığında Cameron, istifa edeceğini ve 

bunun da gelecekteki BaĢbakan'ın Lizbon AntlaĢması'nın 50. maddesini uygulamaya 

koyması için olacağını belirtmiĢtir. BaĢbakan, Avrupa Birliği ile yapılacak bir 

müzakerenin yeni bir baĢbakanla baĢlaması gerekeceğini söylemiĢ ve bu yeni 

BaĢbakanın 50. maddenin ne zaman uygulanacağı ve ayrılmanın resmi ve hukuki 

sürecine ne zaman baĢlanacağı kararını almasının doğru olduğunu düĢündüğünü 

açıklamıĢtır (BirleĢik Krallık 2016). Cameron'un istifasının yanı sıra, dört milyondan 

fazla imza ile ikinci bir referandum talebinde bulunuldu, ancak Hükümet, 'Temmuz 

ayında 33 milyon insanın söz hakkına sahip olduğu ve kararın dayandığı gerekçesiyle 

9 Temmuz 2016 tarihinde reddetti. Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanlığı da BaĢbakan'ın 

söylediği gibi kararın dikkate alınması gerektiğini açık bir Ģekilde belirtti. AB'den 

çıkma sürecine hazırlanılması gerektiğini ve müzakerelerde Ġngiliz halkı için 
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mümkün olan en iyi sonucu sağlamayı taahhüt ettiği belirtilmiĢtir (Slawson 2016). 

Lizbon AntlaĢması'nın 1 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe girmesinden bu yana, 

Birlikten çekilme süreci, bu AntlaĢmanın 50. maddesi tarafından yönetilmiĢtir ve bu 

da aĢağıdakileri kapsar:  

1.   Her üye devlet, kendi anayasal kurallarına uygun olarak Birlik‘ten ayrılmaya 

karar verebilir. 

2.   Ayrılma kararı alan üye devlet, niyetini Avrupa Birliği Zirvesi‘ne bildirir. Birlik, 

söz konusu devletle, Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenen yönlendirici ilkeler 

ıĢığında, bu devletin Birlik ile gelecekteki iliĢkisinin çerçevesini dikkate alarak, 

çekilmeye iliĢkin kuralları belirleyen bir anlaĢmayı müzakere eder ve akdeder. Bu 

anlaĢma, Avrupa Birliği‘nin ĠĢleyiĢi Hakkında AntlaĢma‘nın 218. maddesinin 3. 

paragrafına uygun olarak müzakere edilir. AnlaĢma, Birlik adına, Avrupa 

Parlamentosu‘nun muvafakatini aldıktan sonra, nitelikli çoğunlukla hareket eden 

Konsey tarafından akdedilir. 

3.  AntlaĢmaların ilgili üye devlete uygulanması, çekilme anlaĢmasının yürürlüğe 

girdiği tarihte, bunun gerçekleĢmemesi halinde, Avrupa Birliği Zirvesi oybirliğiyle 

ve ilgili üye devletle mutabık kalarak süreyi uzatmadığı takdirde, 2. paragrafta 

belirtilen bildirimden iki yıl sonra sona erer. 

4. 2 ve 3. paragrafların amaçları doğrultusunda, çekilen üye devletin Avrupa Birliği 

Zirvesi‘ndeki veya Konsey‘deki temsilcisi, Avrupa Birliği Zirvesi veya Konsey‘de 

kendisini ilgilendiren görüĢmelere ve kararlara katılamaz. Nitelikli çoğunluk, Avrupa 

Birliği‘nin ĠĢleyiĢi Hakkında AntlaĢma‘nın 238. maddesinin 3. paragrafının (b) 

bendine göre belirlenir. 

5. Birlik‘ten çekilen bir devlet Birliğe yeniden katılmak isterse, talebi 49. maddede 

belirtilen usule tabi olur (AB Bakanlığı 2018). 

Dolayısıyla, 50. maddede öngörülen geri çekilme süreci, üye devletin geri 

çekilmesi için düzenlemeleri ortaya koymak ve daha sonra Birlik ile gelecekteki 

iliĢkilerin çerçevesini dikkate almak hedefindedir. Geri çekilme anlaĢması, karma 

anlaĢma olmadığı için yalnızca Ġngiltere ve Avrupa tarafından sonuçlandırılacaktır. 

Gelecekteki iliĢkiyi düzenleyen ve tüm üye devletlerin mevcut hakları ve 

yükümlülükleri üzerinde bir etkisi olacak araçlar, Avrupa Birliği, her bir üyesi ve 

BirleĢik Krallık gibi bir blok olarak belirlenecektir, bu 'karma bir anlaĢma' olacaktır 



19 

 

(Tell ve Novak 2016: 70). Özellikle, ―karma‖ antlaĢmanın prosedürel sonuçları, üye 

devletlerin anlaĢmayı kendi anayasal onaylama prosedürlerine uygun olarak 

onaylamalarını gerektirmektedir ve bu durum tüm taraflara fayda sağlayan bir 

anlaĢmaya varılması zorluğuna yol açabilir. Avrupa Parlamentosu 28 Haziran 2016 

tarihinde, Britanyalıların çoğunluğunun iradesine saygı gösterilmesinin ve Lizbon 

AntlaĢması'nın 50. maddesinin harekete geçirilmesi için çağrıda bulunulması 

gerektiğini belirten kararı kabul etmiĢtir (Avrupa Parlamentosu 28 Haziran 2016). 

Birlikten Britanya'nın ―kendi anayasal Ģartlarına‖ uygun olarak çıkması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, BirleĢik Krallık'taki Anayasa'nın yazılmamıĢ olması 

parlamento, mahkeme kararları ve sözleĢmelere dayanmaktadır. Bu konuyla ilgili 

yasal bir önceliğin mevcut olmadığı gerçeği, kitlesel belirsizlik ve tartıĢma 

yaratmıĢtır. Ġngiltere Parlamentosu'nun açık onayı olmadan Avrupa Konseyi'ne 

bildirimin Ġngiltere hükümeti tarafından verilip verilmeyeceği konusunda görüĢler 

farklıydı. Theresa May, 28 Mart 2017'de Lizbon AntlaĢması'nın 50. maddesini kabul 

eden mektubu imzalamıĢ ve mektup 29 Mart'ta Ġngiltere'nin Avrupa Birliği elçisi Tim 

Barrow tarafından Avrupa Konseyi BaĢkanı Donald Tusk 'a teslim edilmiĢtir (BBC 

News 2017). Bu bağlamda sonraki süreç açısından YumuĢak Brexit ve Sert Brexit 

arasındaki ayrıma da dikkat çekmek önemlidir. 

BirleĢik Krallık‘ta siyasi belirsizlik ve buna ek olarak Brexit 

görüĢmelerindeki yol haritası eksikliği halkın AB‘den ayrılırken daha yumuĢak bir 

seçimden yana oy kullanmasına sebebiyet vermiĢtir. Brexit senaryoları seçmen 

üzerinde bir endiĢenin oluĢmasına neden olmuĢtur. Ekonomik açıdan yükselen 

fiyatlar vatandaĢların gündelik ihtiyaçlarının maliyetinin artmasına neden olmuĢtur. 

Seçimlerin ardından yapılan analizlerde May‘in seçim sonuçlarını ve diğer parti 

liderlerinin söylemlerine göre süreci götürmesi gerekliliği ön plana çıkmıĢtır. 

―YumuĢak Brexit‖ seçeneğinin görünür gelecek senaryolarını Ģekillendireceğini 

değerlendirmenin mümkün olduğu seçim sonuçları Brexit görüĢmeleri ve 

müzakerelerinin baĢlıca dinamiği olmuĢtur. Ülke genelinde oluĢan Brexit‘in partiler 

üstü bir mesele olarak algılanması ve bir yol haritası oluĢturulması fikri BaĢbakan 

May‘in kararları üzerinde ne derece etki edeceği zamanla görülecektir. Ancak 

BaĢbakan May‘in Brexit müzakerelerinin baĢlamasından bir hafta önce ve 

seçimlerden hemen sonra, en önemli AB karĢıtı siyasiler arasında yer alan Steve 
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Baker‘i Brexit‘ten Sorumlu Bakanlıkta görevlendirmesi ―YumuĢak Brexit‖ ile ―Sert 

Brexit‖ seçenekleri arasındaki tercihi açısından bir ipucu niteliği taĢımaktadır (BBC 

Türkçe 2017). 

Ġngiltere iç politikasında Brexit referandumu son dönemde en önemli konu 

olmuĢtur. Ġngiltere‘de siyasi partiler Brexit konusunda farklı tutumlar almıĢlar ve bu 

yönde Ġngiltere halkını ikna etmeye çalıĢmıĢtır. AB‘de kalma yönünde kampanya 

yürüten en önemli aktör Muhafazakâr Parti lideri ve dönemin BaĢbakanı David 

Cameron‘dur. Cameron‘un tutumu AB içerisinde kalarak AB‘yi içeriden 

dönüĢtürmek yönünde olmuĢtur. Muhafazar Parti milletvekillerinin en azından yarısı 

da bu tutumu desteklese de parti içerisinde ayrılık yaĢanmıĢ; 130 kadar milletvekili 

Brexit yönünde kampanya baĢlatmıĢtır. Londra Belediye BaĢkanı Boris Johnson ve 

Adalet Bakanı Michael Gove özellikle ön planda yer almıĢtır. AB karĢıtı tutum alan 

muhafazakâr milletvekilleri AB hukukuna bağlılığın Ġngiltere‘nin önünde engel 

oluĢturduğunu iddia etmiĢtir. Brexit yanlısı muhafazakârlar, AB ile Ġngiltere arasında 

daha sonra açıklanacağı üzere Kanada modeli tarzı bir iliĢki öne sürmüĢtür. KarĢılıklı 

serbest ticaret devam ederken, serbest dolaĢım konusunda Ġngiltere‘nin kontrolü 

savunulmuĢtur. 

 Muhafazakâr Parti içerisindeki bu bölünme, ĠĢçi Partisi‘nin önemini 

arttırmıĢtır. Jeremy Corbny Brexit konusunda ilk dönemde net bir tutum almaktan 

kaçınmıĢtır; ancak sonrasında ĠĢçi Partisi ve lideri yedi millletvekili hariç olmak 

üzere Ġngiltere‘nin AB‘de kalması yönünde tutum takınmıĢ ve kampanya 

yürütmüĢtür. ĠĢçi Partisi tabanı AB‘nin neoliberalleĢmesinden rahatsızlık duymuĢ ve 

AB Ģüpheci tavrı güçlü olmuĢtur. Bu çerçevede ĠĢçi Partisi yönetiminin bu tutumu 

kolay kabullenilebilir bir tutum değildir. Tabanda, AB‘nin iĢçi haklarını ve sosyal 

devlet olgusuna zarar verdiği görüĢü hâkimdir. AB‘nin Avro krizi ve kemer sıkma 

politikasını eleĢtiren Corbyn, kampanyasında AB ve Ġngiltere için baĢka bir yolun 

hedeflenmesi gerektiğini savunmuĢtur (Cooper 2016). Bu bağlamda, AB içerisinde 

kalarak AB‘yi dönüĢtürmenin en iyi yol olduğu konusunu vurgulamıĢtır ve 

Muhafazakâr Parti ile yöntem konusunda benzeĢse de, politika içerikleri konusunda 

farklılaĢmıĢtır.  

ĠĢçi Partisi ve Muhafazakârlar arasındaki tartıĢma, neoliberal yönelim 

konusundadır. 2008 krizinin ardından AB içerisinde Avro krizi gerçeklemiĢ, AB 
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ekonomik krizle etkin mücadele edememiĢtir. Bu çerçevede 2010 ve 2014 yılları 

arasında AB büyüme problemi yaĢamıĢ Avro bölgesi sadece yüzde 0,7 oranında 

büyürken, Ġngiltere aynı dilime AB bölgesi ortalamasının iki buçuk katı oranında 

büyümüĢtür. Bu nedenle, Ġngiliz halkı, AB‘yi ekonomik açıdan eleĢtirmiĢtir. Diğer 

bir önemli nokta ise mültecilerin Avrupa‘ya göçüdür. Ġngilizler, serbest dolaĢım ve 

yerleĢme serbestisi konusunda tereddütteyken daha da kaygılı hale gelmiĢtir. 

Ġngiltere‘de Avrupa Ģüpheciler Suriye‘den gelen mülteci kriziyle birlikte daha da 

güçlenmiĢtir. Diğer bir husus ise AB‘nin Ukrayna ve Suriye krizlerinde etkin rol 

alaması ve uluslararası sistemdeki konumunu güçlendirememesi Ġngiltere‘nin 

eleĢtirisine neden olmuĢtur. Katı göçmen karĢıtı politikaya sahip UKIP de Brexit 

tartıĢmalarında referandum sonucunu belirleyen diğer bir aktör olarak belirmiĢtir. 

UKIP, Ġngiltere‘nin AB‘den çıkmasına yönelik etkili bir referandum kampanyası 

gerçekleĢtirmiĢtir. Göç ve sınır kontrolü konularını merkeze alan Nigel Farage 

liderliğindeki UKIP, egemenlik devrine karĢı ve göçmen karĢıtı kampanyasıyla 

Ġngiliz seçmenini ikna etmeye çabalamıĢtır. 

Göç istatistiklerine daha yakından bakıldığında, göç akımlarındaki erken 

artıĢın AB dıĢındaki ülkelerde ortaya çıktığı görülmektedir. Bununla beraber, AB'nin 

2004 yılındaki geniĢlemesinden sonra, vatandaĢları tek pazardaki hareket 

özgürlüğünden faydalanabilecek yeni üye ülkelerden gelen göçlerde dik bir artıĢ 

gerçekleĢmiĢtir. Polonya, Romanya ve Bulgaristan gibi bu ülkelerin bazılarının kiĢi 

baĢına düĢen geliri önemli ölçüde düĢüktü ve bu nedenle vatandaĢlarının BirleĢik 

Krallık dâhil olmak üzere diğer AB ülkelerine göç etme konusunda güçlü teĢvikleri 

vardı. 2014'te Londra'daki göçmenler büyük ölçüde eski Ġngiliz kolonileri olan 

ülkeler ile yeni AB üyeleridir. Polonya ve Romanya gibi yeni AB üyeleri, Ġngiltere 

ile uzun süreli iliĢkilere sahip ülkeler (örneğin Hindistan ve Pakistan) ile birlikte 

BirleĢik Krallık göçüne en çok katkıda bulunanlar arasındadır, bu yeni ülkelerden 

göç artıĢının ne kadar hızlı olduğunun bir kanıtıdır. Polonya ve Romanya AB üye 

ülke olmalarına rağmen milli gelirlerinin düĢük olmasına bağlı olarak BirleĢik 

Krallık‘a Doğu Avrupa ülkelerinden gelen göçmen sayısındaki bu hızlı artıĢ 

sonucunda Brexit kampanyasının en önemli itici güçlerinden biri haline gelecekti. 

AB'ye karĢı bir baĢka muhalefet kaynağı da karmaĢık kurumsal yapı ve karar 

verme prosedürleriydi. Özellikle son yıllarda, çok sayıda üyeye ve büyük reformların 



22 

 

her Parlamento tarafından onaylanması gerekliliğine bağlı olarak, önemli konularda 

yeni anlaĢmaları onaylamak gittikçe zorlaĢmaktadır. BaĢlangıçta Ġngiltere, AB'nin 

geniĢlemesinin bir destekçisi idi, çünkü bu Doğu Avrupa ülkelerinin batılılaĢmasına 

yardımcı olacaktı. Bununla birlikte, üye ülkeler arasında daha yakın bir siyasi 

iĢbirliğini, ortak AB düzenlemelerini, tek para birimini ve emeğin dolaĢım 

özgürlüğünü onaylamadı. BaĢka bir deyiĢle, Ġngiltere yalnızca ekonomik bütünleĢme 

yoluyla daha büyük bir Avrupayı destekliyordu. Ġngiltere'deki hükümet değiĢikliği 

2010'da Ġngiltere'nin AB ile iliĢkisini gözden geçirmek için yeni bir baskı yaratmıĢtır. 

Özellikle, Avrupalı politikacılar, yine, göç politikaları ve Britanya'nın AB'deki 

etkisinin azalması konusundaki endiĢelerini dile getirmiĢtir. Hükümetin bu baskıya 

tepkisi, Ġngiltere-AB iliĢkisinin yeniden müzakere edilmesi ve üyelikle ilgili bir 

referandum vaat etmekti. 

Seçmenlerin AB'den çıkma konusundaki desteği siyasi kurumları sarsmıĢ ve 

BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) dıĢında tüm siyasi partilerin tavsiyesine 

karĢı olmuĢtur. AB‘den çıkıĢ yönünde oylarının altında yatan ekonomik nedenler olsa 

da, bu oylamayı sadece ekonomik nedenlerle açıklamak zordur. Bunun yerine, 

milliyetçi bir söylem ve göçmen karĢıtı görüĢün, bu seçim sonucunun çok önemli 

itici güçleri olduğu görülmektedir. Ġngiliz hükümetinin referandumun sonucunu 

kabul etmek dıĢında çok az seçeneği vardı. Sonuçların açıklandığı saatler içerisinde 

BaĢbakan David Cameron, görevini bırakarak istifasını sunmuĢtur. AB'de kalmayı 

savunan muhafazakâr bir politikacı taraftar olan Theresa May, Cameron‘un yerini 

almıĢtır. Ne var ki, olası en iyi Ģartlar altında bir çıkıĢ müzakeresine karar vermeyi 

baĢından beri ilan etmiĢtir. Referandumun sonuçlarından biri hem Avrupa‗da hem de 

dünyada gerçekleĢen mali sıkıntı olmuĢ ve BirleĢik Krallık para birimi Sterlin‗in 

değeri diğer büyük para birimleriyle kıyaslandığında tarihsel olarak en düĢük 

seviyesine gerilemiĢtir.  

Loughborough Üniversitesi tarafından yürütülen bir medya çalıĢması, 

Muhafazakar politikacıların kampanyanın her iki tarafındaki medyanın geneline 

hâkim olduğunu, referandumla ilgili medya yayınlarının neredeyse üçte ikisinde yer 

aldığını ve David Cameron'un en çok öne çıkan AB‘de kalma taraftarı (Yüzde 25) ve 

Boris Johnson‗un en önde gelen AB‘den çıkma taraftarı (haberlerin yüzde 19'unda 

belirtilmiĢtir) olduğunu ortaya koymuĢtur. Bunun aksine, ĠĢçi Partisi daha zor bir 
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kampanya yürütmüĢtür (Lideri Jeremy Corbyn, sadece haberlerin yüzde 6'sındaydı) 

(Loughborough University 2016).  

Ġki resmi kampanya örgütü vardı: ―Avrupa'da daha güçlü Britanya‖ ve 

―Çıkmak Ġçin Oy ver‖ Birlikte kalma tarafı, ayrılmanın ekonomik risklerine karĢı 

mesaj verirken; ayrılma yönünde oy kullanmayı destekleyen kampanya göç karĢıtı 

mesajlar vermiĢ ve Ġngiltere sınırlarının korunmasını talep etmiĢtir. AB‘de kalmayı 

destekleyen taraf, Brexit'le ilgili ekonomik belirsizliklerin nihai olarak seçmenleri 

statükoyu seçmeye ikna edeceğinden umutluydu. Çünkü uzmanlar arasında Brexit 

sonucunun Ġngiltere için olumsuz ekonomik sonuçlar doğuracağına dair muazzam bir 

fikir birliği vardı. Buna karĢılık, ayrılmayı destekleyen kamp ise, referandumu Ġngiliz 

yasalarının üstünlüğünü, sınırlarının kontrolünü ve göçü kısıtlama için eĢsiz bir fırsat 

olarak sunmuĢtur. Kampanyanın medya analizi, her iki kampın da gündemi 

oluĢtururken baĢarılı olduğunu ortaya koymaktadır; çünkü ekonomi ve göç haberlere 

açıkça hâkimdir. Kampanyanın ilk üç haftasında ekonomik meseleler göçten çok 

daha fazla ilgi görmüĢtür. Bununla birlikte, kampanyanın sonraki haftalarında; göç 

sorunu ön plana çıkmıĢtır (Loughborough University 2016). Ġlginç bir Ģekilde, 

egemenlik, güvenlik, demokrasi ve yetki devri gibi diğer meseleler, referandum 

kapsamında medyada çok daha fazla sıra dıĢı konular olarak belirmiĢtir. 

 Ekonomi ve göç arasındaki basit bir seçimin bu resmi, anket kanıtı ile 

güçlendirilmiĢtir. Bir YouGov anketine göre, kalma taraftarı olan seçmenlerinin 

yüzde 27'sine kıyasla, AB'den ayrılma taraftarı seçmenlerin yüzde 84'ü Britanya'ya 

―daha az göç‖ olacağını düĢünüyordu. Aynı araĢtırma Brexit‘le birlikte Ġngiltere‘nin 

ekonomik açıdan daha kötü ya da daha iyi olup olmayacağı sorulmuĢtur. Ayrılma 

taraftarı olanların sadece yüzde 4‘ü Ġngiltere‘nin daha kötü olacağını ifade ederken, 

kalma taraftarlarının yüzde 78‘i daha iyi olacağını ifade etmiĢtir  (YouGov/Times:  

2016). 

Avrupa Birliği (AB) üyeliğine dair Ġngiltere referandumunun sonucu dünyada 

Ģok etkisi yaratmıĢtır. Diğer ülkelerdeki benzer üyelik referandumlarına kısa vadede 

bulaĢıcı bir etki olduğuna dair bir kanıt bulunmamakla birlikte, Brexit oyu yine de 

AB için ciddi bir meydan okuma teĢkil etmektedir. Ayrılma kampının liderleri bile, 

―Brexit‖ in nasıl iĢleyeceğine dair hiçbir planlarının olmadığını itiraf etmiĢtir. Bu 

arada daha önce de ifade edildiği gibi, diğer AB üye ülkelerinin liderleri, 
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Ġngiltere‘nin AB‘nin Lizbon AntlaĢması‘nın 50. maddesini baĢlatarak çıkıĢ 

müzakerelerinin hemen baĢlamasına yönelik çağrıda bulunmuĢtur.  

Ne var ki, birçok yönden, Ġngiltere‘nin AB üyeliği referandumunun sonucu 

ĢaĢırtıcı olmamıĢtır. Birincisi, BirleĢik Krallık halkı, 1973'ten beri Avrupa içerisinde 

en Avrupa Ģüpheci seçmen kitlesi olmuĢtur ve kamuoyu anketleri bu referandumun 

çok yakın bir yarıĢ olacağını öne sürmüĢtür. Ġkincisi, diğer AB hükümetlerinin 

çoğunun AB yanlısı tutumuna tam tersine Ġngiltere'nin Muhafazakâr Partisi'nin önde 

gelen isimleri AB'ye Ģiddetle karĢı çıkmıĢ ve böylece Avrupa Ģüpheci söylemi ana 

akım haline getirmiĢtir (De Vries ve Edwards 2009). Üçüncüsü, Avrupa 

entegrasyonuyla ilgili referandumların oldukça öngörülemez olduğu ve seçmenlerin 

ana akım siyasi partiler ve uzmanlar tarafından desteklenen ve hükümet tarafından 

kendilerine sunulan önerileri reddettikleri iyi bilinmektedir (örn. Franklin ve diğ., 

1994, Hobolt 2009). Son olarak, Brexit‘i destekleyen kampın söylemi, son yıllarda 

Avrupa'da genel olarak popülist partilerin seçmen baĢarılarına yol açmıĢ ve genel 

olarak göç ile ilgili endiĢeler, ekonomik fırsatların eksikliği ve siyasi sınıfa olan 

öfkeyle tetiklenmiĢtir (Kriesi ve diğerleri: 2012). Bu nedenle, bir yandan Brexit 

referandumunun sonucu benzersiz bir olaydır, çünkü hiçbir üye ülke Avrupa 

Birliği'nden çıkmaya karar vermemiĢtir. Öte yandan, bu sonuca yol açan düĢünceler 

hiçbir Ģekilde belirgin bir Ġngiliz fenomeni değildir. Bu tezde sunulan analizler, 

Ġngiliz seçmenlerinin göç karĢıtı ve düzen karĢıtı duyguları tarafından motive 

edildiğini göstermektedir. Ayrıca, daha az eğitimli ve daha az iyi durumda olan 

büyük çoğunlukta AB'den ayrılmaya devam ederken, kent merkezlerindeki genç 

mezunlar kalmaya karar verdiklerinde, keskin demografik ayrılıklar meydana 

gelmiĢtir. 

Bu durum, küreselleĢme ve kitlesel göçün kendilerine zarar verdiğini 

düĢünenler ile bu geliĢmeleri memnuniyetle karĢılayanlar arasında bir ayrıma iĢaret 

etmektedir, Avrupa Ģüpheci radikal sağ ve solu destekleyen Avrupalı tarafların artan 

desteğinin ardındaki itici güçtür (Kriesi ve diğ. 2012). KüreselleĢmenin, göçün ve 

Avrupa bütünleĢmesinin kültürel ve ekonomik tehditleri ile ilgili kaygılar, özellikle 

ulusal ve Avrupa seçimlerinde önemli bir yer tutan popülist partiler tarafından etkili 

bir Ģekilde harekete geçirilmiĢtir. AB'nin karĢı karĢıya kaldığı güçlük, böylece bir üye 

devletin kaybının ve bunun ardından ortaya çıkan ekonomik ve siyasi yankının 
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ötesine geçmiĢtir. Belki de daha da önemlisi, Avrupa'daki birçok seçmenin AB‗yi 

sıradan vatandaĢları daha küreselleĢmiĢ ve bütünleĢmiĢ bir dünyanın meydan 

okumalarından koruma çerçevesinde, çözümden ziyade sorunun bir parçası olarak 

görmesidir. Son olarak, Avrupa'daki diğer AB üyeliği referandumları ve Avrupalı 

partilerin seçim baĢarıları üzerinde domino etkisi olasılığına özellikle tartıĢılmalıdır. 

Göç karĢıtı, küreselleĢme karĢıtı ve seçkin karĢıtı siyasi konumlar sadece Ġngiltere'ye 

özgü değildir. Hobolt (2016: 1273), kısa vadeli domino etkilerine dair kanıt 

bulunmadığını iddia ederken, yine de diğer üye devletlerin referandum yapmayı 

planlama potansiyeline dikkat çekmektedir. Avrupa çapında bu tür etkiler bu nedenle 

önümüzdeki aylarda ve yıllarda ortaya çıkabilir. Brexit, eğer iyi kullanılırsa, AB27 

arasında dayanıĢmayı yeniden oluĢturma sürecine yardımcı olabilir. Alman hükümeti 

bu yönde çaba göstermektedir (Duff 2017: 1). Bu bağlamda, ortak bir cephe 

oluĢturmaktan önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. 
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BÖLÜM 2. TEORĠK ÇERÇEVE VE METODOLOJĠ: AVRUPA 

SÜPHECĠLĠĞĠ VE SÜREÇ ANALĠZĠ 
 

Avro bölgesi krizinin ortaya çıkmasıyla birlikte, Avrupa Ģüpheciliği giderek 

daha fazla yaygınlaĢmıĢtır. Bu durum, Avrupa genelinde kamu kurumları düzeyinde, 

siyasi partiler ve sivil toplum grupları arasında, AB kurumlarında ve medya 

söylemlerinde fark edilebilir. Bu bölümün amacı evrimleĢen bir tartıĢmayı ortaya 

koymak ve Avrupa Ģüpheciliğinin temelini irdelemektir. Daha sonra, literatürde yer 

alan çeĢitli makalelere genel bir bakıĢ sunarak, Avrupa bütünleĢmesine ve AB‘ye 

yönelik tutumların karmaĢıklığını ve çeĢitliliğini ortaya çıkarmaya yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. 

 
2.1.  Avrupa ġüpheciliğinin YaygınlaĢmasının Nedenleri 

 

Avrupa Ģüpheciliği teriminin kökenleri, Ġngiltere'de 1980'lerin ortalarına kadar 

gitmektedir ve en basit haliyle, Avrupa Birliği'nin yetkilerine karĢı olmayı ifade eder. 

Avrupa Ģüpheciliği, Avrupa ya da Avrupa bütünleĢmesi ile ilgili Ģüpheciliği tanımlar. 

Oxford Ġngilizce Sözlüğüne göre (Simpson: 2006), terim ilk kez 26 Aralık 1992'de 

The Economist‘te Alman kamuoyunun, Avrupa bütünleĢmesine karĢı olumsuz 

tutumunu vurgulamak için kullanılmıĢtır.  

Zamanlama - Maastricht UzlaĢmasını takip eden yıla denk gelmiĢtir ve açık bir 

Ģekilde, Avrupa Ģüpheciliğinin siyasi söylemde geniĢ alan kazandığı gerçeğini açığa 

vurmaktadır. Terim, Avrupa'ya ve genel olarak Avrupa bütünleĢmesine karĢı Ģüphe 

veya güvensizliği ifade eder (Taggart 1998). Dolayısıyla, Avrupa Ģüpheciliği 

Avrupalı bütünleĢmesine karĢı muhalif pozisyonları kapsamaktadır (Kopecky ve 

Mudde, 2002; Taggart ve Szczerbiak, 2004). Buna göre, bu terim,  Avrupa 

bütünleĢmesine, politikalarına, kurumlarına ya da ilkelerine karĢı çok olumludan çok 

olumsuz eğilimlere uzanan bir çizelgenin belirli bir noktasını tanımlamak için 

kullanılır. Ġlk olarak Avrupa Ģüpheciliğinin aktörleri arasında ayrım yapılabilir. 

Kamuoyu, siyasi partiler ve sivil toplumun tutumları ele alınmalıdır. Ġkinci olarak 

Avrupa Ģüpheciliğinin çeĢitleri incelenmelidir. 

Ġkinci bir sorgulama çizgisi, genelleĢtirilmiĢ politik hoĢnutsuzluğun veya 
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güvensizliğin Avrupa Ģüpheciliğini beslediğini göstermektedir. Kurumsal güvensizlik 

ile Avrupa bütünleĢmesine yönelik tutumlar arasında bir iliĢki olduğuna dair yeterli 

kanıt vardır, ancak etkinin yönü ve nedensel süreç tartıĢılmaktadır. Bu bağlamda, 

Avrupa Ģüpheciliğinin demokratik pratikle ilgili geniĢ değiĢimlerle, güven 

erozyonuyla, siyasi katılımın azalmasıyla ve artan ekonomik ve kültürel 

güvensizlikle ilgisi araĢtırılmalıdır (Dalton 2004).  

Avrupa bütünleĢmesine hem ulusal-kültürel hem de ekonomik itirazların göze 

çarpan bir ülkesi olan Britanya'daki Avrupa Ģüpheciliği önemli bir olgudur. 

Ġngiltere'deki Avrupa bütünleĢmesi için kamuoyu desteği her zaman sorunlu 

olmuĢtur, ancak bu durumun siyasi partilerin konumlanmasına nasıl dönüĢtüğü 

evrilme göstermiĢtir. Kıta Avrupa‘sının çoğunun aksine, Avrupa Ģüpheciliği ana 

akım partilerde de gözlemlenmiĢtir. 1970'lerin baĢlarında ĠĢçi Partisi içinde güçlü bir 

rol oynamıĢ ve 1980'lerden beri Muhafazakâr partide güçlü bir Ģekilde ortaya 

çıkmıĢtır. 

 1992 Maastricht AntlaĢması'ndan önce, büyük ölçüde uçta akımlarla sınırlıydı. 

Ne var ki AB‘nin yetkilerinin artması, Avro bölgesinin geniĢlemesi, Avrupa 

Anayasası‘nın baĢarısızlığa uğraması ve sonraki Lizbon AntlaĢması gibi geliĢmeler 

bu terimin önemini arttırmıĢtır. Daha yakın bir tarihte, Avro bölgesi krizinin ortaya 

çıkmasıyla birlikte, Avrupa elitleri artan baskı altında kalmıĢtır (Usherwood ve 

Startin 2013: 168). Ekonomik kriz karĢısında, Avrupa genelinde bir bütün olarak 

giderek daha meĢru ve belirgin hale gelmiĢ, Avrupa Ģüpheciliği giderek 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu, çeĢitli düzeylerde açıkça görülmektedir: Avrupa kamuoyu, 

AB'ye karĢıt yöne evrilmiĢtir. Avrupa bütünleĢmesine karĢı çıkan partilere destek 

artmıĢ; geleneksel olarak AB yanlısı ana akım partileri arasında Avrupa Ģüpheci 

söylemde güçlenme saptanmıĢ; Avrupa Ģüpheci sivil toplum gruplarının sayısında bir 

artıĢ gözlemlenmiĢ; medya söylemleri dönüĢmüĢ; AB kurumları içinde Avrupa 

Ģüpheci partiler arasında daha fazla ulus ötesi iĢbirliği, özellikle de Avrupa 

Parlamentosu‘nda sağlanmıĢtır. 

AB ile ilgili referandumlar önemli ölçüde bu ana akımlaĢma sürecinin önemli bir 

unsuru haline gelmiĢ ve AB vatandaĢlarının Avrupa bütünleĢme sürecini frenlemeye 

ve potansiyel olarak rayından çıkarma gücüne hizmet etmiĢlerdir. BaĢbakan David 

Cameron‘un Muhafazakârların 2017 genel seçimlerinde çoğunluğu kazanması 
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durumunda Ġngiltere‘nin AB‘ye üyeliği konusunda bir referandum düzenleyeceğini 

açıklaması ve sonrasında referandumda BirleĢik Krallık‘ın AB‘den ayrılması 

yönünde karar alması, AB üyeliği tarihinde (1975'te Ġngiltere‘deki referandumun 

ardından), mevcut bir üyenin AB'de kalması gerekip gerekmediğine iliĢkin ilk 

referandum olmuĢtur. Avrupa projesine yönelik olarak Ġngiltere, tarihsel olarak AB 

ile sorunlu bir iliĢki içerisinde olmuĢ ve daha fazla bütünleĢmeye olan bağlılığı 

açısından her zaman karĢıt bir çizgide yer almıĢtır. Son yıllarda bu bölümde 

tanımlandığı üzere ‗sert‘ Avrupa Ģüpheciliği, Ġngiliz siyasetinde giderek 

yaygınlaĢmıĢtır. Bu geliĢme, BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi‘nin (UKIP) 2014 

Avrupa seçimlerinde Ġngiltere'nin önde gelen partisi haline gelmesiyle daha da 

önemli hale gelmiĢtir.  

UKIP, Avrupa seçimlerinde baĢarı kazanıp Avrupa bütünleĢmesine karĢı çıkan 

tek parti olmamıĢtır: BaĢka AB ülkelerinde, ―sert‖ Avrupa Ģüpheci pozisyonları 

benimseyen çeĢitli partiler, parlamentoda büyük kazanımlar elde etmiĢlerdir. 

Özellikle, Marine Le Pen‘nin Ulusal Cephesi (FN), oyların yaklaĢık dörtte birini 

almıĢtır. Fransa CumhurbaĢkanı Hollande bu sonucu ‗Avrupa'ya karĢı güvensizlik 

oyu‘ olarak tarif etmiĢtir (Hollande 2014). Fransa CumhurbaĢkanı Hollande kendisini 

bir Avrupalı olarak tanımlarken, AB'nin ‗vatandaĢlarının çoğu için uzak ve 

anlaĢılmaz‘ hale geldiğini belirtmiĢtir. Kemer sıkma politikalarının bu duruma yol 

açtığını belirten Hollande, önceki Fransız CumhurbaĢkanlarıyla karĢılaĢtırdığında 

söylemsel bir değiĢikliğe gitmiĢtir. Avrupa Parlamentosu kapsamında Avrupalı 

Muhafazakârlar ve Reformistler Partisi (ECR) gibi yumuĢak Avrupa Ģüpheci gruplar 

da güçlerini arttırmıĢlardır. 

Avrupa bütünleĢmesi her zaman krizler tarafından ĢekillenmiĢ olmasına rağmen 

(Crespy ve Verschueren 2009: 393; Ross: 2011), Avrupa projesine karĢı olan 

muhalefet geleneksel olarak marjinal olarak kabul edilmiĢtir. Gerçekten de, 

1980'lerin ortalarına kadar, pek çok üye devlette Avrupa Topluluğu‘na karĢı geniĢ 

ölçüde olumlu tutumlar sergilerken, kitlesel düzeyde gizli rıza hakim görünüyordu; 

elit düzeyde entegrasyona karĢıtlık ise marjinal, geçici ya da kısmi kalmıĢtır 

(Leconte, 2010: 23). Margaret Thatcher'ın ünlü Bruges konuĢması, Avrupa projesine 

yönelik elitler arasında geliĢen farklı bakıĢ açıları için bir katalizör görevi görmüĢtür 

(Hooghe ve Marks 1997:1). Vasilopoulou'nun (2013) haklı olarak iĢaret ettiği gibi, 
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literatür, Avrupa Ģüpheciliği genel olarak toplumun ve parti sisteminin çevresinde yer 

alan ve çoğunlukla doğası ve kaynakları üzerine odaklanan yeni ve marjinal bir olgu 

olarak kabul edilmeye eğilimlidir. Bununla birlikte, Avrupa Ģüpheciliği son yıllarda 

giderek artan bir Ģekilde marjlardan ana akımlara geçmiĢtir ve Avro Bölgesi krizi, 

vatandaĢların tutumlarındaki temel değiĢiklikleri tetiklemiĢtir.  

Popülist Radikal Sağ partiler yükselmekte ve bu hoĢnutsuzluğu yansıtmaktadır. 

Mevcut kriz, demokratik kurumlara karĢı kamu güvenini daha da zayıflatmıĢtır. 

VatandaĢların yüzde 66'sı seslerinin Avrupa Birliği'nde (AB) duyulmadığını 

belirtmiĢtir (Eurobarometer 80: 2013).  Sonuç olarak, üye devletlerin çoğunda, 

Avrupa Parlamentosu seçmenleri, 2014 AP seçimlerinde hâkim olan kopukluk ve 

karĢıtlık duygusunu yansıtmıĢtır. Dahası, Avrupa Ģüpheci ve anti-AB retoriği artık 

marjinal partilerin ayırt edici özelliği değildir. AB'nin demokratik olmadığını ve 

temel reformlara ihtiyacı olduğunu iddia eden ana akım medya ve partiler arasında 

giderek yaygınlaĢmaktadır.  

AB'ye karĢıt duruĢların baĢlıca itici güçleri Ģunlardır: AB politikaları ile 

uyuĢmazlık, geniĢleme süreciyle iliĢkili ekonomik zorluklar ve AB içindeki ulusal 

egemenliğin kapsamı. Bu nedenle, Avrupalı liderler ekonomik krizi iyileĢtirecek 

politikalar geliĢtirirken, sıradan vatandaĢlar AB'nin meĢruiyetini sorgulamaya 

baĢlamıĢ ve istemedikleri Ģeyleri kabul etmek zorunda kaldıklarını hissetmiĢlerdir. 

Siyasi baĢarısızlıklar Avrupa vatandaĢlarının daha fazla entegrasyonun olumlu 

etkilerine olan güvenini azaltmakta ve AB karĢıtı çözülmeye yol açabilmektedir. 

Yeni Avrupalıların mimarları için en büyük zorluklardan biri olan Avrupa Ģüpheciliği 

günümüzde uluslararası basında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu olgu, birçok 

politikacı, analist ve sıradan insanın gündemindeki en önemli sorunlardan biri haline 

gelmiĢtir. Avrupa projesinin hedeflerine iliĢkin olumsuz tutumu yansıtan Avrupa 

Ģüpheciliği yalnızca AB'nin geniĢlemesiyle ilgili ekonomik etkilerle ilgili değil, aynı 

zamanda büyük ölçüde, devletlerin ulusal egemenliğinin de zarar gördüğünü iddia 

etmektedir.  

Genellikle AB dıĢındaki ülkeler ve hâlihazırda üye devletler, bütünleĢmenin 

çeĢitli dezavantajlarına odaklanmaktadır. BirleĢik Krallık, Ġsveç ve Danimarka'da, 

ekonomik ve parasal birlik projesi,  Avrupa Ģüpheci tutumun ana konusudur. 

Örneğin, Ġsveç'te ve Ġngiltere'de, bu ülkenin on vatandaĢından sadece üçü üyeliğin 
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fayda sağladığına inanmaktadır. AB üyesi olmayan Batılı ülkeler - Norveç, Ġzlanda, 

Ġsviçre - aynı zamanda güçlü bir Avrupa Ģüpheci tutuma sahiptir. Zaten AB üyesi 

olan ancak Avro (Ġngiltere, Danimarka, Ġsveç) yerine kendi paralarını koruyan 

ülkelerde, Avronun dezavantajlarına ve ayrıca AB'nin katılımının diğer olumsuz 

yönlerine odaklanmaktadır.  Ekonomik ve Parasal Birlik aleyhine bazı argümanlar, 

dıĢarıda kalmayı tercih eden diğer ekonomilerle karĢılaĢtırıldığında, Avro bölgesinin 

zayıf performansı yönündeki Ģikayetler üzerine kurulmuĢtur. Pek çok Avrupa Ģüpheci 

argüman Avrupa'nın, bürokratik ve demokratik olmayan bir süper devlet haline 

geldiğini iddia etmektedir. 

Daha öncede vurgulandığı gibi 1990'lı yıllardan itibaren, Maastricht 

AntlaĢması'nın onaylanması ile birlikte, AB sadece ekonomik meselelere değil, 

politik olanlara da dâhil olmaya baĢladığı zaman, AB çok büyük zorluklarla 

karĢılaĢmıĢtır (Peterson ve Shakleton, 2001: 89). AB‘nin meĢruiyeti sorgulanmaya 

baĢlanmıĢ; ciddi bir demokratik açık olduğu iddia edilmiĢtir. Anketler Avrupa 

bütünleĢmesine yönelik halk desteğinde bir düĢüĢ göstermiĢtir. AB projesi bu yönden 

ele alındığında, halk ve siyasi elitler arasında bir uçurum gözlemlenmektedir. Bu 

durum, Avrupa Ģüpheciliği kavramının güçlenmesine yol açmıĢtır ve özellikle 

Hollanda ve Fransa'nın Avrupa Anayasası projesini reddetmesi veya Lizbon 

AntlaĢması'nın onaylanması ile birlikte AB için giderek daha sorunlu hale gelmiĢtir.  

AB‘nin yetkilerinin artmasıyla vatandaĢların muhalefeti ve Ģüpheciliği politik 

elitler için daha da endiĢe verici hale gelmiĢtir. AB çok karmaĢık bir siyasi proje 

haline gelmiĢ gibi görmektedir. VatandaĢlar kurumlardan ve uyum sürecinden uzak 

durmaktadır. 1992'deki Maastricht AntlaĢması, uzlaĢma dönemini sona erdirmekle 

kalmamıĢ, aynı zamanda Avrupa siyasi elitlerinin artık bütünleĢme projesiyle ilgili 

nüfusun desteğine güvenemeyeceğini göstermiĢtir. O zamandan beri vatandaĢların 

güvenini yeniden kazanma giriĢimleri olmuĢtur. Ne var ki, siyasi elitlerin çabaları, 

birliğe giderek artan bir biçimde itiraz eden kamuoyu üzerinde çok fazla etkiye sahip 

olamamıĢtır (Habermas: 2013). Entegrasyon sürecinin AB'nin yürütme yetkilerini 

ulusal parlamentoların aleyhine güçlendirdiği düĢünülmektedir. SeçilmiĢ tek kurum 

olan Avrupa Parlamentosu, Birliğin kurumsal yapısında göreceli olarak zayıf bir 

pozisyona sahip olduğu için, yürütmenin kontrolü birincil iĢlevini yerine 

getirememektedir. Parasal Birlik, genellikle daha sosyal bir Avrupa'yı tercih eden 
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seçmenlerin eleĢtirisine uğramaktadır (Taggart ve Szczerbiak 2005: 52).  

Avrupa Ģüpheci siyasi partiler, hükümete ve siyasi kurumlara olan genel güven 

düĢüĢünü ve kendi partilerine yönelik eleĢtirileri ve sinizmi kullanmaktadır. Avrupa 

Birliği'nin eski ve yeni üye ülkelerinde Avrupa Ģüpheciliği nedenleri farklıdır. 

Avrupa projesine güven, alacaklı devletler, borçlu olan devletler, avro bölgesi 

ülkeleri ve aynı zamanda aday ülkeler içinde azalmaktadır. Mevcut ekonomik kriz, 

ülkeler arasındaki farklılıkları derinleĢtirmiĢtir. Ulusal parlamentoların artan rolü 

gibi, AB düzeyinde karar alma mekanizmasını yeniden Ģekillendirerek demokratik 

açıkları iyileĢtirmek için bazı öneriler geliĢtirilmiĢtir. AB karar mekanizmasını daha 

Ģeffaf hale getirme giriĢimleri devam etmektedir. ĠĢlevsel bir ulusal siyasi sistemde, 

taraflar farklı pozisyonları ifade edebilmeli, arabulucu olarak hareket edebilmeli ve 

ortak bir platform bulabilmelidir. Fakat bu, Avrupa siyasal sisteminde eksik olarak 

değerlendirilmektedir. 

 ĠĢlevsel siyasi partilerin ve iĢlevsel hükümetlerin yokluğunda, Avrupa Birliği 

ulusal demokrasilerin baĢarısızlığını telafi edememektedir. AB, üye devletlerin 

vatandaĢlarının tepkisinden korkan teknokratik bir yapı içinde kısır döngü 

yaĢamaktadır. Ekonomik büyümenin güçlenmesi halinde umutsuzluğun azalacağı 

düĢünülmektedir. Fakat Avrupa Birliği‘ndeki güvenin çöküĢü bundan daha fazlası 

demektir. AB, Üye Devletler ve vatandaĢlarıyla nasıl bir iliĢkide bulunacağını önemli 

ölçüde değiĢtirmedikçe, Avrupa projesine olan ilginin yeniden güçlenmesi zor 

görünmektedir. Bununla birlikte, Maastricht AntlaĢması'nın, hem elitler hem de 

vatandaĢlar arasında giderek büyüyen bir Avrupa Ģüpheciliğine yol açtığı inkâr 

edilemez bir durumdur (Franklin ve diğerleri 1994: 455). Daha sonra, Avrupa 

Ģüpheciliği sadece Avrupa politikasının kalıcı bir bileĢeni olmakla kalmamıĢ; aynı 

zamanda giderek daha karmaĢık ve çok yönlü hale gelmiĢtir (Usherwood ve Startin, 

2013). Sonuç olarak, 1990'lı yılların sonlarından bu yana, Avrupa Birliği 

çalıĢmalarında iyi tanımlanmıĢ bir alt alan haline gelen Avrupa Ģüpheciliği 

çalıĢmaları ile güncel bir literatür geliĢmiĢtir (Flood 2009: 911 Mudde  2011).  

Britanya, AB üyeliğine yönelik tutumları çoğu zaman değiĢkenlik gösterse de, 

nüfusun önemli bir kısmı, Britanya‘nın AB‘yi terk etme veya üyelik Ģartlarını temel 

olarak dönüĢtürme talebini sürekli olarak dile getirmiĢtir. Diğer birçok Avrupa 

ülkesinden farklı olarak, Britanya'nın uzun ve yerleĢik bir Avrupa Ģüpheci geleneği 
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vardır. Ġngiltere'nin bu farklılık temelindeki tarihsel anlayıĢı belki de Winston 

Churchill'in 1953'te yaptığı konuĢmada en iyi Ģekilde özetlenmektedir. 1975 yılında 

gerçekleĢen bir referandumda, on seçmenin yaklaĢık yedisi Avrupa Topluluğunda 

(veya Ortak Pazarda) kalmayı tercih etmiĢtir; ancak kitlesel olarak Avrupa yanlısı 

tutumun baskın olduğu iddia edilememektedir. Üyeliğe verilen destek geniĢ olmuĢ 

ancak yeterince derinleĢmemiĢtir ve büyük bir yeni Avrupa macerası için bir araya 

gelmeyle sonuçlanmamıĢtır. Avrupa ġüpheciliği, Ġngiltere'nin AB üyeliği Ģartlarını 

da ĢekillendirmiĢtir. Avrupa bütünleĢmesinin merkezi yönleri olan Avro bölgesi ve 

Schengen Bölgesi‘nden ayrılma müzakereleri bunu göstermektedir. 1970'lerden beri, 

Ġngilizler, Avrupa bütünleĢmesine yönelik heves konusunda diğer Avrupa ülkelerine 

göre daha az istekli olmuĢlardır. 

Ġngiltere‘de, referanduma giden yolda Avrupa Ģüpheciliği bağlamında iki değiĢim 

etkili olmuĢtur. Birincisi, iç politikada örgütlü Avrupa Ģüpheciliğinin yükseliĢi 

olmuĢtur. 2013'ten itibaren, Ġngiliz siyasetinin yerleĢik partilere olan bağları 

zayıflamıĢ ve seçmenler arasındaki belirsizlik hâli artmıĢ, açık bir Ģekilde Avrupa 

karĢıtı BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), Liberal Demokratların yerini 

alarak en büyük üçüncü parti konumuna gelmiĢtir. UKIP'in yükseliĢi, David 

Cameron'un AB üyeliği konusunda bir referandum yapılmasının önemli bir sebebi 

olmuĢtur; ancak bu taahhüt, göç hakkındaki endiĢeleri birleĢtiren bir partiye verilen 

desteği zayıflatmak için etkili olmamıĢtır. Ġngiltere'deki 2014 Avrupa Parlamentosu 

seçimlerinde parti, seçimlerde (ve en fazla sayıda koltuk) en büyük payı kazandı ve 

kıtadaki AB karĢıtı partilerin gücünü yansıttı. UKIP'in 'sert' Avrupa Ģüpheciliğine 

destek, temel olarak - sadece olmasa da - göçmenler ve AB ile ilgili kaygılar 

tarafından yönlendirilen yaĢlı,  daha kötü eğitimli, iĢçi sınıfı ya da kendi hesabına 

çalıĢan seçmenlerden geliyordu. Bu seçmen kitlesi, iç politikaların iĢleyiĢinden 

memnuniyetsizdir. 

Ġkinci geliĢme, Avrupa olgusunun göçmen kriziyle birlikte seçimlerde önemli bir 

yer tutmasa da endiĢeye yol açmasıdır. Bu çerçevede, Avrupa çapında bu tutumları 

motive eden faktörlere yönelik akademik araĢtırmaları irdelemek gereklidir. Her biri 

temel neden olarak farklı bir dizi endiĢeyi tanımlar: Faydacı veya ekonomiye dayalı 

konular; kimlik ya da kültürel konular ve politik konular. Her biri ayrıca halkın 

referandumda oy kullanmasını sağlayacak bir iç görü sunmuĢtur.  
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Faydacı yaklaĢıma göre, seçmenler, AB üyeliği ile gelen ekonomik maliyetler ve 

faydaların hesaplanmasından etkileneceklerdir. Ġngiltere gibi üye devletlerde, tek 

pazar ve büyüyen Avrupa bütünleĢmesi, ekonomik olarak daha güvenli, daha 

eğitimli, yüksek vasıflı ve sosyal olarak mobil olma avantajını elde etmek için iyi 

konumlanmıĢ olan vatandaĢlara yarar sağlar. Tam tersi, AB'yi herhangi bir fayda 

getirecek Ģekilde algılamayacak sosyal gruplar, mali olarak güvensiz, çok az ya da 

hiç nitelik ve esnekliğe sahip olmayan, tek pazarın sonucu olarak rekabete daha fazla 

maruz kalan (veya hissedilen) sosyal gruplardır. Emeğin serbest dolaĢımı ve hızlı 

ekonomik değiĢimden tehdit altında olan kesim bu kategoridedir. Bazı Avrupalı 

seçmenlerin oyu, esas olarak bu ikinci grup tarafından ve ekonomik endiĢelere yanıt 

olarak kullanılıyor. Kimlik yaklaĢımı, seçimin, göç, kültürel kimlikler, değerler gibi 

algılanan tehditler gibi kültürel konulardaki kaygılarla daha güçlü bir Ģekilde 

yönlendirileceğini iddia etmektedir. TartıĢma, Avrupa bütünleĢmesi üzerindeki 

kaygıların AB ve geniĢlemesi, sadece ekonomik piyasaların geniĢlemesini değil, aynı 

zamanda farklı halkların ve ulusal kültürlerin entegrasyonunu da beraberinde 

getirdiği için kamuoyunu ilgilendirmektedir. Çok sayıda çalıĢma, Avrupa genelinde 

bu kimlik kaygılarının öneminin altını çizerek, yerli gruba veya ulusal kimliğe 

'tehditleri' nasıl algıladığının, AB üyeliğine karĢı AB'ye karĢı muhalefetin ve yeni 

ülkelerin muhtemel katılımının güçlü itici güçleri olduğunu göstermektedir (Ford ve 

Goodwin 2014: 33-40).  

Siyasi yaklaĢım, seçmenlerin AB ile ilgili görüĢlerine iç siyaset üzerinden 

yaklaĢmasıdır; örneğin günümüz hükümetine karĢı duydukları hisler bu bağlamda ele 

alınabilir. Bu açıdan bakıldığında, vatandaĢlar referandumu AB hakkında bir yargıda 

bulunmak için bir fırsat olarak görmektedir. Daha genel olarak hükümetten hoĢnut 

değillerdir. Eğer Avrupa Ģüpheciliği, göç ile ilgili kültürel algılar tarafından 

yönlendiriliyorsa, o zaman mülteci krizi gibi dıĢsal olaylar, Britanya'nın AB ile olan 

iliĢkilerinde kamuoyunda değiĢikliklere yol açabilmektedir. Açıkçası, her üç grup 

arasında çakıĢmalar bulunmaktadır. DüĢük eğitim düzeyine sahip insanların sürekli 

olarak bütünleĢme ve göç konuları hakkında daha çok kaygı duydukları görülmüĢtür. 

Örneğin, Hollanda'da yapılan bir çalıĢma, daha düĢük eğitim düzeyine sahip 

vatandaĢların daha eğitimli olanlardan çok daha fazla Avrupa Ģüpheci olduğunu; 

bunun etnik gruplarına yönelik tehdit duyguları ile iliĢkili olduğunu ortaya 
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koymuĢtur (Lubbers ve Jaspers 2010). 

Bu yaklaĢımları bu Ģekilde ayırmak, göreceli etkilerini daha yakından keĢfetmeyi 

sağlayabilir. Örneğin, Avrupa Ģüpheciliği eğitim ve sınıf gibi sosyodemografik 

özellikler tarafından yönlendiriliyorsa - nispeten "değiĢken olmayan" - bu durumda, 

kamuoyunda nispeten az bir değiĢimin ve dramatik kaymaların yaĢanması 

beklenemez. Bununla birlikte, eğer Avrupa Ģüpheciliği göçle ilgili kültürel algılar 

tarafından yönlendiriliyorsa, o zaman mülteci krizi gibi dıĢsal olaylar, Britanya'nın 

AB ile olan iliĢkisi hakkında kamuoyunda değiĢikliklere yol açabilir. 

Avrupa Ģüpheciliğinin kapsamı ve yoğunluğu Avrupa genelinde artmaktadır. AB 

bağlamında Neofonksiyonistler, siyasi bütünleĢmenin, muhalefete yol açacağını 

düĢünmemiĢtir, Avrupa'ya yarayacağını vurgulaması; özel çıkarlardan topluma geniĢ 

çapta yayılan entegrasyonun faydalarının desteği arttıracağını ummuĢlardır. 

Hükümetlerarasıcılar, seçmenlerin değil, hükümetlerin Avrupa bütünleĢmesini 

belirledikleri gerekçesiyle kamuoyunu göz ardı etmiĢlerdir. Bununla birlikte, Avrupa 

Ģüpheciliği, Avrupa Birliği (AB) genelinde siyasi manzaranın güçlü bir özelliğidir 

(Hooghe ve Marks: 2006). Avrupa Ģüpheciliği daha fazla Avrupa entegrasyonuna 

yönelik güveni sarsmakla kalmamıĢ, Avrupa entegrasyonu sürecini yeniden 

kuramlaĢtırma adına giriĢimlere de yol açmıĢtır (Kriesi ve diğerleri: 2006). Bu 

çerçevede sorulması gereken soru basittir. VatandaĢları ve siyasi partileri, Avrupa 

bütünleĢmesinin ilkelerine, kurumlarına veya politikalarına karĢı muhalefete iten 

nedir? 

 

2.2.  Avrupa ġüpheciliği Ġle Ġlgili Literatür 
 

Bununla birlikte, Ģu ana kadar literatür iki ana konuya odaklanma eğilimindedir: ilk 

olarak AB‘ye muhalefetin doğasını anlamak ve ikincisi buna yol açan faktörleri 

incelemektir. Daha sonra ayrıntılı biçimde ele alınacağı üzere Avrupa Ģüpheciliğinin 

doğasıyla ilgili olarak, Taggart‘ın (1998: 366) Avrupa Ģüpheciliği ve siyasal partileri 

konu alan makalesinin ardından çok sayıda araĢtırma yapılmıĢtır. Buna göre Avrupa 

Ģüpheciliği, Avrupa bütünleĢmesi sürecine karĢı nitelikli ve niteliksiz karĢıtlığı ifade 

etmektedir. Taggart ve Szczerbiak (2002), bu tanımı ―sert‖ ve ―yumuĢak‖ Avrupa 

Ģüpheciliği arasında ayrım yapmaktadır, diğer sosyal bilimciler ise alternatif 

kavramsallaĢtırmalar önererek kavramı açıklamıĢtır.  
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Kopecky ve Mudde (2002) dört kategorili (Euroenthusiast, Europragmatic, 

Eurosceptic ve Euroreject) ve iki boyutlu bir tipoloji geliĢtirmiĢtir. Bu sınıflamanın 

basit ve kesin olmadığı düĢünerek, Flood ve Usherwood (2007) AB‘yi reddeden 

tutumdan (EU-reject) AB maksimalistine (EU-maximalist) kadar altı noktadan oluĢan 

bir pozisyon ölçeğini hazırlarken, Rovny (2004) ise AB‘ye muhalefetin motivasyonu ve 

büyüklüğü arasında bir farklılaĢmanın gerekli olduğunda ısrarcı olmuĢtur. 

Literatürün ikinci odağı, AB ‗ye yönelik algı ve tutumların açıklamalarına 

odaklanmıĢtır. Siyasi partiler alanındaki uzmanlar arasında ana tartıĢma, ideoloji ve 

stratejinin ilgili etkilerine odaklanmıĢtır. ―Kuzey Carolina Okulu‖ (Mudde: 2011) olarak 

adlandırılan akım, parti düzeyindeki açıklamalara vurgu yapmakta ve daha kesin olarak, 

parti konumlarındaki geleneksel bölünmelerin Avrupa bütünleĢmesine olan etkisine 

vurgu yapmaktadır. Öte yandan, ―Sussex okulu‖, seçim sistemleri, parti rekabetinin 

yapısı ve partinin hedefleri gibi ülkeye özgü özellikleri vurgulamaktadır. Ġki okul 

arasında çok fazla etkileĢim olmamasına rağmen, daha yeni çalıĢmalar 

tamamlayıcılıklarını vurgulamıĢtır (Vasilopoulou: 2013). AraĢtırmacılar, Avrupa 

vatandaĢlarının AB konusundaki uzlaĢmasının sona erdiğini iddia etmiĢlerdir (Loveless 

ve Rorhrschneider: 2011: 5). Bazıları, ekonomik performansın etkisine (Eichenberg ve 

Dalton 2007) ya da öznel bireysel göstergelere odaklanırken (Gabel: 1998), diğerleri 

AB'ye yönelik artan muhalefet seviyesini anlamak için ulusal kimliğe odaklanmıĢtır 

(Bruter: 2005). Son zamanlarda, akademisyenler aynı zamanda, iç politik kurumlara 

güvenin (ya da eksikliğinin) AB'ye yönelik kamusal tutumlar üzerindeki etkisini 

araĢtırmıĢlardır (Sanders ve diğerleri: 2012). Siyasi ideolojilerin ve kamuoyu ve partiler 

arasındaki karĢılıklı etkileĢim de irdelenmiĢtir (Steenbergen ve diğerleri: 2007). 

Avro Bölgesi ve göç krizlerinin ardından, Avrupa Ģüpheciliği hem medya 

organlarında hem de politika çevrelerinde yaygın biçimde tartıĢılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bununla birlikte, fenomen uzun zamandır devam eden bir geçmiĢe sahiptir. 1980'lerde 

Ġngiltere‘deki gazete makalelerinde ilk kez izlenen kullanımı, artan siyasi ve ekonomik 

entegrasyona karĢı olan taraflar arasında Avrupa entegrasyonunun siyasallaĢmasının 

baĢlangıcına iĢaret eden Maastricht sonrası dönemde yaygınlaĢtı. O zamandan beri, 

konuyla ilgili bilimsel literatür geliĢmeye devam etmektedir. 

Avrupa Ģüpheciliğinin çok yönlü doğasını anlamanın, Avrupa entegrasyonunun ve 

ulusal Avrupa siyasetinin geliĢimine yönelik kapsamlı etkileri bulunmaktadır. Avrupa 
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ġüpheciliği, Avrupa Birliği (AB) kararlarını etkileyebilir ve AB yönetiĢiminin 

geliĢimini sınırlayabilir. Bunun yanında AB üye devletleri içindeki seçim ve parti 

sistemi dinamiklerini de değiĢtirebilir. Sonuçta, AB'ye muhalefetin AB projesinin, 

kurumlarının, politikalarının ve kararlarının meĢruiyeti için normatif etkileri 

bulunmaktadır. Avrupa Ģüpheciliği tartıĢmalı bir kavramdır. Çok boyutlu doğası 

nedeniyle araĢtırmacılar özgüllük ve daha geniĢ uygulanabilirlik arasında bir karĢıtlıkla 

karĢı karĢıya kalmaktadır ve bir dereceye kadar, kavramın uygulanması ve 

operasyonelleĢtirilmesi veri mevcudiyeti ile sınırlandırılmıĢtır. Bulgular, parti merkezli 

Avrupa Ģüpheciliğinden ziyade kamuya dayalı Avrupa Ģüpheciliğine daha fazla 

odaklanma eğilimi olduğunu göstermektedir. Çoğu çalıĢma Avrupa Ģüpheciliğini 

bağımlı bir değiĢken olarak ele alma eğilimindedir, yani bu fenomeni anlamaya veya 

açıklamaya çalıĢırlar. Bununla birlikte, Avrupa Ģüpheciliğini potansiyel bağımsız bir 

değiĢken olarak gören ve Avrupa ve Avrupa Parlamentosu (EP) seçimleri, AB ve ulusal 

politikalar gibi Avrupa'daki diğer siyasi olayları anlamak için kullanan bazı makaleler 

de bulunmaktadır. Bu durum, Avrupa Ģüpheciliği üzerine çalıĢmasının Avrupa 

entegrasyonu ve ulusal Avrupa politikaları çalıĢmasına entegre olduğunu göstermektedir 

(Vasilopoulou 2017: 22-24). 

 

2.3.  Avrupa ġüpheciliğinin Farklı Modelleri 

 
Avrupa projesine karĢı Ģüphecilik, Ģüphe ya da memnuniyetsizlik, çok sayıda 

tanım ve kavramla açıklanmıĢtır. Daha önce de belirtildiği gibi, farklı varyantlar 

AB'nin belirli yönlerinin eleĢtirilmesinden, üyeliğin bütünüyle reddedilmesine kadar 

uzanmaktadır. Flooad‘a (2002: 73) 'e göre, Avrupa ġüpheciliği Avrupa konusundaki 

Ģüphe ve güvensizlik anlamını taĢır. Harmsen (2005: 2), onu yalnızca Avrupa 

Birliği'ne karĢı temel bir muhalefet olarak tanımlar ve Britanya'nın Avrupa‘nın geri 

kalanından daha güçlü bir Avrupa Ģüpheciliği olduğunu öne sürer. Harmsen,  terimi 

Avrupa Birliği‘ne karĢı genel bir Ģüpheyle tanımlar ve Flood‘un Avrupa projesinin 

bir yönüne örneğin Avro bölgesine yönelik Ģüpheyi Avrupa Ģüpheciliği olarak 

nitelendirmesini eleĢtirir.  

George‘nun (2000: 15) Avrupa Ģüpheciliği kavramı bu tanıma uyarken üç farklı 

Avrupa Ģüpheciliği seviyesi öne sürer: Bunlar; 1) BütünleĢmenin aldığı biçime 

yönelik Ģüpheler, 2) Daha fazla entegrasyonun yararına yönelik Ģüpheler ve 3) 
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Avrupa projesine tamamen karĢıtlık. Bu tanım dikkat çektiği üzere Avrupa 

Ģüpheciliğinin farklı boyutlarını birleĢtirmektedir. Bu tanımdaki ikinci boyut 

öncelikle, ister bireysel, isterse ülke için olsun, ikinci olarak da Avrupa projesinin 

geniĢlemesi ve derinleĢtirilmesi konusundaki faydalara odaklandığından, pragmatik 

bir yaklaĢımdır.  

Yukardakilerden açıkça anlaĢılmaktadır ki, Avrupa Ģüpheciliği sorunlu bir 

terimdir ve bu nedenle açık bir tanım yoktur. AĢağıdaki bölümlerde, tez, Avrupa 

Ģüpheciliği konusunda üç etkili modeli tanıtacaktır: 

 

Sert ve Yumuşak Avrupa Şüpheciliği 

En yaygın olarak kullanılan ve en çok alıntılanan Avrupa Ģüpheciliği 

tanımlarından biri, Taggart ve Szczerbiak‘ın tanımlamasıdır. Taggart ve Szczerbiak 

ise Avrupa Ģüpheciliğini ―sert‖ ve ―yumuĢak‖ olarak ikiye ayırmaktadır. AB‘ye ve 

Avrupa bütünleĢmesine ilke olarak karĢı olan sert Avrupa Ģüphecileri, ülkelerinin 

AB‘den çıkmasını talep etme ve AB‘ye yönelik tutumlarında bütünleĢme sürecine 

genel olarak karĢı çıkmaktadır (Taggart ve Szczerbiak 2002: 30).  

Öte yandan, Avrupa bütünleĢmesine ve AB üyeliğine ilke olarak karĢı olmayan 

yumuĢak Avrupa Ģüphecileri AB‘den reform talep etmekte, AB‘nin bazı politika 

alanlarına karĢı çıkmakta ve yumuĢak Avrupa Ģüpheciliği ulusal çıkarlar ve AB 

politika alanlarının bağdaĢmadığı durumlarda ortaya çıkar. Sosyal bilimciler, Avrupa 

bütünleĢme sürecinin koĢullu veya nitelikli muhalefetini (yumuĢak) ve daha kesin 

ilkesel reddini (sert) ayırt etmek için tanımı ikiye bölmeyi yararlı buldular. Taggart 

ve Szczerbiak‘ın tanımının parti temelli bir Avrupa Ģüpheci anlayıĢa dayandığını 

belirtmek gerekir. 

AB ve Avrupa bütünleĢmesine ilkeli bir muhalefet olan ve bu nedenle ülkelerinin 

üyelikten çekilmesi gerektiğini düĢünen ya da AB'ye yönelik politikaları sert Avrupa 

Ģüpheciler Avrupa bütünleĢme projesinin o anki durumuna karĢı çıkmaktadır 

(Taggart ve Szczerbiak, 2002: 4). Aksine, yumuĢak Avrupa Ģüpheciliğinde Avrupa 

bütünleĢmesine veya AB üyeliğine ilkesel bir karĢı çıkıĢ yoktur; ancak bir ya da 

birden fazla politika alanı AB‘ye karĢı nitelikli bir muhalefet oluĢmasına neden olur; 

çünkü ulusal çıkar ve AB‘nin yönelimlerinin bağdaĢmadığı düĢünülür (Taggart ve 

Szczerbiak 2002: 4). 
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Taggart ve Szczerbiak tarafından geliĢtirilen ikili ayrıĢtırmanın gücünün ve 

zayıflığının basitliğinden geldiği açıktır. Basitliği nedeniyle, hem AB üyesi ülkeler, 

hem de AB dıĢındaki ülkeler, aday ülkeler ve aynı zamanda genel kamuoyuna iliĢkin 

farklı çalıĢmalarda kolaylıkla uygulanabilir. Bununla birlikte, geniĢ 

kullanılabilirliğine rağmen, tanım, kapsayıcı olma eleĢtirisini de beraberinde 

getirmiĢtir (Kopecky ve Mudde, 2002: 300).  

Özellikle, yumuĢak Avrupa Ģüpheciliğinin çok geniĢ kapsamlı olduğu ve Avrupa 

projesine karĢı farklı derecedeki destek ve karĢıtlıkları kapsayamadığı iddia 

edilmektedir. Aynı zamanda sert ve yumuĢak Avrupa Ģüpheciliğini ayıran kriterlerin 

belirsiz olduğu ve farklı Avrupa Ģüpheci formların neden oluĢtuğunu açıklamada 

zorluk yarattığı da açıktır. Buna ek olarak, iki türlü Avrupa Ģüpheciliği birbirinden 

ayırmak için kullanılan ölçütlerin büyük ölçüde belirsiz olduğu ve sonuç olarak 

neden farklı biçimlerde ortaya çıktığını açıklamanın zorlaĢtığı öne sürülmektedir. Bu 

eleĢtirileri yazarlar da kabul etmektedir ve daha iyi bir tanımın detayları daha geniĢ 

bir tipolojiyle kurgulaması gerektiğini ifade etmektedir (Taggart ve Szczerbiak 2003: 

9). Bu nedenle bu iki Avrupa Ģüpheciliği formunun iki karĢıt kutup olarak 

görülmesini ve bu spektrumda aralarında bazı seviyelerin de belirlenmesi gerektiğini 

vurguladılar.  Buna rağmen, yumuĢak Avrupa Ģüpheciliği ile ilgili sorun AB ya da 

AB politikalarının herhangi birini eleĢtirmeyen bir siyasi parti ya da kamuoyunu 

bulmanın olanaksızlığıdır. Bu nedenle yumuĢak Avrupa Ģüpheci pozisyonları ve 

AB‘yi olumlu yönde dönüĢtürmeye yönelik yapıcı ve pozitif olan yorumları ayırmak 

zorlaĢmaktadır. 

 

Kopecky ve Mudde'ye göre Avrupa Şüpheciliği 

 Taggart ve Szczerbiak'ın tanımına yapılan eleĢtirilere dayanarak Kopecky ve 

Mudde (2002) Avrupa Ģüpheciliğinin daha kesin bir tanımını yapmıĢlardır. Taggart 

ve Szcerbiak'ın tanımlarına dair temel eleĢtirileri, yumuĢak ve sert sınıflandırmasının, 

partilerin veya kamuoyunun benimsediği politika konumunun ideolojik boyutuna 

dikkat etmemesi gerçeğine dayanmaktadır. Sınıflandırma, bir yandan, Avrupa 

bütünleĢmesi ilkesine yönelik destek/ muhalefeti, diğer yandan da bu düĢüncenin 

mevcut uygulaması olarak AB'ye yönelik tutumları birbirinden ayırt etmemektedir.  

Bu eleĢtirinin sonucu olarak, Kopecky ve Mudde yeni bir model önermiĢtir. Bu 



39 

 

sınıflandırma Easton‘un ünlü yaygın ve özel destek (diffuse/specific support) 

ayrımına dayanmaktadır. Yaygın destek Avrupa bütünleĢmesinin genel fikirlerine 

olan desteği nitelendirirken özel destek AB‘ni genel pratiklerine yönelik 

algılanmalıdır.  Böylece, kamuoyuna da aktarılabilen parti temelli bir Avrupa 

Ģüpheciliği sınıflandırmasına yönelik dörtlü bir sınıflandırma geliĢtirmiĢlerdir. 

(Kopecky ve Mudde, 2002: 302).  

Kopecky ve Mudde (2002: 303) Avrupa Ģüpheciliğini AB‘ye ve AB 

bütünleĢmesine yönelik dört yönelimle ilgili dört ideal tipten biri olarak 

değerlendirmektedir.  Bununla birlikte, Kopecky ve Mudde, Avrupa Ģüpheciliğinde, 

bütünleĢme fikrini desteklediğini; ancak bunun mevcut AB ile 

gerçekleĢtirilemeyecek olduğunu ifade etmiĢtir (Kopecky ve Mudde 2000: 301). 

Avrupa entegrasyonunun boyutuyla ilgili olarak, Avrupa bütünleĢmesi ve egemenlik 

devrini ilkesel olarak destekleyen Europhile ve ideolojik nedenlerle bunları reddeden 

Europhobe‘ları ayırmıĢlardır. Ġkinci boyut olan AB‘nin kendisine yönelik tutumla 

ilgili EU-optimist ve EU-pessimist‘lerini ayırmaktadırlar.  

AB optimistleri hem AB‘yi hem de evrildiği yönü destekler, ancak belirli bir AB 

politikasına karĢı çıkabilirler. Buna karĢılık EU-pessimistler AB‘yi ve evrildiği yönü 

desteklememektedir. Bu AB üyeliğine karĢıtlık anlamına gelmemekte ancak AB‘yi 

orijinal fikirleri bağlamında yönlendirme arzusunu da içerebilmektedir (Kopecky ve 

Mudde: 300-302). Dolayısıyla, Kopeck ve Mudde, Avrupa bütünleĢmesi ve bir araya 

getirilmiĢ egemenlik fikrini prensip olarak kabul eden siyasi partiler ile ideolojik 

sebepler temelinde bütünleĢmenin doğrudan reddini savunan siyasi partiler arasında 

ayrım yaparlar. Bu iki boyut siyasi partilerin dörtlü bir tipolojisine yol açmaktadır: 

Euroenthusiast, Europragmatist, Eurosceptic ve Euroreject (Kopecky ve Mudde 

2002: 303). Euroenthusiastlar Avrupa bütünleĢmesine yönelik ideolojik desteği, 

AB‘ye olan destekle kombine ederler. Euroscepticler (Avrupa Ģüpheciler) Avrupa 

bütünleĢme fikrini desteklerler ancak bu fikirlerin güncel ve gelecekteki evrilmesi 

konusunda Ģüphecidirler. Europragmatikler Avrupa bütünleĢme fikrine ne kesinlikle 

karĢı çıkar ne de onu destekler. AB‘yi Avrupa kurgusu içinde olması gereken bir yapı 

olarak olumlu değerlendirirler, çünkü kendi ülkelerinin ekonomik çıkarınadır. Son 

olarak Eurorejectler hem AB entegrasyonuna hem de AB‘ye karĢı çıkmaktadır 

(Kopecky ve Mudde 2002:303). 
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Kopecky ve Mudde‘un daha ayrıntılı bir tanım geliĢtirme çabasına karĢın 

kategorileri yine de kapsayıcıdır, özellikle Euroenthusiast kategorisi eleĢtiriye yer 

bırakmamaktadır. Europragmatist kategorinin tam olarak neyi içerip içermediği 

konusunda da eleĢtirilmiĢlerdir. Bir anlamda AB‘yi desteklerken, AB bütünleĢmesi 

fikrine çıkmaları çeliĢkili bir durum olarak görünmektedir. 

 

Flood ve Usherwood: Avrupa Şüpheciliğinin Altı Kategorisi 

Flood ve Usherwood (2005: 3), Avrupa Ģüpheciliğinin daha doğru bir 

sınıflandırmasını yapmak için altı kategori önermiĢlerdir. Bunlar hem Avrupa 

Ģüpheciliğinin hem de Euro-optimism‘in farklı derecelerini kapsamaktadır. Onların 

sınıflandırması Ģu altı kategoriyi içermektedir. Onları göre Avrupa Ģüphecileri, 

reddedenler (rejectionist), revizyoncular (revisionist), minimalistler (minimalist), 

reformcular (reformist) ve maksimalistler (maximalist) olarak ayrılmaktadır. 

Buradaki ana ayrım, Avrupa Ģüphecilerinin hepsinin temelde AB karĢıtı olmadıkları, 

Avrupa Ģüpheciler arasında yenilenme ve reform talebinde bulunan geniĢ bir kesimin 

olduğudur. Flood ve Usherwood‘un kavramsallaĢtırması çok geniĢ bir 

sınıflandırmayı içermektedir ve fazla kapsayıcı kategori tuzağından kaçınmaktadır. 

AB/Avrupa bütünleĢmesine karĢı desteğin ve karĢıtlığın farklı derecelerini 

ayırmaktadırlar.  

Spektrumun diğer ucunda, haklı reddediĢten statükoyu kabul etmeye kadar 

uzanan farklı tipte bir Avrupa perspektifini yansıtan kategoriler vardır. Yine de, 

kategoriler karĢılıklı olarak münhasır olmak zorunda değildir ve bazıları, Avrupa 

projesinin genel yönü sorusu söz konusu olduğunda, politikaya bağlı olarak birden 

fazla kategoride ve belki de tamamen farklı bir kategoride kendilerini rahatça 

bulabilirler. Bu, partilerin veya genel olarak kamuoyuna odaklanıp odaklanmadığına 

bakılmaksızın gerçekleĢebilir. Partilerin ve bireylerin, Avrupa bütünleĢmesinin kilit 

meseleleri hakkındaki politikalarını, yazarların önerdiği bu gibi ince bir plana göre 

kategorize edebilecekleri ayrıntılı bir Ģekilde ayrıntılarıyla detaylandırdıklarını 

durumları saptamak zordur. 

Avrupa Ģüpheciliğiyle ilgili varolan literatürden anlaĢılacağı üzere, daha çok 

kavramı kategorize etmeye odaklanılmaktadır. Yukarıdaki tüm sınıflandırma ve 

tanımlamaların artı ve eksi yönleri bulunmaktadır. Ne var ki bu sınıflandırmalar 
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Avrupa Ģüpheciliğinin anlaĢılmasında daha derin bir algı yaratmıĢlardır.  

2.4.  Metodoloji: Süreç Takibi Yöntemi 
 

Bu tezde niteliksel bir araĢtırma yöntemi olan süreç takibi (Process Tracing) 

analizi uygulanmaya çabalanmıĢtır. Süreç takibi, nedensel mekanizmaların izini 

sürerek, nedensel bir sürecin fiili bir durumda nasıl gerçekleĢtiğine dair detaylı, vaka 

içi ampirik analizleri kullanan bir araĢtırma yöntemidir. Süreç takibi, hem belirli bir 

tarihsel vakanın sonucunu üreten nedensel dinamikleri daha iyi anlamaya yönelik 

olarak hem de nedensel olarak benzer vakalardaki nedenleri ve sonuçları birbirine 

bağlayan genelleĢtirilebilir nedensel mekanizmalara ıĢık tutmayı amaçlayan vaka 

çalıĢmaları için kullanılabilmektedir (Gerring 2010: 1499). Bu tezde, Brexit'in, 

BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk müzakerelerinden itibaren 

Avrupa siyasi bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve hevessiz sürecin sonucu 

olduğunu iddia etmektedir. Aynı zamanda, Brexit'in Avrupa bütünleĢmesi üzerindeki 

muhtemel etkisini ele alarak; birincisi Avrupa Ģüpheciliğinin etkisinde olan ve 

AB'nin parçalanmasına ve zayıflamasına yol açan geniĢ yörüngenin farkında olmanın 

(merkezkaç yörüngesi) önemine dikkat çekmektedir. Nedenleri Avrupa Ģüpheciliği 

ve sonuçlarını (Brexit) birbirine bağlayan nedensel mekanizmaları ortaya çıkarmaya 

çabalamaktadır. Teorik mekanizmaların iĢleyiĢinin gözlemlenebilir deneysel 

tezahürlerinin analizi olarak Brexit‘i ele almaktadır. Ayrıca tek vaka çalıĢmalarından 

diğer nedensel olarak benzer vakalara bulguların genelleĢtirilmesine yönelik 

çıkarımlarda bulunmaktadır. Bu paradigmasal çerçevede tezin yöntemsel eğilimi 

daha çok kuram-bazlı olay incelemesi (theory-oriented case studies) ve süreç 

takibidir. 

AraĢtırmacının yönelimi, mevcut literatürün durumu ve araĢtırma konusu dâhil 

olmak üzere birçok faktör bu seçimi etkilemektedir. Bir sonucun belirli bir zaman ve 

yerde neden ortaya çıktığını bilmek isterse, diğer yöntemler ilgili sonucun kesin 

zamanlamasını veya konumunu nadiren açıklayabildiğinden, tarihsel olarak spesifik 

bir açıklama Ģekli en yararlısı olabilir. Alternatif olarak, ne tür bir nedensel 

mekanizmanın belirli bir sonuç için önemli olduğu konusunda rekabet eden teorik 

perspektifler arasında bir çekiĢme varsa, teoriye dayalı bir açıklama yöntemi en 

uygun olabilir kabul edilebilmektedir (Hall 2006: 26). 
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Süreç izlemenin analitik katma değeri, vaka içi deliller üzerinde çalıĢarak 

vakalarda süreçlerin nasıl iĢlediğine dair güçlü nedensel çıkarımlar yapılmasına 

olanak sağlamasıdır. Süreç takibi, tek vakadan oluĢan bir yöntemdir; bu da Ģu anlama 

gelmektedir: Sadece incelenen vakadaki mekanizmanın iĢleyiĢiyle ilgili çıkarımların 

mümkün olabileceği anlamına gelebilir; çünkü bu vakada süreç izlenerek önemli 

nedensel mekanizmalar analiz edilmektedir. Bu nedenle, çalıĢılan durumun ötesinde 

genelleme yapmak için, süreç takibi yapılan vaka incelemelerini karĢılaĢtırmalı 

yöntemlerle birleĢtirilmesi faydalıdır. Vakalar arası karĢılaĢtırmalar genelleĢtirmeyi 

mümkün kılabilmektedir. Bir baĢka vaka daha çalıĢılana benzer Ģekilde benzer 

iĢlediği takdirde, diğer vakalarda da benzer mekanizmaların çalıĢmasını beklememiz 

gerektiği iddia edilebilmektedir. Süreç izleme, teori oluĢturma veya teoriyi test etme 

amaçları için kullanılabilir. Birincisinde, araĢtırmacı, gerekçeyi ve sonucu birbirine 

bağlayabilecek potansiyel mekanizmalar hakkında ipucular elde etmek için teorik 

literatürde, hem vakanın amprik yönünün derinlemesine bir analizini 

amaçlamaktadır. Ġkincisinde, teorik bir mekanizmanın bırakabileceği gözlemlenebilir 

bulgular hakkındaki hipotezler, bir vakada deneysel olarak test edilir (Hall 2006: 27-

28). 

Bir yöntem olarak süreç takibi, üç temel bileĢene ayrılabilir: nedenleri ve 

sonuçları birbirine bağlayan nedensel mekanizmaları teorileĢtirme; 

kuramsallaĢtırılmıĢ mekanizmaların gözlemlenebilir deneysel tezahürlerinin analizi 

ve tek vaka çalıĢmalarından diğer nedensel olarak benzer vakalara bulguların 

genelleĢtirilmesini sağlamak için karĢılaĢtırmalı yöntemlerin tamamlayıcı kullanımı 

olarak nitelendirilmektedir. 

 

Nedensel Mekanizmalar 

Teori güdümlü sosyal bilim araĢtırmalarında amaç, nedensel teoriler kullanarak 

neden belirli bir durumda veya daha geniĢ bir nedensel olarak benzer vakalarda bir 

sonucun neden meydana geldiğini açıklamaktır. Bu tezde Brexit‘in meydana geliĢ 

olarak, tarihsel olarak var olan Avrupa Ģüpheci tutum nedensel mekanizmanın temel 

bileĢeni olarak değerlendirilmektedir. Nedensel açıklamalara odaklanma, süreç 

izlemenin, iddia edilen bir nedenin ortaya çıkması ile bir sonuç arasındaki olayların 

ayrıntılı, açıklayıcı anlatımlarının üretiminden daha fazlasını içerdiği anlamına gelir. 
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Bunun yerine, süreç izleme araĢtırması, nedenleri ve sonuçları birbirine bağlayan 

teorik nedensel mekanizmaları araĢtırmaktadır. Nedensel mekanizmalar, sosyal 

bilimlerde en yaygın kullanılan fakat en az anlaĢılan nedenselliklerden biridir. 

Mekanizma temelli bir açıklama yapmanın özü, analitik odağı, sebep ve sonuçlardan 

ziyade aralarındaki varsayımsal nedensel sürece kaydırmaya odaklanmaktadır. ġu 

nokta çok önemlidir: Nedensel mekanizmalar sebep değildir, sebeplerle tetiklenen ve 

onları üretken bir iliĢkide sonuçlarla iliĢkilendiren nedensel süreçlerdir (Beach 2017). 

Bu çerçevede, tezde Avrupa Ģüpheciliğinin Brexit‘e yol açan sebep olduğundan 

ziyade Brexit‘i tetikleyen ve onu üreten iliĢkide nedensel bir süreç olduğu iddia 

edilmektedir. 

 Bununla birlikte, bu ana noktanın ötesinde, mekanizmaların doğası konusunda 

bir anlaĢmazlık vardır. Her biri farklı araĢtırma tasarımları içeren mekanizmaların 

doğası üzerine (en azından) farklı yaklaĢımlar bulunmaktadır. Mekanizmaların 

doğası hakkındaki bu belirsizliğin sonucu, metodolojik literatürde süreç izleme 

yöntemlerinin gerçekte ne izlediği ve uygulamada iyi süreç takibini nasıl 

uygulayabileceğimiz konusunda kafa karıĢıklıkları mevcuttur (Waldner 2012: 65). 

Bazı bilim adamları, mekanizmaları bir ara değiĢken biçimi olarak görmektedir. 

Bununla birlikte, ara değiĢken etkileriyle ilgili nedensel çıkarımlar yapmak için, 

vakalar arasında farklılıklar Ģeklinde ampirik kanıtlar gerekir. Deneysel rota ile ilgili 

birkaç zorluk bulunmaktadır. Doğal deneylerin kullanımı zordur, çünkü tüm 

yönleriyle tamamen benzer iki vaka bulmak neredeyse imkânsızdır. Mantıksal karĢı 

argümanlarla ilgili olarak, onları destekleyen herhangi bir ampirik kanıt olmadan 

spekülatif ―eğer öyleyse‖ durumu çerçevesinde kritik zorlukla karĢı karĢıya 

kalınmaktadır. Mantıksal karĢı argümanlar için bir metodoloji oluĢturma 

giriĢimlerine rağmen, nedensel bir sürecin nasıl iĢlediğini anlamak, en baĢta bir 

mekanizma incelemeye karar vermemizin nedenidir (Waldner 2012: 59). 

Süreç takibini kullanırken, birçok bilim adamı çıkarım yapmak için vakalar 

arasında (veya vakaların alt birimleri) farklılık üretme kanıtı kullanmamız 

gerekmediğini iddia etmektedir. Bunun yerine,  gözlemsel vaka içi ampirik materyali, 

bir vakada bir mekanizmanın varlığı hakkında çıkarımlar üretmek için de 

kullanılabilmektedir. ―Mekanistik kanıt‖ terimi, süreç izlemede kullanılan kanıt 

türünün yaygın olarak kullanılan ―nedensel süreç gözlemi‖ teriminden daha geniĢ bir 



44 

 

terimdir; bu, hem bağlam hem de mekanizmalar hakkındaki bilgileri ifade eden daha 

geniĢ bir terimdir. Bağlam veya mekanizma hakkında bilgi sağlayan ve nedensel 

çıkarımda farklı bir kaldıraç türüne katkıda bulunan bir iç görü sunabilir (Hall 2006: 

29). 

Süreç takibi, nitel analizin temel bir aracıdır. Bu yöntem çoğu zaman kalitatif 

verilere dayanan vaka içi analiz yapan araĢtırmacılar tarafından kullanılmaktadır. 

Herhangi bir araĢtırma için metodoloji ve araĢtırma tasarımı seçiminin, ilk olarak, 

içinde kullanılacak açıklamanın seçilmesine bağlı olması gerektiği açık olmalıdır. Bu 

tezde teori yönelimli bir açıklamayla Brexit‘in nedensel mekanizması olarak Avrupa 

Ģüpheciliği görülmektedir. 
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BÖLÜM 3. BREXĠT SONRASI AVRUPA VE BĠRLEġĠK KRALLIK 

ĠLĠġKĠLERĠNĠN GELECEĞĠ 
 

Bu tezin amacı Brexit'in AB üzerindeki etkilerini araĢtırmak, bu 

değerlendirmeyi Ġngiltere-AB iliĢkilerinin uzun vadeli evrimi bağlamında 

gerçekleĢtirmektir. Brexit, bu tez tarafından ele alınan bir dizi önemli soruyu 

gündeme getirmektedir: (i) Brexit'in AB-Ġngiltere iliĢkileri üzerindeki yansımaları ne 

olacaktır? (ii) Brexit'in AB bütünleĢmesi ve küresel siyaset için anlamı nedir?  

Brexit sonrası, Avro Bölgesi'nde kalan Avrupa ülkelerinin yönelimlerine 

bağlı olarak, AB‘nin ekonomik ve finansal politikalardaki etkinliği yürütme gücü 

etkilenecektir. AB dıĢ politikası muhtemelen hükümetler arası olmaya devam 

edecektir: Ne var ki AB‘nin dünya politikasında daha az aktif hale gelme ihtimali 

bulunmaktadır. Avrupa Ģüpheci söylemlere rağmen, Ġngiliz hükümetleri AB'yi dıĢ 

politika hedeflerini gerçekleĢtirmede önemli bir araç olarak görmüĢlerdir. Brexit 

sonrası da, her ne kadar ortak bir Avrupa savunma politikasının kurulmasına karĢı 

daha az muhalefet gerçekleĢebilecek olsa da; AB etkili bir üyesinin kaybıyla 

operasyon gerçekleĢtirme bağlamında daha az kapasiteye sahip olacaktır. Bunun 

yanında, Ġngiltere‘nin köprü görevi olmaksızın, AB ile NATO arasındaki iliĢkinin 

zorlaĢacağı iddia edilebilir (Bond ve diğerleri 2006: 12). Diğer yandan, Brexit‘in, 

Avrupa Ģüpheci hareketleri güçlendirmesi muhtemeldir. Almanya‘nın AB‘deki 

etkisini arttırması, Berlin‘in Ģüpheyle yaklaĢtığı ülkelerdeki gerginlikleri ve 

güvensizlikleri artırabilir. BirleĢik Krallık'taki tartıĢmaların çoğu doğal olarak, kalma 

ve ayrılma arasındaki seçimin Ġngiltere üzerinde oluĢturacağı etkiye odaklanmıĢtır: 

AB dıĢındaki ülkelerle daha yoğun serbest ticaret yapıp yapamayacağı, AB 

düzenlemelerinden kaçabileceği ve göçün azaltabileceği konuları ön planda olmuĢtur. 

Bununla birlikte, eĢit derecede önemli olan, AB'nin daha sonra nasıl olacağı; ve 

bunun Ġngiltere ve AB arasındaki Brexit sonrası iliĢkileri nasıl etkileyebileceğidir. 

Avrupa siyasi liderlerinin resmi tepkisi, Brexit'in projeyi zayıflatmasına izin 

vermeme konusundaki kararlılığı içerirken aynı zaman da bir tür piĢmanlığı da 

barındırmaktadır. AB popülist radikal sağ partileri bile Brexit'ten ülkelerinde buna 

benzer bir ayrılmayı açıkça en azından Ģimdilik önermemektedir. Ġngiltere için AB, 

bir maliyet-fayda hesaplaması olmuĢtur ve farklı tarihçe ve çıkarlar sonucunda, kıta 

politikacıları ve seçmenleri için doğal olarak geçerli olan AB'ye duygusal bağlılık 
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Ġngiltere açısından geçerli olmamıĢtır (Goodhard 2018).  

 

3.1. Brexit ve AB’nin Tepkileri 
 

Brexit‘e verilen küresel tepkiler genellikle endiĢe içerme eğilimindedir. 

Bununla beraber, belirli Avrupa ülkelerinde politikacıların ve iĢ dünyasında 

liderlerinin tepkileri özellikle dikkat çekicidir. Almanya BaĢbakanı Angela Merkel 

açısından ise daha temkinli bir tepki söz konusudur. Merkel, Ġngiltere‘nin kararından 

piĢmanlık duyduğunu ifade etse de,  AB‘nin geri kalan 27 üyesinin referandumdan 

çabuk ve basit sonuçlar çıkarmaya istekli olmaları gerektiğini ifade etmiĢtir. Etkili 

siyasetçi ve eski Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble ve Merkel, AB ile Ġngiltere 

arasında, ticaret kurallarını ve Avrupa Birliği'nin iç pazarına eriĢim sağlama 

konusunda Ġngiltere'ye çok fazla yer vermeyecek diğer düzenlemeleri kapsayan bir 

anlaĢma görmek istemekteydi. Ġngiltere‘nin liderliğini takip etmelerini engellemek ve 

AB‘yi terk etmek noktasında diğer ülkeler için teĢvik oluĢmasını arzu etmemiĢlerdir 

(Meyer 2018). Sosyal demokrat SPD, Avrupa kurumlarında, Brexit yanlısı 

seçmenlerin ortaya çıkardığı demokratik zaafı düzeltmek için reform yapılmasının 

gerekliliğine dikkat çekmiĢtir. Bu bağlamda, Avrupa projesinin halen sahip olduğu 

zayıf yönlerin üstesinden gelmek için bu fırsatın kullanılmasını önermiĢlerdir.  SPD 

gibi, Alman YeĢiller Partisi de AB‘nin daha fazla demokrasi ve Ģeffaflığa ihtiyacı 

olduğunu açıklamıĢ ve popülizme karĢı uyarıda bulunmuĢtur. Gerçekten de, radikal 

popülist sağ olarak nitelendirilebilecek Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yakın 

bölgesel seçimlerde ĢaĢırtıcı kazanımlara imza atmıĢtır. Bu göçmen karĢıtı yeni parti, 

Brexit kararını memnuniyetle karĢılamıĢtır. Referandum sonuçlarının 

açıklanmasından kısa bir süre sonra AfD lideri Frauke Petry, Yeni bir Avrupa için 

zamanın olgunlaĢtığını ifade etmiĢtir. Alman Endüstriler Federasyonu genel müdürü 

Markus Kerber, referandumun sonucundan derinden piĢmanlık duyduklarını ifade 

etmiĢ, kararın, hem siyasi hem de ekonomik açıdan Ġngiltere‘nin kendisine, AB‘ye ve 

Almanya‘ya ağır bir darbe verdiğini öne sürmüĢtür. Kerber, Ġngiltere merkezli Alman 

Ģirketlerinin, ülkenin AB tek pazarına yönelik potansiyel eriĢim kaybından ağır darbe 

alabileceklerini ifade etmiĢtir. Bu çerçevede, ikili ticaretin zarar göreceğini 

vurgulamıĢtır (Meyer 2018).  

Fransa CumhurbaĢkanı Emmanuel Macron, Ġngiltere'nin AB'den anlaĢma 
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yapmadan çıkması halinde en büyük kaybeden olacağını ifade etmiĢtir. AB Brexit 

müzakerecisi Guy Verhofstadt, Ġngiliz milletvekillerinin ne tür bir anlaĢma yapılması 

gerektiğini açıkça ifade etmeleri gerektiğini vurgulamıĢ, Ġngiltere parlamentosunun 

ne istemediğini açıkladığını ancak artık ne istediklerini öğrenmenin zamanının 

geldiğini ifade etmiĢtir (France 24 2019). 

AB, Brexit‘in Ġngiltere parlamentosu tarafından geri çekilme anlaĢmasının 

reddedilmesinden duyduğu piĢmanlığı dile getirmiĢtir. AB, Ġngiliz hükümetinin 

kırmızı çizgilerinin sınırlamaları dâhilinde bir Brexit anlaĢması sunabilmek için 

elinden geleni yaptığını ve çıkıĢ yapan üye devletin AB üyeliğinin faydalarını 

koruyamayacağı gerçeğini hissettiğini açıklamıĢtır. Avrupa Komisyonu BaĢkanı 

Jean-Claude Juncker, AB‘nin anlaĢmayı müzakere etmek için çok büyük zaman ve 

çaba harcadığını ve genelinde yaratıcılık ve esneklik gösterdiğini vurgulamıĢtır. 

Dolayısıyla, AB için artık Ġngiliz hükümetinin adım atması gerekmektedir. AB için, 

geri çekilme anlaĢması, Brexit'in neden olduğu belirsizliği ve hasarı azaltmak ve 

Ġngiltere‘nin AB‘den düzenli olarak geri çekilmesini sağlamak için mümkün olan en 

iyi uzlaĢmadır. AB27 için, Brexit müzakeresi bir hasar sınırlama süreci olmuĢtur. 

Bazı kesimler Donald Tusk hükümetinin parlamento kararına tepkisini Ġngiltere‘nin 

AB‘de kalması için aralık bırakan bir kapı olarak yorumlamıĢtır. Ne var ki, geri 

çekilme anlaĢması için parlamento desteğini yönetemeyen zayıflamıĢ bir Ġngiliz 

hükümetiyle karĢı karĢıya olan AB'nin yapabileceği çok az hamle bulunmaktadır 

(Solarzono 2019). 

AB içinde neredeyse her önemli lider, Ġngiltere‘nin ayrılmasına yönelik 

Ģartları belirleyen yeni bir anlaĢmaya endiĢeyle yaklaĢmaktadır.  Avrupa komisyonu 

baĢkanı Jean-Claude Juncker, son anlaĢmayı kutlamamak gerektiğini bunun üzücü 

bir an ve bir trajedi olduğunu ifade etti. Almanya BaĢbakanı Merkel de duygularının 

bölünmüĢ olduğunu, üzüldüğünü ancak aynı zamanda rahatlama hissettiğini ifade 

etmiĢtir. Ġspanya BaĢbakanı Pedro Sánchez, Ġngiltere'nin ayrılıĢıyla herkesin 

kaybettiğini ifade etmiĢ; Hollanda BaĢbakanı Mark Rutte de benzer bir açıklamayla, 

kimsenin kazanmadığını, Ġngiltere'nin ayrılması yüzünden tüm tarafların kaybettiğini 

vurgulamıĢtır. Fransa CumhurbaĢkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın yeniden inĢa 

edilmesi gerekliliğine dikkat çekmiĢtir (Sonnad 2018). 

Fransa CumhurbaĢkanı Emmanuel Macron, Brexit‘in ertelenme ihtimali ile 
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ilgili konuĢmasında Londra'ya sert mesaj vermiĢtir. Macron, Brexit müzakere 

sürecinin uzatılmasını ancak BirleĢik Krallık'tan ikna edici bir açıklama gelmesi 

halinde onaylayabileceklerini vurgulamıĢtır. Macron, Londra'nın açık ve net yol 

haritası sunmaması halinde, 50'inci maddenin uzatılmasını kesinlikle 

onaylamayacaklarını açıklamıĢtır (Altunkaya 2019). Ġngiltere BaĢbakanı Theresa 

May, revize edilmiĢ Brexit anlaĢmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda 

milletvekillerine anlaĢmasız ayrılık ve Brexit‘in ertelenmesi seçeneklerini oylama 

imkânı verileceğini vurgulamıĢtır. Ġngiltere BaĢbakanı Theresa May Brexit'i 

ertelemenin her hangi bir çözüm sağlamayacağını sadece ayrılma konusundaki büyük 

kararın ötelenmiĢ olacağını belirtmiĢtir (Euronews 2019). AB liderleri ise May'e karĢı 

çıkmıĢtır. Avrupa Konseyi BaĢkanı Donald Tusk, Ġngiltere parlamentosunda Brexit 

anlaĢması konusunda görüĢ birliği olmadığı için süreci 29 Mart'tan daha ileri bir 

tarihe ertelemenin rasyonel bir adım olacağını ifade etmiĢtir (Euronews 2019).  

3.2. Brexit ve Avrupa BütünleĢmesinde Yeni Bir Dönem 
 
Avrupa bütünleĢme süreci, baĢlangıcından itibaren kitlelerin uyum sağladığı 

elit odaklı bir süreç olagelmiĢtir. Daha önce de ifade edildiği gibi, 1992‘de temel 

anlamda ekonomik olan Avrupa Topluluğu‘nu daha büyük oranda politik ve sosyal 

AB‘ye dönüĢtüren Maastricht AntlaĢması‘nın imzalanmasından bu yana, Avrupa 

Ģüpheciliği de güçlenme eğilimine girmiĢtir. Özellikle 2005'te Fransa ve 

Hollanda'daki referandumlarla birlikte Avrupa Anayasası‘nın reddedilmesi 

sonrasında Avrupa Ģüpheciliği daha da belirgin hale gelmiĢtir. Son olaylar, bu 

muhalifliğin yalnızca kitlesel düzeyde var olmadığını göstermiĢtir. Avrupa 

Ģüpheciliği, uzun süre boyunca siyasi spektrumda radikal sağ ve sol bağlamında 

sınırlı kalırken, bugünün siyasetinde Brexit‘in de ortaya çıkardığı üzere 

anaakımlaĢmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, yumuĢak Avrupa Ģüpheci olarak 

nitelendirilebilecek Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Ġttifakı, Avrupalı 

muhafazakâr ve merkez sağ partilerin oluĢturduğu uluslararası bir siyasi partidir. 

Mevcut Avrupa Parlamentosu‘ndaki dördüncü en büyük siyasi gruptur ve 

diğerlerinin yanı sıra Çek Cumhuriyeti, Polonya ve BirleĢik Krallık'taki ana sağ 

partileri de içermektedir. GerçekleĢen ekonomik kriz, elitler ve kitleler arasındaki 

fikir uyuĢmazlığını daha da tetiklemiĢtir. Ġlk kez, birçok Avrupalı, Avrupa 
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bütünleĢmesinin sonuçlarıyla doğrudan karĢı karĢıya kalmıĢtır. Avrupa bütünleĢmesi 

artık sadece somut olumlu etkileri olan (sınır kontrolünün olmaması, Avro bölgesi 

gibi) soyut bir fikirden öte bir olgu haline gelmiĢ; Avrupa bütünleĢmesinin ekonomik 

ve finansal etkilerini halklar birebir yaĢamaya baĢlamıĢtır (Taggart ve Szczerbiak 

2018: 1196).  

Avrupa kitlelerinin değiĢen algılarına ek olarak, Avrupalı elitler de fikirlerini 

değiĢtirmiĢlerdir. Avrupa Parlemantosu‘nda Avrupa Liberaller ve Demokratlar 

Ġttifakı Partisi (ALDE) grubu baĢkanı olan Guy Verhofstadt gibi siyasetçiler 

haricinde, artık hiçbir önemli siyasetçi federalist bir Avrupa‘yı savunmamaktadır. 

Aslında, Avrupa yanlısı veya Avrupa karĢıtı ayrımı gözetilmeksizin, hiçbir önemli 

politikacı veya parti grubu Avrupa bütünleĢmesini açıkça idealleĢtirmemektedir. 

Avrupa bütünleĢmesinin egemenlik üzerindeki sonuçları, Ġngiltere‘deki 

tartıĢmalarında belirgin bir Ģekilde öne çıkmıĢtır; ancak egemenlik tartıĢmalı bir 

kavramdır. Ġç ve dıĢ bir boyuta sahiptir. Ulusal egemenlik, ulusal hükümetlerin kendi 

bölgelerinde geçerli olan yasaları diğer devletlerin müdahalesinden arındırılmıĢ 

olarak yapma hakları anlamına gelmektedir. Hukuki (de jure) ile fiili (de facto) 

egemenlik arasında bir ayrım yapılması da yararlıdır. De jure, egemenliği otorite ile 

yasa yapma hakkı ile iliĢkilendirirken, de facto tanımı, onu güç ve özerklikle gereksiz 

müdahaleler olmadan hareket etme kabiliyeti ile iliĢkilendirmektedir. Avrupa 

Ģüpheciler genellikle egemenliği sıfır toplamlı terimlerle, nihai karar alma otoritesi 

olarak tanımlarlar: Bu tanıma göre ya devlet mutlak bir otoriteye sahiptir ya da hiç 

otoritesi bulunmamaktadır. Bu çerçevede bir devlet örneğin NATO‘ya katılmak gibi 

uluslararası bir antlaĢma imzaladığında veya sınırları içinde yeni bir yasama organı 

(örneğin Ġskoç Parlamentosu) oluĢturduğunda, egemenlik gönüllü olarak delege 

edilebilir. Ne var ki, Avrupa bütünleĢmesi niteliksel olarak farklıdır, çünkü Avrupa 

Ģüpheciler, AB'nin uluslarüstü kurumlarının ülkelerin yasalarını ve çıkarlarını 

geçersiz kılabilecek üye devletlerden bağımsız bir yetkiye sahip olduğunu ileri 

sürmekte ve bunu eleĢtirmektedir. Avrupa bütünleĢmesinin Ġngiliz demokrasisi ve 

ulusu üzerinde zararlı bir etkisi olduğuna inandıkları için, egemenlik Avrupa 

Ģüpheciler için sadece de jure bir kavram anlamına gelmemektedir (Kaplan 2018). 

AB‘ye eleĢtirel yaklaĢanlar, seçmenlerin Brüksel'deki siyasetçiler üzerindeki 

etkisinin sınırlı olduğunu, siyasi elitler ve halk arasındaki bağın zayıf olduğunu 
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savunmaktadır. Avrupa Ģüphecileri ayrıca, yasal otoritenin ulus devlette olması 

gerektiğini, vatandaĢların Ġngiltere‘nin önemli bir sembolü olan Ġngiliz 

parlamentosuyla ve ulusal kurumlarla özdeĢleĢtiğini savunmaktadır. AB yanlıları, 

egemenliği, etki ve harekete geçme konusunda pratik bir kapasite olarak tanımlarlar. 

AB üyeliğinin, Ġngiltere'nin gerçekleĢtiremeyeceği tek pazar gibi politika hedeflerine 

ulaĢmasını sağlayarak egemenliğini daha da güçlendirdiğini savunmaktadır. Bu 

görüĢe göre, güçlü bir AB üyesi olarak, Ġngiltere'nin de dünya politikasında daha 

büyük bir etkisi bulunmaktadır. Bu bakıĢ açısı, egemenliğin sıfır toplamlı tanımını 

reddetmektedir. Ulus devletlerin birbirine bağımlı olduğu bir dünyada, ulus 

devletlerin ekonomik küreselleĢme, göç ve çevresel bozulma gibi ulusal sınırları aĢan 

geliĢmelerle kısıtlanan özerklikleri mevcuttur (Kaplan 2018). Bu çerçevede, 

Ġngiltere‘nin AB'de yer almaması, kamu politikasının tüm yönleri üzerinde tam ve 

sınırsız bir kontrol kazandırmayacaktır. 

AB hukuku, iç hukuka göre önceliğe sahiptir: Ġhtilaf durumunda, iç hukuku, 

AB mevzuatına uygun olacak Ģekilde değiĢtirilmelidir. Avrupa Ģüphecilerine göre, 

AB yasalarının üstünlüğü, parlamentonun seçtiği herhangi bir konuda yasama 

yapamayacağı ve parlamentonun yaptığı yasaların baĢka bir makam tarafından 

denetlenebileceği anlamına geldiği için parlamento egemenliğine zarar vermektedir. 

Ne var ki parlamento egemenliği anlamsız hale gelmemektedir; çünkü parlamento 

nihai yasama otoritesini elinde tutmaya devam etmektedir. Brexit örneğinde 

görüldüğü gibi ulus devletler Lizbon AntlaĢması‘nın 50.nci maddesini uygulayarak 

AB‘den çekilme hakkını saklı tutmaktadır. Ne var ki, Avrupa Ģüphecilerinin 

vurguladığı nokta Ģudur: AB yeterliliklerinin geniĢletilmesi, devletlerin pek çok 

alanda bağımsız politikalar izleme kapasitelerini etkilemiĢtir. Parlamento ve 

seçmenlerin AB karar vericilerini sorumlu tutma konusunda çok az Ģansları 

bulunmaktadır. Ġngiltere‘de hükümetleri sık sık ulusal egemenliği savunmayı 

vurgularken; uygulamada, kilit amaçlarına ulaĢmak için otoriteden vazgeçmeye 

istekli olmuĢlardır (Tim 2016: 216). 

Brexit'in AB, Avrupa bütünleĢmesi ve Avrupa jeopolitiği üzerinde önemli 

etkileri olabilir. Ġngiltere'nin kendisi belirsiz bir gelecekle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu 

bağlamda, Brexit'in, AB, Avrupa bütünleĢmesi ve Avrupa‘nın ekonomisi ve 

güvenliği için ne anlama gelebileceği yoğun biçimde tartıĢılmaktadır. Avro Bölgesi 
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ve Schengen bağlamında olduğu gibi baĢka sorunlarla karĢı karĢıya kalsa da, AB'nin 

en büyük üye devletlerinden birinin birlikten çıkması AB'nin tarihinde belirleyici bir 

an olarak kaydedilmiĢtir. NATO, Avrupa güvenliği ve uluslararası iliĢkiler üzerine 

etkileri geniĢ olacaktır. 

Ayrılma kampının liderleri dahi, Brexit‘in nasıl görüneceğine dair planları 

konusunda Ģüpheli olmuĢlardır. Bu arada diğer AB üye ülkelerinin liderleri, 

Ġngiltere‘nin AB‘nin Lizbon AntlaĢması‘nın 50. maddesini temel alarak çıkıĢ 

müzakerelerinin hemen baĢlayabilmesi için çağrıda bulunmuĢtur. Ne var ki, birçok 

yönden, Ġngiltere‘nin AB üyeliği referandumunun sonucu ĢaĢırtıcı olmamıĢtır. 

Birincisi, BirleĢik Krallık halkı, 1973'ten beri AB‘nin en Avrupa Ģüpheci seçmen 

olagelmiĢtir ve kamuoyu anketleri bu referandumun çok yakın bir yarıĢ olacağını 

iddia etmiĢtir. Ġkincisi, diğer AB hükümetlerinin çoğunun AB yanlısı tutumunun tam 

tersine Ġngiltere'de Muhafazakâr Partisi'nin önde gelen isimleri AB'ye Ģiddetle karĢı 

çıkmıĢ ve böylelikle Avrupa Ģüpheciliğini anaakımlaĢtırmıĢtır (De Vries ve Edwards 

2009: 5). Üçüncüsü, Avrupa bütünleĢmesiyle ilgili referandumların oldukça 

öngörülemez olduğu ve seçmenlerin ana akım siyasi partiler ve uzmanlar arasında bir 

fikir birliği tarafından desteklendiğinde bile hükümet tarafından kendilerine sunulan 

önerileri reddettikleri iyi bilinmektedir (Franklin ve diğ.: 1994, Hobolt: 2009).  

Son olarak, Brexit bağlamında ayrılma kampanyasını bu kadar etkili kılan 

mesaj, son yıllarda Avrupa'da genel olarak popülist partilerin seçim baĢarılarına yol 

açmıĢ ve genel olarak göç ile ilgili endiĢeler, ekonomik fırsatların eksikliği ve siyasi 

sınıfa olan öfkeyle tetiklenmiĢtir (Hobolt ve Tilley 2016; Kriesi ve diğ.: 2012). Bu 

nedenle, bir yandan Brexit referandumunun sonucu benzersiz bir olaydır; çünkü 

hiçbir üye ülke Avrupa Birliği'nden çıkmaya Brexit‘in gerçekleĢtiği tarihe kadar 

karar vermemiĢtir. Öte yandan, bu sonuca yol açan düĢünceler hiçbir Ģekilde 

Ġngilizlere özgü bir olgu değildir. Bu tezde sunulan analizler, Ġngiliz seçmenlerinin 

göç karĢıtı ve düzen karĢıtı duyguları tarafından motive edildiğini göstermektedir. 

Ayrıca, daha az eğitimli ve daha az iyi gelire sahip olanlar büyük çoğunlukla AB'den 

ayrılma yönünde oy kullanırken, kent merkezlerindeki genç mezunlar kalmaya karar 

vermiĢler. Bu durum keskin demografik ayrılıklar ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, 

küreselleĢme ve kitlesel göçün kendilerine zarar verdiğini düĢünenler ile bu 

geliĢmeleri memnuniyetle karĢılayanlar arasında bir ayrımdır (Teney ve diğerleri 
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2014: 575).  

KüreselleĢmenin, göçün ve Avrupa bütünleĢmesinin kültürel ve ekonomik 

tehditleri ile ilgili kaygılar, özellikle ulusal ve Avrupa seçimlerinde önemli bir yer 

tutan popülist partiler tarafından etkili bir Ģekilde harekete geçirilmiĢtir. 

AB'nin karĢı karĢıya kaldığı güçlük, böylece bir üye devletin kaybının ve 

bunun ardından ortaya çıkan ekonomik ve politik yankının ötesine geçmektedir. 

Daha da önemli olan konu, Avrupa'daki birçok seçmenin, sıradan vatandaĢları daha 

küreselleĢmiĢ ve bütünleĢmiĢ bir dünyanın meydan okumalarından koruma 

konusunda, AB‘yi çözümden ziyade sorunun bir parçası olarak görmesidir. Son 

olarak, Avrupa'daki diğer AB üyeliği referandumları ve Avrupalı partilerin seçim 

baĢarıları üzerinde domino etkisi olasılığına özellikle dikkat çekmek gerekmektedir. 

Brexit referandumu, Avrupa bütünleĢmesi konusunda Ġngiliz Muhafazakâr 

Parti'nin on yıllardır süren iç bölünmesinin doruk noktası olarak ortaya çıkmıĢtır. 

Muhafazakâr hükümetin Mayıs 2015‘te seçilmesine kadar, çoğu AB‘nin geri 

kalanında (ve bir dereceye kadar Ġngiltere‘de), Ġngiltere‘nin üyeliğinin yeniden 

müzakere edilmesini ya da geri çekilme ihtimalini, hem uzak hem de muhtemel 

olmadığını düĢünenler çoğunlukta olmuĢtur. Cameron‘un, Ġngiltere‘nin iliĢkisini 

yeniden müzakere etmesi oldukça zor bir durum teĢkil etmiĢtir (Grant, 2016).  

Ġngiltere‘nin AB‘yle iliĢkisinin asgariye indirildiği ve içerisinde yer almadığı 

AB, daha iyi iĢleyen ve daha bütüncül bir birlik haline dönüĢebilir. Ne var ki, Brexit'i 

yönetme süreci, AB'yi daha da bölünmüĢ, AB‘yi Ģekillendiren siyasi çerçevelerde 

önemli bir değiĢikliğe yol açabilecek ve AB‘yi çözme potansiyeline sahip merkezkaç 

kuvvetlerini potansiyel olarak güçlendirebilir (Möller ve Oliver, 2014). Ġngiltere, 

Brexit ile birlikte Avrupa'yı yönlendirme Ģansını yitirebilir ve Fransa-Almanya 

hattını dengeleme potansiyelini yitirebilir (Blagden: 2016). Cameron'ın referandum 

kampanyası sırasında açıkça belirttiği gibi, yüzyılın ortasındaki mevcut tahminlerde 

Ġngiltere, AB'nin en büyük nüfusuna, ekonomisine ve ordusuna sahip olabilecek bir 

ülke haline gelecekti. Ġngiltere'den ayrılma oyu, bunu potansiyel olarak engellemiĢtir. 

Yeni iliĢki doğrultusunda Ġngiltere‘nin öngörülebilir gelecek açısından Avrupa‘daki 

yerinin, Ġngiltere‘den ziyade AB‘nin daha büyük kolektif çıkarlarının ne olduğu ile 

belirlenme ihtimali yüksektir (Oliver: 2015).  

Daha önce de belirtildiği gibi, Ġngiltere ve AB, NATO gibi forumlar 
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aracılığıyla ya da Almanya ya da Fransa ile iliĢkiler yoluyla iki taraflı olarak 

iĢbirliğine devam edeceklerdir. Bununla birlikte, ordunun ve yüksek politikaların 

bazılarının dıĢında, diğer iĢbirliği alanlarının nasıl Ģekilleneceği belirsizliğini 

korumaktadır.  

AB'nin Brexit ile karĢılaĢtığı ilk sorun, üye bir devletin geri çekilmesini 

müzakere etmek için benzeri görülmemiĢ bir deneyim olmuĢtur. Geri çekilme fikri 

uzun zamandır bir tabu olarak kalsa da, artık tersine çevrilmiĢ ve Avrupa 

bütünleĢmesi fikrine karĢı geriye doğru ilerlemeyen bir süreç olarak meydan 

okumuĢtur. 50. madde, üye devletin de geri çekilmesi ile ilgili olarak da göz önünde 

bulundurulacak bir anlaĢma yapılmasını gerektirmektedir. ÇıkıĢ anlaĢmasının geri 

kalan AB üye devletlerinin Avrupa Konseyi'nde bir oylama yoluyla onaylamaları ve 

Avrupa Parlamentosu desteğini alması gerekmektedir.  

Avro Bölgesi'ndeki olası değiĢikliklerle birleĢtirildiğinde, Brexit AB‘nin güç 

dengesine ve AB‘nin politika ve görünümündeki değiĢikliklere yol açabilir. Brexit, 

AB'nin birliğini baskı altına sokan sonuçtur (Oliver: 2016). AB‘nin birliği, Avro 

Bölgesi ve göç krizleri sırasında önemli bir biçimde baskı altına girmiĢtir. 

Ġngiltere‘nin geri çekilmesi diğer üye devletlerin üyeliğini ve Avrupa bütünleĢmesine 

bağlılıklarını sorgulamaya zorlayan merkezkaç güçlerini tetikleyebilir. Bununla 

birlikte, Brexit‘i izleyen siyasi, anayasal, diplomatik ve ekonomik belirsizlik göze 

çarpmaktadır (FEPS: 2016).  

Brexit ve diğer tüm sorunlar karĢısında Avrupa Birliği‘nin anahtarı Almanya 

olması beklenmektedir. Brexit, AB bölgesindeki dayanıĢmada benzeri görülmemiĢ 

bir çöküĢe yol açacak baĢka bir krizle birleĢirse, AB'nin hem Almanya'yı hem de 

diğer üyelerini sorgulamaya yönlendirebilir. Böyle bir "domino teorisi", Ġngiltere'nin 

davranıĢlarının, özellikle Güney ve Doğu Avrupa üye devletlerinde potansiyel olarak 

etkileyebilir (Adams ve Robles: 2016). Ayrıca bu durum radikal sağ popülist partiler 

olan Fransa‘nın Ulusal Cephesi gibi Kuzey ve Batı Avrupa‘daki diğer popülist 

radikal sağ yönelimli benzer grupları da teĢvik edebilir. Aynı zamanda, Ġngiltere‘nin 

AB dıĢında, itiraz ve kararları sınırlı etkiye sahip olacaktır ve bu durum AB‘nin 

tutumunu güçlendirecektir. ―Tuhaf bir ortak‖ olarak belirtilen bir üyeyi kaybetmek, 

AB'nin daha etkili bir Ģekilde birlikte çalıĢmasına da yol açabilir (Rocard: 2014). 

Bununla birlikte, Ġngiltere, bu yöndeki tek AB üyesi değildir. AB‘deki güç merkezi 
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de değiĢebilir. Almanya‘nın zaten güçlü olan konumu, Fransa-Alman ekseni 

açısından çıkarımlarla daha da güçlenebilir. Ġngiltere zaman zaman bu ikili iliĢkide 

denge rolünü oynamıĢtır. 

Fransa, ağırlık merkezinin daha doğuya doğru kaydığı ve Almanya‘nın 

jeoekonomik düĢünme tercihinin AB‘nin uluslararası duruĢunu Ģekillendirdiği bir 

AB‘yle karĢı karĢıya bırakılabilir. Bununla birlikte, Almanya ayrıca ekonomik olarak 

liberal bir müttefikin çekilmesinden huzursuz duymaktadır. AB'nin siyasi ve coğrafi 

merkezi doğu ve güney yönüne kayabilir. Bazı üye devletler çekilme sürecini 

AB‘deki pozisyonlarını güçlendirme Ģansı olarak değerlendirebilmektedir (Oliver: 

2016). Brexit, AB‘nin Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi‘ne ve Avrupa Ekonomik 

Bölgesi‘ne üye olarak AB‘yle iliĢki içerisinde olan Norveç ve Ġsviçre gibi ülkelerle 

olan iliĢkisini de değiĢtirebilir. Brexit bu anlaĢmaları geri plana atma potansiyeline 

sahiptir. AB‘nin, AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleriyle iliĢkilerinin nasıl geliĢtiği, 

Ġngiltere ile ne tür bir sonrası iliĢki kurulduğuna bağlı olarak Ģekillenebilir. 

Brexit sonrası Ġngiltere-AB iliĢkisi için çeĢitli önerilerde bulunulmuĢtur. 

Bunlar, özel ticaret anlaĢmalarından, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ve/veya Avrupa 

Ekonomik Bölgesi üyeliğine kadar uzanmaktadır. TartıĢmalar devam ederken, AB 

için ne gibi yeni bir iliĢkinin yararlı olacağının belirlenmesinde en büyük 

zorluklardan biri, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu'nun görüĢlerine ek 

olarak 27 farklı ulusal görüĢün bulunmasıdır. AB‘nin ortak olarak kabul edeceği 

noktalar, ekonomik, sosyal ve güvenlik çıkarlarının ne olduğuna, hangi fikirlerin 

siyasal tartıĢmayı, kurumsal bağları, uluslararası olayları ve bireysel liderlerin bakıĢ 

açısını tanımladığına bağlı olacaktır. Kalan AB üye ülkeleri içinde ortak bir pozisyon 

bulma noktasında aĢılması gereken zorluklar, AB'nin anlaĢmaya varamaması 

ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına gelmektedir. 

Brexit AB‘yi zayıflattığı takdirde, Ġngiltere bunu Avrupa‘nın daha uluslarüstü 

siyasal düzenlemelerinden uzaklaĢarak ticarete odaklanan daha hükümetler arası 

düzenlemelere doğru teĢvik ederek, AB‘nin ekonomik ve politik iliĢkilerini yeniden 

çizme fırsatı olarak kullanmaya çalıĢabilir. Ġngiliz hükümeti ve siyasi sınıf, 

Ġngiltere'nin özel bir Ģekilde muamele görmesini bekleyebilir. Ġngiltere‘nin, AB ile 

özel düzenlemeleri olan Norveç ve Ġsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha 

büyük demografik, ekonomik, sosyal ve askeri önemi bulunmaktadır. Ġngiltere'nin 
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ekonomisi dünyanın en büyüklerinden biri olmaya devam edecek ve Londra bir 

bütün olarak Avrupa'nın en büyüğü olarak büyümeye devam edebilir küresel Ģehir 

olacaktır (PriceWouseHouseCoopers: 2014). Ġngiltere‘nin nüfusu artmaya devam 

edecektir, bu da 2040‘lı yıllarda nüfusunun Almanya‘nınkine benzer veya potansiyel 

olarak daha büyük olabileceği anlamına gelmektedir (Eurostat: 2011). Yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde Ġngiltere, Avrupa‘da en büyük devlet olma potansiyeline 

sahip bir ülkedir. 

Ġngiltere uzun zamandır AB'nin güvenlik, savunma ve dıĢ politika 

konusundaki iĢbirliğine yönelik çabalarının ana dayanaklarından biri olmuĢtur ve 

Ġngiltere-Fransa savunma iĢbirliğinin kapsamı geniĢlemiĢtir. Her iki ülke de AB 

savunma ve güvenlik iĢbirliğindeki yavaĢ ilerlemeden dolayı kendini hüsrana 

uğramıĢ hissetmiĢtir. Ġngiltere olmadan Fransa, AB‘deki tek askeri güç olarak kalma 

ihtimaliyle karĢı karĢıyadır. Buna rağmen, Fransa, Ġngiltere ile ikili iĢbirliğini terk 

etmeyeceği konusunda Ģu ana kadar açık olmuĢtur. Bununla birlikte, hem Fransız 

hem de Alman hükümetlerden gelen ilk tepkiler, AB liderliğindeki iĢbirliği 

kapsamında bazı yeni çabalara iĢaret etmektedir. Bununla birlikte, Almanya‘nın bu 

tür bir rolde yer almaya istekli olup olmayacağı uzun zamandır Ģüphelidir (Kempin 

ve Mawdsley: 2013: 32). 

AB için Brexit'in en büyük sınavlarından biri, Ġngiltere'ye birleĢik bir cephe 

sunup sunamayacağı olacaktır. DıĢ, güvenlik ve savunma gibi alanlardaki ortak 

çıkarlar ve Londra Ģehrinin finans kurumlarının küresel gücü göz önüne alındığında, 

AB, Ġngiltere‘yle olan iliĢkilerini bir AB + 1 düzenlemesi Ģeklinde veya AB'nin Ģu 

andaki G6'sının değiĢtirilmiĢ bir versiyonu olarak Ģekillendirebilir. Ġngiltere'nin 

kabiliyeti ve kapasitesi abartılmamalı, ancak küçümsenmemelidir. AB; Rusya, ABD, 

Türkiye ve Ġsrail gibi diğer AB dıĢı devletlerle iliĢkilerde birleĢik bir Ģekilde hareket 

etmek için mücadele etmiĢtir. Bu bağlamda, BirleĢik Krallık‘a karĢı birleĢik bir 

cepheyi yönetmesi ne kadar beklenebileceği tartıĢmalıdır. 

Brexit, AB‘de güç dengesini, dolayısıyla Brexit‘ten sonraki ana üye devletler 

arasındaki güç dengesini dönüĢtürecektir. Brexit sürecinin kendisi, Ġngiltere ile AB 

arasında belirgin bir Ģekilde farklılaĢan gündemlerle sonuçlanmıĢtır. Mevcut 

görüĢme, 50. maddede öngörülen ―çıkıĢ‖ sözleĢmesidir. Uzun vadede, en istikrarlı ve 

karĢılıklı yarar sağlayan sonuç, Brexit sonrasının Ġngiltere ve AB'nin piyasalara ve 
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güvenliğe odaklanan stratejik bir ortaklığa baĢvurmasıdır. ġu anda kesin olan tek Ģey, 

Ġngiltere‘nin AB‘nin yasal çerçevesi ve kurumsal düzen ile iliĢkisi bakımından üye 

devlet statüsünden üçüncü bir ülke olma durumuna geçmesidir. Brexit sonrası AB-

Ġngiltere anlaĢmasının niteliğine bağlı olarak, Ġngiltere'nin, bu farklı dıĢ iliĢkiler 

zincirlerinin her birinde, AB ile farklı tipte doğrudan iliĢkilere sahip olması 

muhtemeldir (Rosamand 2016: 864). 

Güvenlik ve savunma politikasının Ġngiltere‘nin AB üye ülkeleriyle imtiyazlı 

ortaklıklar kurmasında en etkili yolu içermesi muhtemeldir. Ġngiltere ile AB üyesi 

ülkeler arasındaki, AB çerçevesi dıĢındaki geniĢ diplomatik iliĢkinin dikkate 

alınması, mevcut iliĢkilerin yerini alabilecek karmaĢıklık derecesini vurgulamaktadır. 

Ġngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki gelecekteki üçlü iliĢki önem taĢıyacaktır. 

Bunun formatı ve iĢleyiĢi, Ģu anda bu ülkelerin her birinde mevcut olan politik 

belirsizlik derecesi nedeniyle tahmin edilmesi en zor olanıdır. Fransa ile Almanya 

arasında, AB‘ye yönelik olarak yakınlaĢma derecesi Londra'da karıĢık duygular ile 

değerlendirilebilir: Ġngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki iliĢkilerin AB 

sorunlarının ötesine uzanmasıyla ve Avrupa ve uluslararası güvenlik ve küresel 

ekonomik yönetiĢim üzerinde mevcut iĢbirliği ile yeni bir iliĢkisel ağın ortaya 

çıkacağı görünmektedir. 

 

3.3.  Brexit’in Transatlantik ĠliĢkiler Üzerindeki Etkisi 
 

Brexit'in NATO, Avrupa politikaları, transatlantik iliĢkiler ve Avrupa‘nın 

uluslararası sistemdeki konumu için de önemli etkileri olabilir. ABD, Rusya veya 

geliĢmekte olan güçler; Brexit sonrasında pozisyonlarını gözden geçireceklerdir. 

Özellikle Washington‘daki politika yapıcılar,  Brexit'in Avrupa'nın bölünmesine yol 

açmasından ve güvenlik zayıflığı yaratacağından endiĢelenmektedir. Brexit, küresel 

düzeyde iĢleyen bir askeri gücün AB'den ayrıldığı anlamına gelmektedir. 

Ġngiltere‘nin askeri yetenekleri; diplomatik, istihbarati; uluslararası yardımları ve 

yumuĢak güçleri azalsa da kayda değer düzeyde kalacaktır (Kitchen, 2015).  

Brexit'in Avrupa güvenliğini nasıl değiĢtireceği konusunda ABD'nin rolü 

önemlidir. Brexit'in Ġngiltere-ABD özel iliĢkileri için ne anlama gelebileceğine 

odaklanmak gerekmektedir. Bu bağlamda, Ġngiltere‘yi AB‘yi zayıflatmak veya 

ABD‘ye hizmet etmek üzere ―Amerikan Truva Atı‖ olarak göstermiĢ olan suçlamalar 
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da tartıĢmaları güçlendirmektedir. ABD‘nin AB‘deki en yakın müttefikinin yerini 

dolduracak hiçbir yeni aday bulunmamaktadır. BaĢkan Obama'nın 2011'de 

Ġngiltere‘ye yaptığı devlet ziyaretinde açıkça belirttiği gibi, Avrupa ABD‘nin küresel 

etkisinde ve bugün dünyadaki küresel eylemi için en büyük temel müttefiki olmaya 

devam etmektedir. Obama‘nın, referandum konusundaki yorumunda açıkça ifade 

ettiği gibi, Ġngiltere‘nin üyeliği, Transatlantik birliğin gücü hakkında ABD‘ye güven 

vermekte;  II. Dünya SavaĢı‘ndan sonra kurulan kurumların dünyayı daha güvenli ve 

daha müreffeh hale getirdiğini vurgulamaktadır. Bu, referandum kampanyası 

sırasında Ġngiltere‘ye yaptığı bir ziyarette dürüstçe ifade ettiği bir mesaj olmuĢtur 

(BBC News: 2015, 2016). 

Brexit, ABD‘nin ortak fikirler, çıkarlar ve çeĢitli çok taraflı kurumlar ile 

çalıĢmaya devam edeceği bir ortağın AB‘den ayrıldığını göstermektedir. Brexit, 

ABD‘ye, Avrupa‘nın, Çin ve Brezilya gibi güçlerin yükseliĢine karĢı jeostratejik 

olarak düĢünecek birliği veya politik enerjiyi taĢımadığını göstermiĢtir. Bu endiĢeler, 

son yıllarda AB‘nin Avro Bölgesi krizi gibi iç sorunlarına odaklanmasıyla daha da 

artmıĢtır. Öngörülebilir gelecek için ABD, NATO üzerinden veya kilit meseleler 

konusunda koalisyonlar aracılığıyla çalıĢmaya devam edecektir. Ancak uzun vadede, 

ABD'nin yeni ortaya çıkan güçler karĢısında ortak çıkarları ilerletmek için güçlü ve 

uyumlu bir AB‘ye ihtiyacı olacaktır. BaĢarılı bir TTIP, Transatlantik iliĢkide 

NATO‘ya denge sağlayabilir ve böylece her ikisi taraf için de güçlü bir jeoekonomik 

araç sunabilir. Bu nedenle, Brexit'in NATO üzerinde bir etkisi olmayacağını 

varsaymak yanlıĢ olacaktır. ABD ile AB arasındaki ortak bağlantılar, iki gücün de 

Brexit bağlamında çalıĢabileceği anlamına gelirken, baĢlıca askeri güçlerinden 

birinin AB‘den ayrılması, AB veya NATO açısından Avrupa‘daki savunma ve 

güvenlik iĢbirliğindeki çabalarını zorlaĢtırabilir.  

Referandum kampanyası sırasında Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Singapur ve Japonya - gibi ülkeler Ġngiltere‘nin olmadığı bir AB konusunda 

huzursuzluklarını açıkça belirtmiĢtir. AB içinde bir Ġngiltere'yi tercih etmekte, reform 

için mücadele edilmesi gerektiğini savunmakta ve güvenilir bir müttefik olarak 

kalmasını talep etmekteydiler. Brexit‘in, bu ülkelerin AB'den vazgeçmelerine yol 

açmaması değerlendirilmektedir; AB ile iliĢkilerinin yalnızca Ġngiltere ile olandan 

çok daha yoğun olması beklenmektedir. Ayrıca, Brexit sonrasında Avrupa‘nın 
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Dünyadaki konumunu zayıfladığını varsaymakta ve bunun sonucunda Batı ittifakının 

zayıfladığını görerek daha içe bakan veya bölünmüĢ bir AB ihtimalinden endiĢe 

duymaktadırlar. Techau‘nun (2014) belirttiği gibi, Amerika BirleĢik Devletleri ve 

Asya arasında bir kenara çekilme riskini taĢıyan bir bölge olan bir Avrupa meydana 

gelmesinden endiĢe duyulmaktadır.  

Bununla birlikte, AB'nin dıĢ, güvenlik ve savunma iĢbirliğinde bir paradoks 

bulunmaktadır. NATO‘yu tehlikeye atma korkusu ya da savunma konularında 

iĢbirliğini kabul ederek egemenlik sınırlarını aĢma korkusu Ġngiltere‘yi ve AB‘yi geri 

çekilmeye zorlamıĢtır. Bu nedenle Brexit, AB'nin bu alanda ilerlemesine izin vererek, 

bu engeli ortadan kaldırmak için bir fırsat sunmaktadır. ABD‘nin kaygıları, Brexit'in 

AB‘yi, Avrupa siyasetini, transatlantik iliĢkileri, NATO‘yu, Avrupa güvenliğini ve 

AB/Avrupa‘nın daha geniĢ uluslararası sistemdeki yerini nasıl değiĢtirebileceği 

konusundadır. Britanya'daki tartıĢmaların Brexit'in uluslararası boyutlarını daha iyi 

hesaba katması gerekmektedir (Rosamand 2016: 864). 

BirleĢik Krallık için bir baĢka önemli zorluk olan BirleĢik Krallık-ABD 

iliĢkilerinin geleceğidir. ġu anki yoğun Ġngiltere-ABD diplomatik, savunma ve 

istihbarat iliĢkisinin Brexit tarafından kuvvetlendirilmesi veya zayıflatılması 

muhtemeldir. Ġngiltere'nin Brexit sonrası diplomatik hırslarının daha da 

belirginleĢmesi muhtemeldir. Bu aynı zamanda AB‘nin üye devletlerinin 

Ġngiltere‘yle iliĢkileri ile ilgili istek ve beklentilerini netleĢtirmelerini de 

gerektirecektir. Brexit'in Avrupa devletlerinin gücü, ittifakları ve etkisi üzerindeki 

etkileri henüz görülmemiĢtir. Ġngiltere'nin dıĢ ve güvenlik politikasında AB ile 

gelecekteki iliĢkisini nasıl geliĢtirdiği üç konuya bağlı olacaktır. Birincisi, 

Ġngiltere'nin küresel iliĢkilerde daha geniĢ konumlandırılmasını kapsamaktadır. 

Ġngiltere, ne ölçüde özerk davranmaya, ne ölçüde AB'nin yakın bir ortağı, hatta 

ABD‘nin transatlantik ortağı olmaya çaba gösterecektir? Ġkincisi, AB'nin içindeki 

geliĢmelerdir. Brexit sonrası AB'nin daha uyumlu ve etkili bir dıĢ politika ve 

güvenlik politikası oluĢturup oluĢturmayacağı veya Irak, Libya ve Suriye'de olduğu 

gibi bölünmüĢ kalmaya devam edip etmeyeceği belirsizliğini korunmaktadır. 

Avrupalı liderler güvenlik konusunda daha güçlü bir AB için baskı yapmaktadır. 

Fransa ve Almanya arasındaki yorum farklılıkları bu çerçevede önem taĢımaktadır 

(Rosamand 2016: 865). 
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3.4. Brexit Sonrası ĠliĢki Modelleri 
 

Brexit sonrasında belirsizlik devam etse de çeĢitli modeller iki tarafın 

iliĢkilerinde model olarak öne sürülmektedir. Norveç modeli BirleĢik Krallık‘ın 

Avrupa Ekonomik Alanı‘na üye olmasını öngörmektedir. Bu alan 1994 yılında 

Norveç, Leichtenstein ve Ġzlanda ile AB üyesi ülkelerin oluĢturduğu tek pazarın 

içerisinde yer alan, AB‘ye finansal katkıda bulunan, serbest dolaĢımla birlikte AB 

hukukun birçok alanda uygulandığı bir model teĢkil etmektedir. Diğer bir senaryo ise 

Ġsviçre modeli olarak nitelendirilmektedir. Bu çerçevede iliĢkiler çok sayıda ikili 

anlaĢmalara dayanmak durumunda olup, bu modelin karmaĢık doğası çeĢitli 

sorunlara yol açabilecektir. Ġsviçre modelinde AB bütçesine katkı Norveç 

modelindeki finansal katkı boyutlarında değildir. Ayrıca AB hukuku belirlenen 

alanlarla kısıtlıdır. Ġsviçre modeli, finans ve bankacılık sektörüyle ilgili Britanya 

açısından uygulanabilir olmayacaktır. BirleĢik Krallık ekonomisinin bel kemiği olan 

bu iki sektör Ġsviçre‘nin AB tek pazarına dâhil etmediği alanlardır. Kanada modeli 

diğer alternatif senaryo olarak görünmektedir. Ne var ki, Brexit sonrası Britanya-AB 

iliĢkisinin bu modellerin çeĢitli unsurlarını barındıran karma model halinde kurulması 

daha olasıdır (ġahin ve Ceran 2016: 2-3). 

 

Norveç Modeli 

Avrupa Ekonomik Topluluğu‘na dahil AB‘nin dıĢında olmak üzerine kurulu 

olan modelde, Norveç, Ġzlanda ve Lichtenstein bu pazara dahildir. Referandumdan bu 

yana, Norveç olası bir Brexit çözümü olarak görülmüĢtür. Bunun nedeni AB üyesi 

olmaması aynı zamanda Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde, yani aynı zamanda ortak 

pazarın da bir parçası olmasıdır.  Bu model, bir üye devlet olmadan AB ile iĢbirliğini 

içeren bir modeldir. Ġngiltere bu örneği takip ederse, bu, en yakın komĢularla olan 

ticari iliĢkilerinin Ģu anda olduğu gibi kalabileceği anlamına gelmektedir. Norveç tek 

pazara tam eriĢime sahiptir ve AB ile ticaret yapmanın çok sınırlı engelleri vardır. 

Buna karĢılık AB bütçesine önemli katkılarda bulunuyor ve çoğu AB kural ve 

yasasına uyması gerekiyor. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest 

dolaĢım özgürlüğü bulunmaktadır. Bu model, AB genelindeki insanların Norveç'te 
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yaĢamaya ve çalıĢmaya serbest olmaları anlamına gelmekte ve Norveçliler AB'de 

yaĢayabilmekte ve çalıĢabilmektedir. AB'nin Ortak Tarım Politikası veya Ortak 

Balıkçılık Politikası‘nın bir parçası değildir. Dolayısıyla bu alanlarda kendi 

politikalarını belirleyebilir. Adalet ve içiĢleri konusundaki AB kurallarından muaftır. 

Bu, AB ile ticaret yapmak için ek idari adımlar atması gerektiği anlamına gelmekte, 

aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki diğer ülkelerle kendi ticaret anlaĢmalarını 

imzalayabileceği anlamını da taĢımaktadır (Moris 2018). 

EEA ülkeleri, istihdam, tüketicinin korunması, çevre ve rekabet alanlarındaki 

düzenlemeler baĢta olmak üzere Tek Pazar‘a iliĢkin AB kurallarını uygulamakla 

yükümlüdür. Buna karĢılık, AB dıĢındaki EEA ülkelerinin; parasal birlik, Ortak 

Güvenlik ve Savunma Politikası ile adalet ve içiĢleri politikalarına katılma 

yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu ülkeler, AB ile Gümrük Birliği 

içerisinde bulunmadıkları için kendi tarifelerini belirleyebilmekte ve üçüncü ülkelerle 

STA müzakereleri yapabilmektedir. EEA ülkeleri, Tek Pazar‘a eriĢim için AB 

bölgesel kalkınma fonlarına ve katıldıkları AB programlarına katkıda bulunmaktadır. 

EEA üyeliği, bir yandan Britanya‘nın Tek Pazar‘a eriĢimine imkân sağlarken diğer 

yandan da AB entegrasyonunun diğer alanlarına dâhil olmamasını mümkün kılacaktır 

(ġahin ve Ceran 2016: 6).  

Bu modele göre, Britanya ve AB ekonomik iĢbirliğini yoğun biçimde sürdürürken, 

daha yakın bir siyasi birlik anlamında ise uzak kalacaklardır. Ekonomik 

bütünleĢmeyi öncülleyen bu model serbest dolaĢımı vurgulamaktadır. Ne var ki 

Britanya‘nın Brexit referandumunda göçmen karĢıtlığının ön planda olduğu göz 

önünde tutulursa, bu modelin ne kadar ön planda yer alacağı soru iĢaretidir. Bu 

modelde Britanya‘nın AB‘nin karar alma süreçlerinde hiçbir söz hakkı 

bulunmamaktadır. Avrupa kıtasında yönlendirici ve lider rolü üstlenen Britanya, bu 

modelde dıĢ politikası açısından olumsuz sonuçlarla karĢı karĢıya kalabilecektir. 

―Norveç‖, Ġngiltere Parlamentosu‘ndaki AB ve Ġngiltere tarafından imzalanan taslak 

anlaĢmaya muhalefet seviyesi nedeniyle Brexit için muhtemel bir ―B planı‖ olarak 

belirlenmiĢtir (ġahin ve Ceran 2016). 

Bu modelde, Norveç‘in iliĢkisinin aslında üye olmadan bir ülkenin Avrupa 

Birliği‘ne alabileceği kadar yakın olduğu düĢünülmektedir. Ticaret iliĢkilerini Ģimdi 

olduğu kadar yakın tutmak için izlenecek bir Ģablon olarak da kullanılabilir. 
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Kullanıma hazır model olması bakımından ve Ġngiltere Parlamentosu taslak boĢanma 

anlaĢmasını reddettiği takdirde oy kullanmayacak bir senaryoyu önlemek için 

kolayca kullanılabilecek bir tür yumuĢak Brexit olarak kabul edilmektedir. Bu yönde 

hareket etme niyeti, iki tarafın gelecekteki iliĢkileriyle ilgili görüĢlerini ana hatlarıyla 

belirten belge olan Ġngiltere ve AB'nin siyasi bildirisinde yer alabilir. Norveç, 

Lichtenstein ve Ġzlanda ile birlikte Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne (AÇA) ve Avrupa 

Serbest Ticaret Birliği'ne (EFTA) üye olup, AB'nin tek ticaret piyasasına tam eriĢim 

sağlayarak AB ile ticaret yapmada çok sınırlı kısıtlamaları garanti etmektedir 

(Carswell 2018).  (Ġsviçre aynı zamanda bir EFTA üyesidir, ancak AÇA üyesi 

değildir.) Buna karĢılık Norveç, AB bütçesine önemli katkılarda bulunmakta ve 

birçok AB kural ve yasasına uymak zorundadır, ancak bu kuralların nasıl olması 

gerektiği konusunda söz sahibi değildir. Norveç, büyük balıkçılık ve tarım 

endüstrilerine sahiptir ve AB‘nin Ortak Balıkçılık Politikası veya Ortak Tarım 

Politikası‘nın dıĢında kalarak bu sektörler için kendi politikasını oluĢturmaktadır. 

Ġngiltere için de benzer bir düzenleme, bu önemli sektörlerle ilgili kendi politikasını 

belirleyebildiği için Londra'ya hitap edecektir. Norveç, Brexit yanlısı destekçilere 

hitap edecek dünyadaki diğer ülkelerle ticaret anlaĢmaları yapabilir ve diğer EFTA 

ülkeleriyle bir grup olarak bu tür anlaĢmalar yapmayı kabul edebilir. Norveç tipi bir 

anlaĢma, Ġngiltere'nin Brexit taraftarları için bir baĢka kırmızı hat sorunu olan Avrupa 

Adalet Divanı tarafından yönetilmeyeceği anlamına gelecektir. Norveç gümrük 

birliğinde olmadığı için daha ileri adımlar gerekli olacaktır. Ġrlanda‘da zorlu bir 

sınırdan kaçınmanın tartıĢmalı konusunu çözmek için Ġngiltere‘nin AB ile gümrük 

düzenlemesine de katılması gerekmektedir. Bu, Ġngiltere‘nin ―Norveç artı‖ olarak 

adlandırılan bir çözüme sahip olması gerektiği anlamına gelir. Bu, kendi ticari 

anlaĢmalarını müzakere etme yeteneğini sınırlayabilir. Daha önce Norveç tarzı bir 

seçenek dıĢlanmıĢtır. Therasa May, Ġngiltere‘yi hem tek pazardan hem de gümrük 

birliğinden çıkaracağına söz vermiĢtir (Carswell 2018). 

 

İsviçre Modeli 

Tarafsızlık vurgusu ve ikili anlaĢmaları içeren bu modeli Britanya‘nın 

önümüzdeki dönemde AB ile iliĢkilerini düzenlerken de dikkate alması gerekecektir. 

1960 yılından bu yana Avrupa Serbest Ticaret Alanı (EFTA) üyesi olan Ġsviçre, EEA 
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içerisinde yer almamaktadır.  

EFTA‘nın yanı sıra Ġsviçre, AB ile iliĢkilerini büyük ölçüde ikili anlaĢmalarla 

sürdürmektedir. Bu çerçevede Ġsviçre, AB hukukunun tamamına uyum sağlamakla 

yükümlü olmasa dahi, AB ile iliĢkilerini sürdürdüğü ve serbest dolaĢımın geçerli 

olduğu alanlarda müktesebatı yüklenmek zorundadır. Öte yandan Ġsviçre de AB 

bütçesine belli oranda katkı sağlamakta ve AB ile karĢılıklı olarak kiĢilerin serbest 

dolaĢımına izin vermektedir. Ġsviçre, AB ile ticaret iliĢkilerini 100‘ün üzerinde sektör 

spesifik ikili anlaĢma aracılığıyla gerçekleĢtirmekte olsa da, bu anlaĢmalar hizmetler 

sektöründe Tek Pazar‘a sınırlı eriĢim sağlamakta, bankacılık sektörüne ise eriĢim 

sağlamamaktadır. Britanya ekonomisinin %80‘ini hizmetler ve bankacılık 

sektörlerinin oluĢturduğu dikkate alındığında Ġsviçre modelinin Britanya için 

uygunluğu tartıĢmalıdır (ġahin ve Ceran 2016: 8). 

DıĢ politika açısından incelendiğinde Britanya ile Ġsviçre farklı perspektifleri 

savunmaktadır. Ġsviçre tarihsel olarak tarafsızlık vurgusu yapan bir dıĢ politika 

izlemiĢ, NATO üyesi olmamıĢ ve BM‘ye ise 2002 yılında üye olmuĢtur. Ayrıca 

Ġsviçre, AB‘nin Ortak DıĢ ve Güvenlik politikası karar mekanizmalarında da yer 

almamaktadır. Bununla birlikte AB‘nin içiĢlerine ve yapısına iliĢkin kararların da etki 

sahibi değildir. Ġsviçre ve Britanya arasındaki dıĢ politika farklılığı da dikkat 

çekmektedir: 

Britanya ise tam tersi bir dıĢ politikaya sahiptir.‘ BM Güvenlik Konseyi‘nin 

daimi üyesi arasında yer alan Britanya, dıĢ politikasını, küresel ölçekte etki sahibi 

olmak üzerine Ģekillendirmektedir. AB‘den ayrıldıktan sonra da bu yaklaĢımın dıĢına 

çıkılması beklenmemektedir. Her ne kadar, Brexit‘in ardından Ġskoçya‘nın 

Britanya‘dan ayrılması halinde Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika gibi bazı 

ülkelerin BM‘nin kurumsal yapısını tartıĢmaya açacağı yönünde senaryolar 

gündemde olsa da gerçekçi durmamaktadır. Uluslararası barıĢ ve güvenliğin 

korunması ile Rusya ve Ġran gibi baĢat aktörlerle dengenin sağlanması noktasında 

Britanya, AB‘nin resmi karar alma mekanizmalarının dıĢında kalacak olsa da 

yadsınamaz ve tablonun dıĢında bırakılamaz bir güç olmaya devam edecektir (ġahin 

ve Ceran 2016: 8). 

 

Kanada Modeli 
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Brexit sonrası gelecekte Britanya-AB iliĢkilerinde Kanada modeli de 

tartıĢılmaktadır. Kanada ve AB arasında geniĢ çapta serbest ticaret anlaĢması için 

gerçekleĢtilen görüĢmeler 2009 yılından bu yana devam etmektedir. Brexit‘in 

ekonomi odaklı bir evrimi açısından Kanada modeli de seçenekler arasında yer 

almaktadır. 

 

3.5. Avrupa ġüpheciliği ve Brexit 
 

Avrupa bütünleĢmesine hem ulusal-kültürel hem de ekonomik itirazların göze 

çarpan bir ülkesi olan Britanya'daki Avrupa Ģüpheciliği önemli bir olgudur. 

Ġngiltere'deki Avrupa bütünleĢmesi için kamuoyu desteği her zaman sorunlu 

olmuĢtur, ancak bu durumun siyasi partilerin konumlanmasına nasıl dönüĢtüğü 

evrilme göstermiĢtir. Kıta Avrupa‘sının çoğunun aksine, Avrupa Ģüpheciliği ana 

akım partilerde de gözlemlenmiĢtir. 1970'lerin baĢlarında ĠĢçi Partisi içinde güçlü bir 

rol oynamıĢ ve 1980'lerden beri Muhafazakâr partide güçlü bir Ģekilde ortaya 

çıkmıĢtır. Avrupa projesine yönelik olarak Ġngiltere, tarihsel olarak AB ile sorunlu bir 

iliĢki içerisinde olmuĢ ve daha fazla bütünleĢmeye olan bağlılığı açısından her zaman 

karĢıt bir çizgide yer almıĢtır. Son yıllarda bu bölümde tanımlandığı üzere ‗sert‘ 

Avrupa Ģüpheciliği, Ġngiliz siyasetinde giderek yaygınlaĢmıĢtır. Bu geliĢme, BirleĢik 

Krallık Bağımsızlık Partisi‘nin (UKIP) 2014 Avrupa seçimlerinde Ġngiltere'nin önde 

gelen partisi haline gelmesiyle daha da önemli hale gelmiĢtir. Brexit‘in ardından 

Avrupa projesini tehdit eden Avrupa Ģüpheciliğinin tekrar arttığı iddia edilmektedir. 

Avrupa ġüpheciliğinin kavramının temelinde Britanya olduğu iddia edilmektedir. Ne 

var ki, Avrupa Ģüpheciliği sadece Britanya‘ya özgü değildir. 

BirleĢik Krallık‘ta son derece yoğun iç içe odaklanma, Ġngiltere‘nin AB‘yi 

terk etme kararının Avrupa‘nın üzerindeki etkilerini gizlemeye meyilliydi. Ġç ve dıĢ 

sorunları bir araya getirerek belirleyen bir kıta boyunca Ġngiltere‘nin ayrılıĢı, medya 

tarafından Avrupa'nın ortak geleceğine güvenmeyen bir durum olarak 

yorumlanmaktadır. Kalan 27 üye ülke, hiçbirinin gerçekten istemediği önemli bir 

dönüm noktasında yer almaktadır. Genel olarak Ġngilizler, savaĢ sonrası dönemde 

sürekli olarak Avrupa'nın önemini olumsuz değerlendirmiĢtir. Ġdeolojik olarak 

önyargılı ve bilgisiz politikacılar kısmen bu durumda sorumluluk sahiptir. Ġrrasyonel 

olarak Avrupa Ģüpheci medya da balyalayıcı bir etki yaratmıĢtır. Bir yandan 
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―Brüksel‖ ile sembolize edilen nankör bir Avrupa imgesini yaymıĢlardır. Öte yandan, 

kurnaz Avrupalıların Ġngiltere‘nin egemenliğini baltaladığını, iyi niyetini 

sömürdüğünü ve Margaret Thatcher'in dediği gibi "paralarını" çaldıklarını iddia 

etmiĢlerdir. Gerçek ise olduğundan çok daha ayrıntılıdır. Çoğu Avrupa ülkesi, çoğu 

zaman, Ġngiltere‘nin AB‘deki varlığına değer vermiĢ ve güçlü demokratik, 

parlamenter ve kamu hizmeti gelenekleri, hukukun üstünlüğüne bağlılık ve serbest ve 

adil ticarete bağlılık göz önüne alındığında, Ġngiltere, pek çok kiĢi tarafından, 

özellikle de Sovyet sonrası orta ve doğu Avrupa'da bir model olarak görülmüĢtür. 

Ġngiltere uzun süre AB geniĢlemesini desteklemiĢ, ABD'ye köprü görevi görmüĢtür. 

NATO'da önemli bir aktör olmuĢ ve sürekli kırılgan Fransız-Alman iliĢkisi açısından 

çok önemli bir denge unsuru olmuĢtur (The Guardian 2018). 

Ġngiltere‘nin AB‘ye üyeliği konusundaki referandum, AB‘ye karĢı ve aynı 

zamanda Ġngiliz elitlerine karĢı alınan bir karar olarak göze çarpmaktadır. Protesto 

oylarının ciddiye alınması gerekse de; her zaman mantıklı oldukları iddia 

edilememektedir. Bu bağlamda, Avrupa ülkelerinde popülist hareketlerin ve 

partilerin yükseliĢi açık bir uyarıdır. BaĢarıyla mal ve hizmetlerin engel olmadan 

iĢlem görebileceği serbest pazarlar düzenlediler. Bununla birlikte, küreselleĢme 

yalnızca kazananlar üretmedi, aynı zamanda kaybedenlere yol açmıĢtır. Sonuç 

olarak, artan göç Avrupalıların maruz kaldığı stresi arttırmıĢ; popülistlerin kimlik 

politikalarına yoğunlaĢmalı ve yabancı düĢmanlığı ile ırkçı eğilimleri tetiklemeleri 

için bir yayılma alanı sunmuĢtur. Popülizm, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde 

politik alanın bir parçası haline gelmiĢtir. Referandum gibi doğrudan demokratik 

prosedürleri kullanmaları, seçmenlerin büyük bir kısmı için çekici görünmelerini 

sağlamaktadır. Avrupa Birliği, geçen yüzyılda iki kez Avrupa'yı yok eden 

milliyetçiliğin üstesinden gelmek için kurulmuĢtur. Ekonomik ve kurumsal 

bütünleĢmesinin Avrupalıların silahlı çatıĢmaları çözmesini önlemesi planlanmıĢtır. 

Avrupa ve kurumlarını inĢa etmek her zaman artan bir süreç olmuĢ; yoğun 

görüĢmeler ve uzlaĢma, Avrupa sürecinin temel özellikleri olmuĢtur. Avrupa 

kurumları büyük bir tasarımın değil, sonsuz müzakerelerin bir sonucudur 

(Linsenmeier 2016). 

Avrupa bütünleĢmesi her zaman krizler tarafından ĢekillenmiĢ olmasına 

rağmen (Crespy ve Verschueren 2009: 393; Ross: 2011), Avrupa projesine karĢı olan 
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muhalefet geleneksel olarak marjinal olarak kabul edilmiĢtir. Gerçekten de, 

1980'lerin ortalarına kadar, pek çok üye devlette Avrupa Topluluğuna karĢı geniĢ 

ölçüde olumlu tutumlar sergilerken, kitlesel düzeyde gizli rıza hakim görünüyordu;  

elit düzeyde entegrasyona karĢıtlık ise marjinal, geçici ya da kısmi kalmıĢtır 

(Leconte, 2010: 23). Vasilopoulou'nun (2013) haklı olarak iĢaret ettiği gibi, literatür, 

Avrupa Ģüpheciliği genel olarak toplumun ve parti sisteminin çevresinde yer alan ve 

çoğunlukla doğası ve kaynakları üzerine odaklanan yeni ve marjinal bir olgu olarak 

kabul edilmeye eğilimlidir. Bununla birlikte, Avrupa Ģüpheciliği son yıllarda giderek 

artan bir Ģekilde marjlardan ana akımlara geçmiĢtir ve Avro Bölgesi krizi, 

vatandaĢların tutumlarındaki temel değiĢiklikleri tetiklemiĢtir. Dahası, Avrupa 

Ģüpheci ve anti-AB retoriği artık marjinal partilerin ayırt edici özelliği değildir. 

AB'nin demokratik olmadığını ve temel reformlara ihtiyacı olduğunu iddia eden ana 

akım medya ve partiler arasında giderek yaygınlaĢmaktadır. Avrupa projesinin 

hedeflerine iliĢkin olumsuz tutumu yansıtan Avrupa Ģüpheciliği yalnızca AB'nin 

geniĢlemesiyle ilgili ekonomik etkilerle ilgili değil, aynı zamanda büyük ölçüde, 

devletlerin ulusal egemenliğinin de zarar gördüğünü iddia etmektedir.  

Britanya, AB üyeliğine yönelik tutumları çoğu zaman değiĢkenlik gösterse 

de, nüfusun önemli bir kısmı, Britanya‘nın AB‘yi terk etme veya üyelik Ģartlarını 

temel olarak dönüĢtürme talebini sürekli olarak dile getirmiĢtir. Diğer birçok Avrupa 

ülkesinden farklı olarak, Britanya'nın uzun ve yerleĢik bir Avrupa Ģüpheci geleneği 

vardır. Avrupa ġüpheciliği, Ġngiltere'nin AB üyeliği Ģartlarını da ĢekillendirmiĢtir - 

Avrupa bütünleĢmesinin merkezi yönleri olan Avro bölgesi ve Schengen 

Bölgesi‘nden ayrılma müzakereleri bunu göstermektedir. 1970'lerden beri, Ġngilizler, 

Avrupa entegrasyonuna heves konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha az 

istekli olmuĢlardır. Ġngiltere‘de, referanduma giden yolda Avrupa Ģüpheciliği 

bağlamında iki değiĢim etkili olmuĢtur. Birincisi, iç politikada örgütlü Avrupa 

Ģüpheciliğinin yükseliĢi olmuĢtur. 2013'ten itibaren, Ġngiliz siyasetinin yerleĢik 

partilere olan bağları zayıflamıĢ ve seçmenler arasındaki belirsizlik hâli artmıĢ, açık 

bir Ģekilde Avrupalı BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), Liberal 

Demokratların yerini alarak en büyük üçüncü parti konumuna gelmiĢtir. Bununla 

birlikte, Avrupa Ģüpheciliği, Avrupa Birliği (AB) genelinde siyasi manzaranın güçlü 

bir özelliğidir (Hooghe ve Marks: 2006). Avrupa Ģüpheciliği daha fazla Avrupa 
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entegrasyonuna yönelik güveni sarsmakla kalmamıĢ, Avrupa entegrasyonu sürecini 

yeniden kuramlaĢtırma adına giriĢimlere de yol açmıĢtır (Kriesi ve diğerleri: 2006). 

Harmsen (2005: 2), onu yalnızca Avrupa Birliği'ne karĢı temel bir muhalefet olarak 

tanımlar ve Britanya'nın Avrupa‘nın geri kalanından daha güçlü bir Avrupa 

Ģüpheciliği olduğunu öne sürer. Harmsen,  terimi Avrupa Birliği‘ne karĢı genel bir 

Ģüpheyle tanımlar ve Flood‘un Avrupa projesinin bir yönüne örneğin Avro bölgesine 

yönelik Ģüpheyi Avrupa Ģüpheciliği olarak nitelendirmesini eleĢtirir. 

Brexit‘in Taggart ve Szczerbiak‘ın kavramsallaĢtırmasıyla sert Avrupa Ģüpheci 

tutumun, Kopecky ve Mudde‘un kavramsallaĢtırmasıyla ise Europhobe tutumun bir 

tezahürü olarak nitelendirilmelidir. AB ve Avrupa bütünleĢmesine ilkeli bir 

muhalefet olan ve bu nedenle ülkelerinin üyelikten çekilmesi gerektiğini düĢünen ya 

da AB'ye yönelik politikaları sert Avrupa Ģüpheciler Avrupa bütünleĢme projesinin o 

anki durumuna karĢı çıkmaktadır (Taggart ve Szczerbiak, 2002: 4). Aksine, yumuĢak 

Avrupa Ģüpheciliğinde Avrupa bütünleĢmesine veya AB üyeliğine ilkesel bir karĢı 

çıkıĢ yoktur; ancak bir ya da birden fazla politika alanı AB‘ye karĢı nitelikli bir 

muhalefet oluĢmasına neden olur; çünkü ulusal çıkar ve AB‘nin yönelimlerinin 

bağdaĢmadığı düĢünülür (Taggart ve Szczerbiak 2002: 4). 

Taggart ve Szczerbiak'ın tanımına yapılan eleĢtirilere dayanarak Kopecky ve 

Mudde (2002) Avrupa Ģüpheciliğinin daha kesin bir tanımını yapmıĢlardır. Taggart 

ve Szcerbiak'ın tanımlarına dair temel eleĢtirileri, yumuĢak ve sert sınıflandırmasının, 

partilerin veya kamuoyunun benimsediği politika konumunun ideolojik boyutuna 

dikkat etmemesi gerçeğine dayanmaktadır. Sınıflandırma, bir yandan, Avrupa 

bütünleĢmesi ilkesine yönelik destek muhalefeti, diğer yandan da bu düĢüncenin 

mevcut uygulaması olarak AB'ye yönelik tutumları birbirinden ayırt etmemektedir.  

Europragmatikler Avrupa bütünleĢme fikrine ne kesinlikle karĢı çıkar ne de 

onu destekler. AB‘yi Avrupa kurgusu içinde olması gereken bir yapı olarak olumlu 

değerlendirirler, cünkü kendi ülkelerinin ekonomik çıkarınadır. Son olarak 

Eurorejectler hem AB entegrasyonuna hem de AB‘ye karĢı çıkmaktadır (Kopecky ve 

Mudde 2002:303). 

Avrupa bütünleĢme süreci, baĢlangıcından itibaren kitlelerin uyum sağladığı 

elit odaklı bir süreç olagelmiĢtir. Daha önce de ifade edildiği gibi, 1992‘de temel 

anlamda ekonomik olan Avrupa Topluluğu‘nu daha büyük oranda politik ve sosyal 



67 

 

AB‘ye dönüĢtüren Maastricht AntlaĢması‘nın imzalanmasından bu yana, Avrupa 

Ģüpheciliği de güçlenme eğilimine girmiĢtir. Özellikle 2005'te Fransa ve 

Hollanda'daki referandumlarla birlikte Avrupa Anayasası‘nın reddedilmesi 

sonrasında Avrupa Ģüpheciliği daha da belirgin hale gelmiĢtir. Son olaylar, bu 

muhalifliğin yalnızca kitlesel düzeyde var olmadığını göstermiĢtir. Avrupa 

Ģüpheciliği, uzun süre boyunca siyasi spektrumda radikal sağ ve sol bağlamında 

sınırlı kalırken, bugünün siyasetinde Brexit‘in de ortaya çıkardığı üzere 

anaakımlaĢmaya baĢlamıĢtır. 

AB‘ye eleĢtirel yaklaĢanlar, seçmenlerin Brüksel'deki siyasetçiler üzerindeki 

etkisinin sınırlı olduğunu, siyasi elitler ve halk arasındaki bağın zayıf olduğunu 

savunmaktadır. Avrupa Ģüphecileri ayrıca, yasal otoritenin ulus devlette olması 

gerektiğini, vatandaĢların Ġngiltere‘nin önemli bir sembolü olan Ġngiliz 

parlamentosuyla ve ulusal kurumlarla özdeĢleĢtiğini savunmaktadır. 

Avrupa Ģüphecilerine göre, AB yasalarının üstünlüğü, parlamentonun seçtiği 

herhangi bir konuda yasama yapamayacağı ve parlamentonun yaptığı yasaların baĢka 

bir makam tarafından denetlenebileceği anlamına geldiği için parlamento 

egemenliğine zarar vermektedir. Ne var ki parlamento egemenliği anlamsız hale 

gelmemektedir; çünkü parlamento nihai yasama otoritesini elinde tutmaya devam 

etmektedir. Brexit örneğinde görüldüğü gibi ulus devletler Lizbon AntlaĢması‘nın 

50.nci maddesini uygulayarak AB‘den çekilme hakkını saklı tutmaktadır. Ne var ki, 

Avrupa Ģüphecilerinin vurguladığı nokta Ģudur: AB yeterliliklerinin geniĢletilmesi, 

devletlerin pek çok alanda bağımsız politikalar izleme kapasitelerini etkilemiĢtir. 

Parlamento ve seçmenlerin AB karar vericilerini sorumlu tutma konusunda çok az 

Ģansları bulunmaktadır. Ġngiltere‘de hükümetleri sık sık ulusal egemenliği savunmayı 

vurgularken; uygulamada, kilit amaçlarına ulaĢmak için otoriteden vazgeçmeye 

istekli olmuĢlardır (Tim 2016: 216). 

Üye Devletler her zaman egemenliği Brüksel'e devretmek konusunda isteksiz 

olmuĢ; AB, bir devlet federasyonu ve bir federal devletin eĢsiz bir karıĢımı haline 

gelmiĢtir. Bu nedenle birçok Avrupalı'nın sonuçlardan mutsuz olması ĢaĢırtıcı 

değildir. Ulusal politikacıların Avrupa ile ilgili iĢleri olumlu bir Ģekilde 

değerlendirme motivasyonu bulunmamakta; kötü eğilimlerde Brüksel 

suçlanmaktadır. Britanyalıların AB'ye katkıda bulunduğu pragmatik, liberal ve 
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kozmopolit unsurlar geri planda kalmıĢtır. Almanya ve Fransa gibi diğerleri liderlik 

yükünü almak zorundadır.  

 

3.6. Brexit Sonrası DıĢ Politika ve Küresel Etkiler 

 

Brexit‘in Ġngiltere dıĢ politikası açısından sonuçları önemli olacaktır: 

Müzakerelerdeki herhangi bir baĢarısızlık AB-Ġngiltere iliĢkilerini en azından kısa 

vadede zorlaĢtırabilecekken; aynı zamanda Ġngiltere‘nin itibarını zedeleyebilir ve 

uluslararası nüfuzunu etkileyebilir. Ġngiltere için zorluk, bu riskin nasıl 

yönetileceğidir. Ġkinci zorluk, Ġngiltere‘nin artık AB‘nin dıĢ politika oluĢturma 

mekanizmasına üye olmamasının sonuçlarında yatmaktadır. Avrupa‘nın en büyük iki 

askeri gücünden biri olan nükleer bir güç ve BM Güvenlik Konseyi‘nin daimi bir 

üyesi olarak Ġngiltere, AB‘nin dıĢ ve güvenlik politikası kapasitelerine önemli bir 

ağırlık ve uzmanlık kazandırmıĢtır. Ortak DıĢ ve Güvenlik Politikası‘nın arkasındaki 

itici güçlerden biri olan Avrupa dıĢ politika iĢbirliğinin yapılarının ve kurumlarının 

geliĢtirilmesinde önemli bir rol oynamıĢtır. Bunlar, Ġngiltere‘nin kendi dıĢ politika 

yapımında önemli unsurlar haline gelmiĢtir. Avrupa ortakları ile güçlü iliĢkilerin 

kurulmasına zemin hazırlamıĢ, AB ve NATO arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmiĢ ve 

kurumsallaĢtırmıĢtır. Ayrıca Ġran‘ın nükleer programına ve Kırım ve Ukrayna‘daki 

Rus eylemine ortak tepkiler için temel sunmuĢtur. Her iki tarafın da, Avrupa‘nın 

istikrar ve güvenliğinin sağlanmasında ortak çıkarı bulunmaktadır (Whitman 2017: 

509). 

Her iki tarafın etkililiği ve kapasiteleri, Brexit'ten sonra mümkün olan en 

yakın dıĢ politika, güvenlik ve savunma politikası iĢbirliğinin geliĢtirilmesine açık ve 

acil bir ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası düzeyde, Brexit'ten kaynaklanan riskler, 

Ġngiltere‘nin uluslararası toplumun sorumlu ve aktif bir üyesi olarak itibarını ve 

güvenilirliğini potansiyel olarak zedelemektedir. Mevcut uluslararası sistemin 

temelini oluĢturan çok taraflılığa çok fazla yatırım yapmıĢ olması, Brexit'in bariz bir 

risk olduğunu ortaya koymaktadır. Ġngiltere, daha az uluslararası etkiye sahip olacak 

ve çıkarlarını korumakta daha fazla zorlanacaktır. Bu, özellikle ortaklar ve 

müttefikler, Ġngiltere‘nin stratejik değerini sorgulamaya baĢlarlarsa sorunlu hale 

gelebilecek bir konudur (Jacobsen 2017). Ġngiltere‘nin bir dizi uluslararası 
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kuruluĢtaki lider rolünün meĢruiyetinin, örneğin BM Güvenlik Konseyi‘nde giderek 

daha fazla tartıĢılması riski bulunmaktadır. Yapısal olarak Ġngiltere'nin bu tür 

kurumlardaki yerinin yükselen güçler tarafından sorgulanmasına izin veremez. Bu 

nedenle Ġngiltere dıĢ politikasının acil ve uzun vadeli öncelikleri, bu tür risklerin 

azaltılmasında yatar.  

Brexit müzakerelerinin sonucuna bakılmaksızın, AB27 ülkeleri ortak 

güvenlik ve savunma kaygıları ve ortak çıkarları olduğu birçok dıĢ politika alanı göz 

önüne alındığında, Ġngiltere'nin müttefikleri ve ortakları olarak kalmaya devam 

edecektir. Bu nedenle devam eden iĢbirliği ve katılımlarını mümkün olan en kısa 

sürede kolaylaĢtırmak için kurumsal mekanizmalar oluĢturmak gereklidir. Bunu 

gerçekleĢtirme potansiyeli olan bir dizi çerçeve zaten bulunmaktadır. Her iki tarafın 

birlikte çalıĢmak için etkin bir ilgisi vardır, bu nedenle bunun için bir temel üzerinde 

anlaĢabilirlerse, net faydalar meydana gelmesi muhtemeldir. Bu, Ġngiltere‘nin dıĢ 

politikası için çok önemli olan diğer çok taraflı yapıları güçlendirir. Ġki önemli örnek 

BirleĢmiĢ Milletler ve NATO'dur. BirleĢik Krallık‘ın bu kurumlara olan bağlılığı ve 

NATO‘da ve BM Güvenlik Konseyi‘nde daha güçlü liderlik rolleri almak ve 

kapasitelerini geliĢtirmek ve güçlendirmek için inisiyatifleri aktif olarak dahil etmek 

ve desteklemek dahil olmak üzere uluslararası sistemle olan bağlılıklarının açık ve 

net bir sinyalini göndermesi gerekmektedir. Ġngiltere, NATO‘ya olan katkısını 

arttırmayı düĢünebilir. Diğer bir seçenek ise BM‘de, barıĢı koruma kapasitelerine 

daha fazla bağlılık göstermesidir. Ġngiltere, Brexit'in uluslararası nüfuz sahibi olma 

kapasitesi üzerindeki etkisini hafifletmek istiyorsa, bu etki için çok merkezi olan çok 

taraflı kurumları desteklemede tam ve aktif bir rol üstlenmelidir. Bu nedenle, 

hükümetin acilen Ġngiltere‘nin Brexit sonrası dıĢ politikası konusunda net bir görüĢ 

sunması gerekmektedir (Jacobsen 2017). 

Diğer ülkeler - hem AB'de hem de ötesinde - kaçınılmaz olarak, Ġngiltere ile 

iliĢkilerini kararlaĢtırılanlar ıĢığında yeniden değerlendireceklerdir. Bu nedenle, dıĢ 

politika bağlamında Brexit, uzun vadeli belirsizlik için potansiyel bir etki 

yaratmaktadır; ana dıĢ politika riski, Ġngiltere için uluslararası etkinin kaybıdır.  

Avrupalı müttefikleri ile iliĢkileri yeniden kalibre etmek ve küresel bir güç olmayı 

sürdürmek isteyen Brexit sonrası dıĢ politika için bazı potansiyel yollar belirlemeden 

önce Brexit'in ortaya çıkardığı bazı dıĢ politika zorluklarının belirlenmesi 
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gerekmektedir. DıĢ Politika eylemlerinin Ģimdi dıĢsal olarak da değerlendirilmesi 

olasıdır: Uluslararası topluluktan ve Ġngiltere'nin bu bağlamda aldığı taahhüt ve 

yükümlülüklerden geri adım atmak; ya da uluslararası eylemlerinin temelini 

oluĢturan uluslararası yönetim yapılarına bağlılığını sürdürdüğünü gösteren aktivist 

bir dıĢ politika. Sonuncusuna güçlü bir Ģekilde dayanan bir dıĢ politika, Brexit'in 

Ġngiltere dıĢ politikası için potansiyel olarak olumsuz sonuçlarının azaltılmasına 

yardımcı olabilir. Bununla birlikte, Brexit, Ġngiltere'nin uluslararası çıkarlarını 

koruma, takip etme ve destekleme kapasitesini önemli ölçüde zayıflatabilir (BBC 

2017). 

Bu tez Brexit‘in AB bütünleĢmesi üzerindeki etkisini hem de Britanya 

üzerindeki olası etkilerini araĢtırmıĢtır. Brexit, 1945'ten bu yana Ġngiliz diplomasisini 

ve uluslararası katılımı destekleyen kurumları, süreçleri ve stratejiyi sarsmamalıdır. 

BirleĢik Krallık Ġkinci Dünya SavaĢı‘nın sona ermesinden bu yana daha belirsiz bir 

ortamla karĢılaĢmamıĢtır. Bu belirsizlik, referandumdan önce çıkan küresel bir rol 

oynama istekliliği ve kapasitesi konusundaki soru iĢaretleri olmuĢtur. Bu nedenle, 

Brexit'in Ġngiltere‘nin üstlendiği en karmaĢık müzakere olacağını iddia etmek 

doğrudur. Brexit, Ġngiltere dıĢ politikası açısından benzersiz bir sorun teĢkil 

etmektedir. Aynı zamanda, hem Ġngiltere dıĢ politika yapma süreçleri hem de 

bunların hedefleri ve sonuçları için çok önemli sonuçları olacaktır. Algılanan risk,  

Ġngiltere'nin uluslararası bir aktör olarak meĢruiyetinin Brexit'ten etkilenme 

derecesidir, bu nedenle uluslararası etkisinde potansiyel bir düĢüĢe katkıda 

bulunabilir. Örneğin, Brexit‘in Ġngiltere‘nin Afrika ülkeleriyle olan ticari iliĢkileri 

için büyük sonuçları olabilir. Birçoğu Commonwealth üyesi ve birçoğu Ġngiltere 

pazarlarına tercihli eriĢimini kaybetme ve Ġngiltere'nin daha büyük ticaret anlaĢmaları 

peĢinde koĢma korkusuyla yüz yüze gelme korkusuyla karĢı karĢıya kalmaktadır. Bu, 

daha büyük bölgesel ekonomik entegrasyon konusundaki çabalarını olumsuz yönde 

etkileyebilir (Deen 2016). 

Uluslararası meĢruiyetin azalması konusu, BM'deki rolüyle de bağlantılıdır. 

AB, kuruluĢta geliĢmiĢ gözlemci statüsüne sahiptir ve ―temelde BM ile‖ etkili çok 

taraflılığa olan taahhüdüyle, son yıllarda BM‘de ―bir güç‖ olarak ortaya çıkmıĢtır 

(Deen 2016). Ġngiltere olmadan AB dıĢ politikasının daha az aktif hale gelmesi 

ihtimali yüksektir. Bu, Ġngiltere‘nin ilgilendiği alanlarda ne anlama gelebilir? 



71 

 

Kırım'ın ilhakı sonrasında David Cameron, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği 

için bedel ödemesi gerektiğini öne sürmüĢtür. Rusya‘ya yaptırdığı yaptırımlara 

verdiği destek, diğer üye ülkeleri ve özellikle de Almanya‘yı Rusya‘ya baskı yapmak 

için bazı ekonomik zararı kabul etmeleri gerektiği konusunda ikna etmede etkili 

olmuĢtur. Ġngiltere olmadan, Moskova ile her zamanki duruma geri dönmek isteyen 

Macaristan ve Ġtalya gibi ülkeler AB'de daha fazla ağırlık taĢıyacaklardır. Her ne 

kadar Almanya‘nın konumu hala karar verici bir faktör olsa da, Rusya‘nın 

Ukrayna‘dan çekilmesi yönünde baskı yapmak artık ġansölye Angela Merkel‘in 

diğer AB üyelerinin mülteci kriziyle mücadelede desteğini almaktan daha düĢük bir 

öncelik haline gelmesine neden olabilir. Asya'da,  AB‘nin çekim gücü daha da 

zayıflayabilir. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkeleri artık AB'yi bölgesel siyasi 

bütünleĢme modeli olarak görmeyeceklerdir. Aynı Ģekilde, AB‘nin ikinci en büyük 

ekonomisinin çıkıĢı, AB‘nin Japonya ve Hindistan gibi ülkelerle serbest ticaret 

müzakerelerinde pazarlık pozisyonunu azaltacaktır. Bazı Commonwealth ülkeleri, 

Ġngiltere ile ikili iliĢkilerini güçlendirmek için ikna edilebilir; ancak AB ve Ġngiltere 

pazarlarının göreceli büyüklükleri göz önüne alındığında, Commonwealth ülkelerinin 

27 üye ülke ile ticaret anlaĢmalarına öncelik vermesi veya dıĢ iliĢkilerini 

Avustralya‘nın sahip domine ettiği Asya-Pasifik bölgesindeki ve Amerika‘ya 

ortaklarına yönlendirmesi muhtemel olacaktır. Brexit, AB'yi Asya için daha az ilginç 

hale getirse de, AB de Asya ile daha az ilgilenecektir. Ġngiltere, yakın zamanda Çin‘e 

dıĢ politikada daha yoğun olarak potansiyel bir ekonomik ortak olarak baksa da, 

Ġngiltere geleneksel olarak diğer Avrupalıları yalnızca Çin‘e odaklanmamalarını, 

Japonya, Kore ve Güney Doğu Asya‘ya ve Asya‘ya daha fazla dikkat etmeleri için 

teĢvik etmiĢtir. Daha az ölçüde, aynı zamanda Avrupa ile Hindistan arasındaki 

iliĢkileri de desteklemiĢtir (Bond ve diğerleri 2016). 

Orta Doğu'da Brexit muhtemelen büyük bir fark yaratmayacaktır. AB, 2015 ile 

Ġran arasındaki nükleer anlaĢmayı müzakere ederken büyük güçlerin toplanmasında 

önemli bir rol oynadı; Referandum sonucundan bağımsız olarak yine Ġran 

anlaĢmasına bağlı kalacaktır. Ġngiltere de dahil olmak üzere AB üye ülkeleri, Ġran'la 

ekonomik iliĢkileri yeniden oluĢturmak için hızla harekete geçmiĢtir (ABD‘nin 

aksine). Hem Ġngiltere hem de 27 AB üye ülkesi ABD‘nin hangi pozisyonunda olursa 

olsun Ġran‘a karĢı askeri harekâta karĢı çıkacaktır. Ġngiltere, Suriye ihtilafında veya 
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Libya'da daha aktif bir AB rolü için baskı yapmamıĢtır. Fransa ve Ġngiltere, Libya‘da 

Batı müdahalesine önderlik etse de, yalnızca Fransa, Orta Doğu‘da AB askeri 

misyonlarını teĢvik etmekte aktif olarak yer almıĢtır. Orta Doğu ülkelerinin çoğu, 

Brüksel'deki AB kurumları aracılığıyla çalıĢmak için ulusal hükümetlerle ikili 

iliĢkileri tercih etmektedir ve Ġngiltere politikası, Suudi Arabistan ve diğer Körfez 

Ülkeleri ile iliĢkilerine vurgu yaparak bunu yansıtmaktadır. Bölgede ticari çıkarları 

olan diğer AB üye ülkeleri, AB'ye politikanın kontrolünü vermeye artık istekli 

değillerdir. Brexit Sonrası, Ġsveç ve diğerleri, AB kurumlarını Suudi Arabistan‘ın 

insan hakları sicilinde daha güçlü bir rol oynamaya itebilir. Ancak Suudi 

Arabistan‘ın güvenlik önemi ve petrolün dünya piyasalarındaki fiyatını değiĢtirme 

kabiliyetinin devam etmesi, AB‘nin  politikanın fazla değiĢmesi pek mümkün 

olmayacaktır (Echague 2007).  

Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Ġsveç'teki bulunan önemli Somali nüfusu ile 

terörün ortaya çıkması riski göz önüne alındığında AB, Brexit'ten sonra bile bölgeye 

bir miktar ilgi göstermeye devam edecektir. Bununla birlikte, deniz korsanlıkla 

mücadele operasyonu muhtemelen devam edecektir; çünkü onsuz birçok üye devletin 

ticaret gemileri yenilenmiĢ bir tehditle karĢı karĢıya kalabilir. Ġngiltere, AB ile ABD 

arasında bir köprü olarak her zaman önemli bir rol oynamıĢtır. Ġngiltere'siz AB, ABD 

için hala önemli bir bölgesel ortak olacaktır, ancak güvenlik çıkarlarına bakmak için 

daha az yetenekli, daha içeriye dönük ve hatta ABD'ye daha fazla bağımlı olacaktır. 

Brexit, Amerika‘yı Avrupa‘yı iĢlevsiz bir siyasi sistemle ekonomik büyüme bölgesi 

olarak görmeyen ve ABD‘nin Avrupa‘ya oranla yükselen Asya ekonomileriyle daha 

fazla ilgilenmesini savunanları teĢvik edecektir. Ġngiltere‘nin katkısı olmadan 

Avrupa'nın daha az istikrarlı, güvenli ve askeri ve diplomatik olarak daha az 

yetenekli olacağından endiĢe etmektedirler. Bununla birlikte, transatlantik iliĢkinin 

birçok yönü değiĢmeme eğilimindedir. Son yıllarda, avro bölgesindeki hakim ülke 

olarak Almanya, küresel ekonomik krizi ele almanın yanı sıra Ukrayna ihtilafını 

çözmede Amerika'nın ana ortağı olmuĢtur. Bu arada Paris, Orta Doğu, Kuzey Afrika 

hayati bir müttefiki haline geldi ve kendisini potansiyel olarak riskli askeri 

operasyonlar (özellikle Mali'de) yapmak için BirleĢik Krallık'tan daha istekli 

olduğunu kanıtlamıĢtır (Bond ve diğerleri 2016). 

Transatlantik bir serbest ticaret anlaĢması (TTIP) ile ilgili müzakereler Brexit 
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sonrasında devam edecektir. AB dıĢındaki Ġngiltere, Avrupa politikalarını etkilemek 

için alternatif kanallar geliĢtirecek olan ABD için daha az faydalı olacaktır. 

Avrupa KomĢuluk Politikası'nın baĢlatıcıları arasında olmamasına rağmen, Ġngiltere, 

özellikle Doğu Avrupa ile ilgili olarak aktif bir destekçisi olmuĢtur. Ancak Ġngiltere, 

son yıllarda uzun yılların öncü savunucusu olduğu AB geniĢlemesinin 

desteklenmesinde daha az rol oynamıĢtır (Bond ve diğerleri 2016). 

AB‘nin; BM, AGĠT ve diğer uluslararası örgütlerde koordine olmaya devam 

etmesi beklenmektedir. Ancak AB‘nin diğer uluslararası kuruluĢlardaki duruĢu 

Ġngiltere‘nin kaybıyla zayıflaması muhtemeldir. Net etki, muhtemelen hem Ġngiltere 

hem de AB'nin ortak amaçlara ulaĢmak için uluslararası kuruluĢlar aracılığıyla etkin 

bir Ģekilde çalıĢmasını biraz zorlaĢtırmak olabilir. Ġngiltere, AB'ye savunma rolü 

verme konusunda her zaman kararsız olmuĢtur. Ġngiltere olmadan, geri kalan 27 üye 

Ortak Savunma Politikası çerçevelemeye baĢlamayı daha kolay bulabilir. Siyasi 

düzeyde, Avrupa güç çifti Fransa ve Almanya'nın öncelikleri, Brexit‘in bıraktığı 

boĢluğu doldurabilir. Ne var ki Paris ve Berlin‘in AB‘nin savunmasına dair çok farklı 

görüĢleri bulunmaktadır. Fransa, Afrika‘daki askeri operasyonlar ve terörle mücadele 

çabalarıyla Avrupa‘nın desteğiyle daha çok ilgilenmektedir. Pratik düzeyde, Brexit 

sonrası AB, en yetenekli askeri güçlerinden birini kaybedecektir. 

 

3.7. Brexit Sonrası Almanya’nın AB Ġçerisinde Lider Olma Potansiyeli 
 

Avrupa‘da artan Avrupa Ģüpheciliği ve milliyetçilik, Avro krizi, mülteci kriiz 

AB‘nin içine kapanmasına neden olmuĢtur. AB üyesi devletler; dıĢ politika ve 

savunma politikası gibi alanlarda ortak tutum gösterme yeteneklerini giderek 

yitirmiĢtir. Brexit sonrasında, Almanya‘nın AB içerisindeki lider ülke haline 

geleceğine yönelik tartıĢmalar devam etmektedir. Uluslararası toplumun yaĢadığı 

krizler, Almanya‘yı krizlere yanıt vermede eksik olduğu gözlemlenen AB‘nin dıĢ ve 

savunma politikasını yönlendirmeye ve Avrupa‘nın Brexit sonrası yeni lideri olmaya 

zorlayabilir. 

 Brexit, Almanya‘nın liderlik rolünü yansıtan önemli bir örnek olabilir ve 

Almanya‘nın AB dıĢ politikasındaki yeni baĢat rolü incelemeye değerdir. Bu 

bağlamda, Brexit sonrasında ortak bir Avrupa dıĢ politikasının oluĢturulmasının 

Almanya liderliğinde gerçekleĢmesi muhtemeldir. Almanya‘nın AB içerisindeki 
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liderliği, Brexit sonrası Avrupa dıĢ politikasının yönünü etkileyebilme potansiyelini 

taĢımaktadır. 

Tarihsel süreçte; Ġkinci Dünya SavaĢı sonrasında yeniden yapılanan Almanya, 

iç ve dıĢ politikasında kısıtlamalar yaĢamıĢ ve ―yarı egemen devlet‖ olarak 

nitelendirilmiĢtir (Kazenstein 1987). Almanya‘nın içte ve dıĢta kısıtlı egemenliği, 

Avrupa bütünleĢmesine bağlı kalmasına yol açmıĢtır. Fransa‘nın Almanya‘nın artan 

sosyoekonomik gücünden uluslararası alanda yararlanma düĢüncesinin yanı sıra 

Almanya‘yı siyasi araçlarla da kontrol altında tutma çabası, Avrupa bütünleĢme 

sürecini baĢlatan önemli etkenlerden birisidir. Dolayısıyla, savaĢ sonrasında 

Almanya‘yı uluslararası sistemde Avrupalı ortaklarına yakınlaĢtırma yöneliminin 

uluslararası kurumların aracılığıyla gerçekleĢtirilmesi planlanmıĢtır. 

Almanya‘nın yapısal gücünün bileĢenleri, AB kurumları ve Avrupa 

politikasındaki karar alma süreçleri üzerinde, güçlü etkisinin bulunmasına olanak 

tanımaktadır. Almanya‘nın ekonomik gücü bu etkenlerin baĢında gelmektedir. 

Almanya, Avrupa‘daki en büyük milli ekonomidir ve Avrupa‘nın toplam Gayri Safi 

Yurtiçi Hasılası‘nın (GSYH) yaklaĢık yüzde yirmisini oluĢturmaktadır. Son on yılda, 

Almanya‘nın kiĢi baĢına düĢen GSYH‘si diğer büyük sanayi ülkelerinin hepsinden 

daha fazla yükselmiĢtir. Bunun yanında, Almanya, AB‘deki en yüksek nüfusa 

sahiptir ve Avrupa‘nın merkezinde stratejik bir konumda yer almaktadır. 2014 

yılında hazırlanan YönetiĢim Raporu‘na göre, Almanya, yönetim kapasitesiyle ilgili 

hemen hemen tüm kategorilerde, hem AB hem de dünya genelinde en baĢta gelen 

ülkeler arasında gösterilmiĢtir. Teknolojik geliĢimi, teknoloji temelli ihracatının, tüm 

ülkenin toplam ihracatının yüzde doksanını oluĢturmasında da görülmektedir (Siebert 

2014: 5). 

Alman dıĢ politikasının ön plana çıkması sonucu, Almanya‘da Brexit‘e nasıl 

yanıt verileceği konusundaki tartıĢmalar yaĢanmıĢtır. Almanya‘nın, dıĢ ve güvenlik 

politikasındaki yönelimini korumakla beraber; AB ve ABD müttefikliğini 

yoğunlaĢtırması muhtemeldir.  

Alman siyasetçiler, krizlerin Almanya‘ya yeni sorumluluklar getirdiğini 

algılamıĢtır. 2013 yılında Alman büyük koalisyon hükümetinin göreve gelmesiyle 

birlikte, Berlin‘in dıĢ ve güvenlik politikasına yeni bir yönelim kazanmıĢ ve 

aktifleĢmiĢtir. Almanya ‗nın önemli siyasetçilerinin 2014 yılında gerçekleĢen Münih 
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Güvenlik Zirvesi‘ndeki ifadeleri Almanya‘nın uluslararası sorumluluğunun 

artacağına iĢaret etmiĢtir. Nitekim Brexit bunu gösteren bir kriz olmuĢtur. 

CumhurbaĢkanı Joachim Gauck Almanya‘nın; AB, NATO ve BM temelinde 

uluslararası sistemin korunmasına çabalayacağını vurgulamıĢtır (Gauck 2004).  

AB‘nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası‘nın (AGSP) Avrupa 

bütünleĢmesinin en zayıf halkası olduğu öne sürülebilir (Blockmans ve Faleg 2005). 

Batının müdahele yorgunluğu, artan Avrupa Ģüpheciliği ve sürekli hale gelen stratejik 

farklıların gölgesinde, üye devletler bu politika alanında daha fazla bütünleĢme için 

çabaladı ve AB‘yi etkili bir güvenlik sağlayıcı kurum haline getirmeyi amaçladı. 

AB‘nin güvenlik ve savunma politikasının geçmiĢini, geliĢimini, bugününü ve 

geleceğini incelerken, Almanya‘yı ele almak gerekir. Almanya‘nın savunma ve 

güvenlik politikasına yaklaĢımı daha önce belirtildiği üzere ülkenin çok ulusluluğa 

bağlılığı ve anti-militarizmle ĢekillenmiĢtir. Almanya, AGSP‘yi sürekli olarak 

destekledi ve Avrupa bütünleĢme sürecine önemli bir katkı olarak gördü; ancak 

Almanya‘nın askeri güç kullanmaktan kaçınması, en yakın ortağı Fransa için 

hayalkırıklığı kaynağı oldu. Bu durum, AGSP‘nin 2010 yılından beri erozyona 

uğramasının ana nedenidir. 

Günümüzde, Almanya‘nın rolü değiĢim içerisindedir. Almanya, savunma ve 

güvenlik politikasında giderek artan baskılar nedeniyle aktif olmaya itilmektedir 

Kırım‘ın Rusya tarafından ilhakının ardından, Alman BaĢbakanı kendisini zorlu bir 

görevin baĢında buldu: Avrupa‘da savaĢ ve barıĢ geriliminde çözüm on yıllardır ilk 

kez Alman hükümetinin elindeydi. ABD ve dıĢ politika alanında etkili ülkeler olan 

Fransa ve Ġngiltere arka planda kaldı. Bu, Almanya‘da siyasi elitler ve kamuoyu 

açısından da yeni bir durumdu. Almanya, ABD‘nin kriz çözümünde liderlik gösteren 

ortağı haline geldi. Almanya‘nın, ABD ile ortak hareket ederek, AB‘nin politikasını 

yönetmesi çok önemli bir geliĢmeydi. Almanya, gereklilik sonucunda lider 

konumuna geldi: Almanya‘nın yapısal gücünün yanında Fransa ve Ġngiltere‘nin 

isteksizliği Almanya‘yı ipleri eline almaya zorladı. ABD yönetimi de Avrupa 

içerisindeki önemli bir güvenlik konusunu Berlin‘e bıraktı. Alman hükümetinin 

Avrupa güvenliği açısından kritik önemdeki bir krizi yönetmesi, Almanya‘nın 

liderliği için dönüm noktasıydı.  

ABD siyasetçileri ve diplomatları uzun yıllardır sürekli olarak Almanya‘nın 
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daha fazla liderlik göstermesini talep etmiĢtir. Örneğin; eski ABD BaĢkanı George 

Bush‘un Almanya‘nın birleĢmesi sonrasında Almanlara mesajı liderlikte ortak olma 

yönündeydi (Bush 1990). ABD, sadece Almanya‘nın birleĢmesini savunan en önemli 

ülke olmakla kalmadı; aynı zamanda Almanya‘nın dıĢ ve güvenlik politikasının 

yenilenmesi gerekliliğini savunuyordu. Almanya‘nın çok uluslu barıĢ 

operasyonlarına katılmasını talep ediyordu. Bu süreç oldukça yavaĢ geliĢti; Alman 

ordusu öncelikle Somali, sonrasında da Bosna‘ya az sayıda asker gönderdi. 1999 

yılında NATO‘nun Kosova‘ya müdahelesine katıldı. Alman dıĢ politikası için asıl 

test Afganistan‘ı ĠstikrarlaĢtırma Gücü‘ne (ISAF) katılımıyla gerçekleĢti. Berlin‘in 

aktif katılımı, onlarca Alman askerinin ölmesine neden oldu. Bunun yanında, Alman 

ordusu sivil ölümlere neden oldu (Noetzel 2011: 397).  Almanya‘nın, 2011 yılında 

BM Güvenlik Konseyi‘nde Libya‘ya müdaheleye karĢı vetosu da önemli dönüm 

noktasıydı. NATO bir raporunda; Almanya‘nın önemli bir ekonomik güç olduğunu; 

ancak ikinci derecede siyasi ve askeri güç olduğunu vurguladı ve Almanya‘nın 

NATO‘daki güçsüzlüğünü önemli bir sorun olarak nitelendirdi (Burns ve Wilson 

2012:6 ).  

Dolayısıyla ABD yönetimi, Avrupa ve küresel güvenlik konusunda 

Almanya‘nın daha güçlü bir biçimde yer almasını savunmuĢtur. Obama hükümeti, 

ABD‘nin her tür güvenlik krizinde liderlik rolünde ısrarcı olamayacağını açıkça 

gösterdi. Moskova ile Batı arasındaki müzakerelerde liderlik rolünü Berlin‘e devretti. 

Ne var ki, Almanya‘nın gerekli kurumsal arka planı ve askeri yeteneği tümüyle bir 

liderlik için yeterli değildir. Bazı uzmanlar, Almanya‘nın sert ve yumuĢak güç 

kaynaklarının yeterli olmadığını iddia etmektedir. Ġkinci olarak, Almanya‘da dıĢ 

politika elitleri daha proaktif bir dıĢ politika yönelimini kabul etse de; bu üzerinde 

uzlaĢmaya varılan bir konu değildir. Almanya, ABD‘nin yokluğunda Avrupa 

güvenliğinin ana garantörü olarak yetersiz kalabilir.  

Almanya‘nın dıĢ politikası, Transatlantik ortaklığınına büyük önem 

vermektedir (Nicholson 2015). Almanya‘nın savuma ve güvenlik politikasını 

yönlendiren anti-militarizm ve çok ulusluluk kavramlarının tamamen 

kaybolmayacağı ve Alman dıĢ politikasını yönlendirmeye devam edeceği 

gözlemlenebilir. Almanya dıĢ politikasında sivil güç kavramı çerçevesinde askeri güç 

kullanımından tamamen kaçınmamıĢ, kriz bölgelerine zorunlu durumlarda 
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uluslararası hukuk dâhilinde müdahele etmeyi tercih etmiĢtir (Risse 2004: 8).   

Bu yaklaĢımdan bir sapma olmasını beklemek zordur. Avrupa‘da devam eden 

kriz çok boyutludur: Kimlik sorunu, liderlik ve karar alma süreçlerindeki sorunlar, 

hem kamusal meĢruiyet ve uluslararası güvenle ilgili yaĢanan sorunlar devam 

etmektedir. AB, yapısal zayıflık sinyalleri vermeye devam etmektedir. Vizyoner 

liderlik, stratejik kültür ve kamuoyuna açık tartıĢmaların yoksunluğunda; idealleri, 

normaları ve değerleri seyrek biçimde pratikte uygulanmaktadır. Bu kriz durumunda 

AB, aday ülkelere sürekli olarak negatif ve hayalkırıklığına uğratıcı sinyaller 

göndermektedir. Bu ülkelerde, otoriter eğilimler, ekonomik verimsizlik, hukuk 

ilkelerinde ve siyasi katılımda geriye gidiĢ gözlemlenmektedir. Avrupa verimli 

çözümler üretmeye yönelmelidir. 

Uluslararası sistem, bazen kademeli bazen de radikal değiĢimler 

göstermektedir. Bugün Alman dıĢ politikasını, Avrupa bütünleĢmesi dıĢında 

değerlendirmek olanaksızdır. Roma SözleĢmesi imzalandığından beri, kriz ve 

geliĢme dönemlerinin gerçekleĢtiği Avrupa bütünleĢmesi Avrupa‘ya yön verdi. Ne 

var ki sonunda AB, Avrupa‘nın insanları için barıĢ, istikrar ve zenginleĢmeyi koruma 

konusunda baĢarılı oldu. Daha fazla bütünleĢmenin olup olmayacağını tahmin etmek 

zor olsa da, Avrupa‘nın kendisini yeniden keĢfetme konusundaki yeteneğine 

güvenmek gerekir. Avrupa bütünleĢmesi, tarihsel süreci boyunca geliĢme siyasi irade 

ve uzlaĢmaya hazır olmaya bağımlı oldu. Bu bağlamda, müzakere sürecini 

geliĢtirmek ve engelleri aĢmak gereklidir. 

Theresa May, birçok Avrupa baĢkentinde Avrupa Ģüpheci olarak tasvir 

edilmekte ve AB ve Avro bölgesindeki yeni güç dengesinin yarattığı karmaĢa 

yaĢanmaktadır. Göç konusundaki bir değiĢim, kıtadaki dengenin yumuĢak bir Brexit 

lehine hareket etmesine yardımcı olma potansiyeli taĢımaktadır. Bu çerçevede 

yumuĢak Brexit ve sert Brexit arasındaki ayrımı ortaya koymak gerekmektedir. 

Almanya‘nın Ġngiltere‘yle olan 51 milyar Avro‘luk ticaret fazlası olduğunun 

farkındalığıyla Angela Merkel, referandum sonrasında Ġngiltere‘ye karĢı uzlaĢmacı 

birsöylem kullanmıĢtır. Referandumun ardından Avrupalı liderler, Avrupa projesinin 

hala devam ettiğini açıkça ortaya koymak için federalist bir adım atma çağrısında 

bulunmuĢtur. Ancak, bu tür çağrıların ciddiye alınabileceği politika alanlarını 

bulmakta büyük zorluk çekmektedirler.  Brexit, hiç kuĢkusuz, Avrupa'nın fay 
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hatlarını emsali görülmemiĢ bir Ģekilde gözler önüne sermektedir. Ġdeolojik çizgilerin 

ötesinde Avrupa iĢbirliğinin temeli finansman açısından değerlendirilmektedir. 

Avrupa sisteminin, katılımcı ülkelerinin daha özgür ve pragmatik bir Ģekilde iĢbirliği 

yapmasını ve daha sonra birleĢik bir Avrupa idealine doğru ilerlemelerini sağlamak 

için yeni bir yol bulması gerekecektir (Bourgeout 2016). 

Avrupa'da açık bir Ģekilde sorumluluk almak, Berlin‘in acı verici tarihsel 

nedenlerden dolayı Ģimdiye kadar titizlikle kaçındığı bir tutumdur. Hâlihazırda 

tartıĢılan bir alternatif, Almanya, Hollanda, Polonya ve Ġskandinavya ve Baltık 

devletlerinin Hansa Birliği'nin günümüzün modern bir versiyonunu oluĢturmak için 

ayrılabileceği bir kuzey-güney Avrupa bölünmesidir. Bu noktaya ulaĢılırsa, Avrupa 

birliği fikri çoktan yok olmuĢ olacaktır. Rusya, Avrupa demokrasisine olumsuz 

yaklaĢmaktadır. Gizli olarak yardım ettiği Brexit, Putin'e büyük rahatlık vermiĢtir. 

Kremlin‘in Avrupa‘nın bölünmelerini sömürme çabaları Ģimdi daha çok Balkanlar‘da 

tahmin edilebilir. Trump da, Avrupa kampındaki kargaĢayı değerlendirebilme 

potansiyeli taĢımaktadır. Deneyimli Ġngiliz diplomasisi olmadan, ABD-AB 

ticaretindeki gerilimler, tarifeler, NATO, iklim değiĢikliği, Ġran ve Ġsrail-Filistin 

zamanla açık çatıĢmaya dönüĢebilir (The Guardian 2018)
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BÖLÜM 4. SONUÇ 
 

Bu tez, Ģu araĢtırma sorularını yanıtlamayı amaçlamıĢtır:  

(i) Brexit'in AB-Ġngiltere iliĢkileri üzerindeki yansımaları ne olacaktır?  

(ii) Brexit'in AB bütünleĢmesi ve küresel siyaset için anlamı nedir?  

(iii) Avrupa Ģüpheciliğinin Brexit ile iliĢkisi nasıl açıklanabilir?  

Bu araĢtırma sorularının yanıtlanmasında niteliksel bir araĢtırma yöntemi olan süreç 

takibi (Process Tracing) analizi uygulanmaya çabalanmıĢ ve Avrupa Ģüpheciliğinin, 

Brexit‘i tetikleyen ve onu üreten süreçte nedensel bir mekanizma olduğu iddia 

edilmiĢtir. Dolayısıyla, Brexit'in, BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 

ilk müzakerelerinden itibaren Avrupa siyasi bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve 

hevessiz eğiliminin sonucu olduğunu öne sürmektedir. Aynı zamanda, Brexit'in 

Avrupa bütünleĢmesi üzerindeki muhtemel etkisini ele alarak; birincisi Avrupa 

Ģüpheciliğinin etkisinde olan ve AB'nin parçalanmasına ve zayıflamasına yol açan 

geniĢ yörüngenin (merkezkaç yörüngesi) baskın olabileceğini savunmaktadır. 

Ġkincisi, AB içerisinde daha fazla iĢbirliğine yol açabilecek ve Avrupa bütünleĢme 

sürecinin güçlendirilmesine yol açabilecek potansiyeli algılamanın önemine vurgu 

yapmaktadır (merkezcil yörünge). Bu tez Brexit‘i, Taggart ve Szczerbiak‘ın (2002) 

kavramsallaĢtırmasıyla sert Avrupa Ģüpheci (Eurosceptic) tutumun, Kopecky ve 

Mudde‘un (2002) kavramsallaĢtırmasıyla ise Europhobe tutumun bir tezahürü olarak 

nitelendirmektedir.  

 Süreç takibi, nedensel mekanizmaların, nedensel bir sürecin fiili bir 

durumda nasıl gerçekleĢtiğine dair detaylı, vaka içi ampirik analizleri kullanarak 

izlenmesi amaçlayan bir araĢtırma yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Avrupa 

Ģüpheciliği nedensel mekanizma olarak değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda, Avrupa 

Ģüpheciliği sebep değildir, sebeplerle tetiklenen ve onları üretken bir iliĢkide 

sonuçlarla iliĢkilendiren nedensel bir mekanizmadır. Bu çerçevede, tezde Avrupa 

Ģüpheciliğinin Brexit‘e yol açan sebep olduğundan ziyade Brexit‘i tetikleyen ve onu 

üreten iliĢkide nedensel bir mekanizma olduğu iddia edilmektedir. Dolayısıyla, bu 

tezde, Brexit'in, BirleĢik Krallık‘ın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilk 

müzakerelerinden itibaren Avrupa siyasi bütünleĢme projesine yönelik Ģüpheci ve 

hevessiz sürecin sonucu olduğunu iddia etmektedir. Nedenleri, Avrupa Ģüpheciliği ve 
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sonuçları, Brexit‘i birbirine bağlayan nedensel mekanizmaları ortaya çıkarmaya 

çabalamaktadır. Bu paradigmasal çerçevede tezin yöntemsel eğilimi daha çok kuram-

bazlı olay incelemesi (theory-oriented case studies) ve süreç-takibidir. 

Birinci bölümde süreç takibi yöntemiyle izlendiği üzere, Avrupa 

bütünleĢmesine hem ulusal-kültürel hem de ekonomik itirazların göze çarpan bir 

ülkesi olan Britanya'daki Avrupa Ģüpheciliği önemli bir olgudur. Ġngiltere'deki 

Avrupa bütünleĢmesi için kamuoyu desteği her zaman sorunlu olmuĢtur, ancak bu 

durumun siyasi partilerin konumlanmasına nasıl dönüĢtüğü evrilme göstermiĢtir. Kıta 

Avrupası‘nın çoğunun aksine, Avrupa Ģüpheciliği ana akım partilerde de 

gözlemlenmiĢtir. 1970'lerin baĢlarında ĠĢçi Partisi içinde güçlü bir rol oynamıĢ ve 

1980'lerden beri Muhafazakâr partide güçlü bir Ģekilde ortaya çıkmıĢtır. Avrupa 

projesine yönelik olarak Ġngiltere, tarihsel olarak AB ile sorunlu bir iliĢki içerisinde 

olmuĢ ve daha fazla bütünleĢmeye olan bağlılığı açısından her zaman karĢıt bir 

çizgide yer almıĢtır. Son yıllarda bu tezde tanımlandığı üzere ‗sert‘ Avrupa 

Ģüpheciliği, Ġngiliz siyasetinde giderek yaygınlaĢmıĢtır. Bu geliĢme, BirleĢik Krallık 

Bağımsızlık Partisi‘nin (UKIP) 2014 Avrupa seçimlerinde Ġngiltere'nin önde gelen 

partisi haline gelmesiyle daha da önemli hale gelmiĢtir. 

Avrupa bütünleĢmesi her zaman krizler tarafından ĢekillenmiĢ olmasına 

rağmen (Crespy ve Verschueren 2009: 393; Ross: 2011), Avrupa projesine karĢı olan 

muhalefet geleneksel olarak marjinal olarak kabul edilmiĢtir. Gerçekten de, 

1980'lerin ortalarına kadar, pek çok üye devlette Avrupa Topluluğuna karĢı geniĢ 

ölçüde olumlu tutumlar sergilerken, kitlesel düzeyde gizli rıza hakim görünüyordu; 

elit düzeyde entegrasyona karĢıtlık ise marjinal, geçici ya da kısmi kalmıĢtır 

(Leconte, 2010: 23). Margaret Thatcher'ın ünlü Bruges konuĢması, Avrupa projesine 

yönelik elitler arasında geliĢen farklı bakıĢ açıları için bir katalizör görevi görmüĢtür 

(Hooghe ve Marks 1997:1). Britanya, AB üyeliğine yönelik tutumları çoğu zaman 

değiĢkenlik gösterse de, nüfusun önemli bir kısmı, Britanya‘nın AB‘yi terk etme 

veya üyelik Ģartlarını temel olarak dönüĢtürme talebini sürekli olarak dile getirmiĢtir. 

Diğer birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak, Britanya'nın uzun ve yerleĢik bir 

Avrupa Ģüpheci geleneği vardır. Ġngiltere'nin bu farklılık temelindeki tarihsel anlayıĢı 

belki de Winston Churchill'in 1953'te yaptığı konuĢmada en iyi Ģekilde 

özetlenmektedir.  
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Avrupa ġüpheciliği, Ġngiltere'nin AB üyeliği Ģartlarını da ĢekillendirmiĢtir - 

Avrupa bütünleĢmesinin merkezi yönleri olan Avro bölgesi ve Schengen 

Bölgesi‘nden ayrılma müzakereleri bunu göstermektedir. 1970'lerden beri, Ġngilizler, 

Avrupa bütünleĢmesine yönelik heves konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha 

az istekli olmuĢlardır. 

Ġngiltere‘de, referanduma giden yolda Avrupa Ģüpheciliği bağlamında iç 

politikada örgütlü Avrupa Ģüpheciliğinin yükseliĢi dikkat çekmiĢtir. 2013'ten itibaren, 

Ġngiliz siyasetinin yerleĢik partilere olan bağları zayıflamıĢ ve seçmenler arasındaki 

belirsizlik hâli artmıĢ, açık bir Ģekilde Avrupalı BirleĢik Krallık Bağımsızlık Partisi 

(UKIP), Liberal Demokratların yerini alarak en büyük üçüncü parti konumuna 

gelmiĢtir. UKIP'in yükseliĢi, David Cameron'un AB üyeliği konusunda bir 

referandum yapılmasının önemli bir sebebi olmuĢtur; ancak bu taahhüt, göç 

hakkındaki endiĢeleri birleĢtiren bir partiye verilen desteği zayıflatmak için etkili 

olmamıĢtır. Ġngiltere'deki 2014 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde parti, seçimlerde 

(ve en fazla sayıda koltuk) en büyük payı kazandı ve kıtadaki AB karĢıtı partilerin 

gücünü yansıttı. UKIP'in 'sert' Avrupa Ģüpheciliğine destek, temel olarak - sadece 

olmasa da - göçmenler ve AB ile ilgili kaygılar tarafından yönlendirilen yaĢlı,  daha 

kötü eğitimli, iĢçi sınıfı ya da kendi hesabına çalıĢan seçmenlerden geliyordu. Bu 

seçmen kitlesi, iç politikaların iĢleyiĢinden memnuniyetsizdir. 

Brexit sonrası, Avro Bölgesi'nde kalan Avrupa ülkelerinin yönelimlerine 

bağlı olarak, AB‘nin ekonomik ve finansal politikalardaki etkinliği yürütme gücü 

etkilenecektir. AB dıĢ politikası muhtemelen hükümetler arası olmaya devam 

edecektir: Ne var ki AB‘nin dünya politikasında daha az aktif hale gelme ihtimali 

bulunmaktadır. Avrupa Ģüpheci söylemlere rağmen, Ġngiliz hükümetleri AB'yi dıĢ 

politika hedeflerini gerçekleĢtirmede önemli bir araç olarak görmüĢlerdir. Brexit 

sonrası da, her ne kadar ortak bir Avrupa savunma politikasının kurulmasına karĢı 

daha az muhalefet gerçekleĢebilecek olsa da; AB etkili bir üyesinin kaybıyla 

operasyon gerçekleĢtirme bağlamında daha az kapasiteye sahip olacaktır. Diğer 

yandan, Brexit‘in, Avrupa Ģüpheci hareketleri güçlendirmesi muhtemeldir. 

Almanya‘nın AB‘deki etkisini arttırması, Berlin‘in Ģüpheyle yaklaĢtığı ülkelerdeki 

gerginlikleri ve güvensizlikleri artırabilir.  

Bu tezde sunulan analizler, Ġngiliz seçmenlerinin göç karĢıtı ve düzen karĢıtı 
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duyguları tarafından motive edildiğini göstermektedir. Bu durum, küreselleĢme ve 

kitlesel göçün kendilerine zarar verdiğini düĢünenler ile bu geliĢmeleri memnuniyetle 

karĢılayanlar arasında bir ayrıma iĢaret etmektedir, Avrupa Ģüpheci radikal sağ ve 

solu destekleyen Avrupalı tarafların artan desteğinin ardındaki itici güçtür (Kriesi ve 

diğ. 2012). KüreselleĢmenin, göçün ve Avrupa bütünleĢmesinin kültürel ve 

ekonomik tehditleri ile ilgili kaygılar, özellikle ulusal ve Avrupa seçimlerinde önemli 

bir yer tutan popülist partiler tarafından etkili bir Ģekilde harekete geçirilmiĢtir. 

AB son yıllarda önemli dönüm noktaları yaĢamaktadır. 2000‘li yıllara Avrupa 

bütünleĢme sürecini bir sonraki aĢamaya taĢıyacak yeni projeler eĢliğinde adım atan 

AB, bu yeni amaçları içeren anayasal antlaĢmanın Fransa ve Hollanda nezdinde 

referandumda reddedilmesi ile geleceği ve bütünselliğiyle ilgili olarak endiĢe içine 

girmiĢtir. Anayasa krizinden Lizbon AntlaĢması ile çıkan AB, bu kez de 2008 

ekonomik krizinin etkilerini yaĢamıĢ ve Avro Bölgesi‘nin sorunlarını çözme 

çerçevesinde yeni önlemler almıĢtır. Uluslararası iliĢkilerde yaĢanan dönüĢümler; 

Ukrayna krizi, Suriye iç savaĢı sonrası yoğunlaĢan mülteci krizi zorluklara yol 

açmıĢtır. AB‘ye üye olan devletlerde popülist sağ partilerin güçlenmesi Avrupa 

bütünleĢmesi açısından olumsuz koĢulların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.  

Bu eğilimin en son örneği, Brexit‘tir. Ne var ki, birçok yönden, Ġngiltere‘nin 

AB üyeliği referandumunun sonucu ĢaĢırtıcı olmamıĢtır. Birincisi, BirleĢik Krallık 

halkı, 1973'ten beri Avrupa içerisinde en Avrupa Ģüpheci seçmen kitlesi olmuĢtur ve 

kamuoyu anketleri bu referandumun çok yakın bir yarıĢ olacağını öne sürmüĢtür. 

Ġkincisi, diğer AB hükümetlerinin çoğunun AB yanlısı tutumuna tam tersine 

Ġngiltere'nin Muhafazakâr Partisi'nin önde gelen isimleri AB'ye Ģiddetle karĢı çıkmıĢ 

ve böylece Avrupa Ģüpheci söylemi ana akım haline getirmiĢtir (De Vries ve 

Edwards 2009). Üçüncüsü, Avrupa entegrasyonuyla ilgili referandumların oldukça 

öngörülemez olduğu ve seçmenlerin ana akım siyasi partiler ve uzmanlar tarafından 

desteklenen ve hükümet tarafından kendilerine sunulan önerileri reddettikleri iyi 

bilinmektedir (örn. Franklin ve diğ., 1994, Hobolt 2009). Son olarak, Brexit‘i 

destekleyen kampın söylemi, son yıllarda Avrupa'da genel olarak popülist partilerin 

seçmen baĢarılarına yol açmıĢ ve genel olarak göç ile ilgili endiĢeler, ekonomik 

fırsatların eksikliği ve siyasi sınıfa olan öfkeyle tetiklenmiĢtir (Kriesi ve diğerleri: 

2012). Bu nedenle, bir yandan Brexit referandumunun sonucu benzersiz bir olaydır, 
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çünkü hiçbir üye ülke Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar vermemiĢtir. Öte yandan, 

bu sonuca yol açan düĢünceler hiçbir Ģekilde belirgin bir Ġngiliz fenomeni değildir. 

Bu tezde sunulan analizler, Ġngiliz seçmenlerinin göç karĢıtı ve düzen karĢıtı 

duyguları tarafından motive edildiğini göstermektedir. 

Bugüne kadar hiçbir AB üyesi üyelikten ayrılmamıĢtır ve bu çerçevede 

Britanya‘nın AB üyeliğinden ayrılma süreci ilk olduğundan belirsizlikleri de içinde 

barındırmaktadır. Avrupa‘da radikal popülist sağ partilerin ve liderlerinin siyasi 

yükseliĢi ve AB karĢıtı söylemlerin kazanacağı ağırlık AB‘nin geleceğinde belirleyici 

bir role sahip olacaktır. 

Bu nedenle, Brexit, AB‘nin yönünü belirleyen daha geniĢ bir belirsizlik 

alanının bir parçası olarak düĢünülmelidir. Bu bağlamda, ardıĢık AB krizlerini 

(örneğin Avro bölgesi krizi, göç krizi ve Brexit ile iliĢkili kriz), aynı zamanda çeĢitli 

fırsatları yaratan bağlamsal faktörler olarak görüp, krizin yol açtığı istikrarsızlık ve 

belirsizlik ele alınmalıdır. Bu bağlamda, Brexit'in Avrupa bütünleĢmesi üzerindeki 

muhtemel etkisini ele alarak; birincisi AB'nin parçalanmasına ve zayıflamasına yol 

açan geniĢ yörüngenin farkında olmak (merkezkaç yörüngesi); ve ikincisi, AB 

içerisinde daha fazla iĢbirliğine yol açabilecek ve Avrupa bütünleĢme sürecinin 

güçlendirilmesine yol açabilecek potansiyeli algılamak önemlidir (merkezcil 

yörünge). Avrupa seçkinlerinin artan güvensizliği, Avrupa‘nın sorunlarına popülist 

çözümler öneren ve çoğunlukla göçmenlik karĢıtı düĢüncelerle birleĢmiĢ olan nativist 

gruplar ve partiler tarafından istismar edilebilmektedir. AB, hukukun üstünlüğüne ve 

geniĢ bir müktesebat topluluğuna dayanan bir sistem olsa da, kuruluĢ ilkelerine saygı 

göstermeyen çeĢitli üye devletlerle mücadele etmektedir. GerçekleĢen krizler, belirli 

gündemleri zorlamak için istikrarsızlık ve belirsizlikten yararlanan aktörler için 

fırsatlar ve motivasyon kaynakları yaratmaktadır. AB‘nin sona ermesini arzulayan ve 

yalnızca milliyetçi siyasetin geri dönüĢü için çalıĢan aktörler de krizleri gelecekle 

ilgili kendi vizyonlarını zorlamaları için bir fırsat olarak görebilmektedir. ĠĢbirliği 

gündemini her zaman ilerletecek bir mekanizma olmadığı için merkezkaç veya 

merkezcil yörüngelerden hangisinin öne çıkacağına dair net bir gösterge yoktur. Ne 

var ki, AB27'de, bütünleĢmeyi derinleĢtirmeye yönelik verimli zemin hala 

bulunmaktadır. Hem AB hem de ulusal liderlerin Avrupa bütünleĢmesine bağlı 

kalmaları koĢuluyla, Brexit, geri kalan AB üye devletlerini birbirine daha da 
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yakınlaĢtırarak, merkezcil faaliyetleri tetikleyebilir. 

Bu süreç, AB ile Britanya arasındaki müzakere sürecine bağlı olarak 

geliĢecektir. Britanya‘nın AB ile yoğun ekonomik ve sosyal iliĢkileri dikkate 

alındığında, üyelik sonrası dönem için iki taraf arasında ne tür bir iliĢki oluĢacağı 

tartıĢılmaktadır. Britanya gibi diplomatik ve ekonomik açıdan AB içindeki ağırlıklı 

olan bir ülkenin AB‘den ayrılması, AB içerisinde birliği güçlendirebileceği gibi; aksi 

bir durumda domino etkisiyle bazı AB ülkelerinin AB‘ye olan bağlılıklarını negatif 

anlamda etkileyebilir. Britanya‘nın AB üyeliğinden ayrılma sürecini, bu sürecin AB 

bütünleĢmesi açısından yansımalarını ele almak gerekmektedir. Brexit kararı, 

yalnızca Britanya‘nın geleceğini ilgilendirmemekte, AB içerisinde güçlü bir ülkenin 

ayrılmasıyla AB bütünleĢmesiyle ilgili de birçok konuyu barındırmaktadır. Pratik 

anlamda, Britanya‘nın AB‘den nasıl ayrılacağı belirsizliğini korumakta olan bir 

süreçtir. Hukuki ve siyasi çerçevede belirsizlikler gözlemlenmektedir. Pratik anlamda 

50‘nci Madde‘nin daha önce uygulanmamıĢ olması zorluklara yol açmaktadır. 

KüreselleĢmenin, göçün ve Avrupa bütünleĢmesinin kültürel ve ekonomik 

tehditleri ile ilgili kaygılar, özellikle ulusal ve Avrupa seçimlerinde önemli bir yer 

tutan popülist partiler tarafından etkili bir Ģekilde harekete geçirilmiĢtir. AB'nin karĢı 

karĢıya kaldığı güçlük, böylece bir üye devletin kaybının ve bunun ardından ortaya 

çıkan ekonomik ve siyasi yankının ötesine geçmiĢtir. Belki de daha da önemlisi, 

Avrupa'daki birçok seçmenin AB‗yi sıradan vatandaĢları daha küreselleĢmiĢ ve 

bütünleĢmiĢ bir dünyanın meydan okumalarından koruma çerçevesinde, çözümden 

ziyade sorunun bir parçası olarak görmesidir. Son olarak, Avrupa'daki diğer AB 

üyeliği referandumları ve Avrupalı partilerin seçim baĢarıları üzerinde domino etkisi 

olasılığına özellikle tartıĢılmalıdır. 

Ġngiltere‘nin AB‘yle iliĢkisinin asgariye indirildiği ve içerisinde yer almadığı 

AB, daha iyi iĢleyen ve daha bütüncül bir birlik haline dönüĢebilir. Ne var ki, Brexit'i 

yönetme süreci, AB'yi daha da bölünmüĢ, AB‘yi Ģekillendiren siyasi çerçevelerde 

önemli bir değiĢikliğe yol açabilecek ve AB‘yi çözme potansiyeline sahip merkezkaç 

kuvvetlerini potansiyel olarak güçlendirebilir (Möller ve Oliver, 2014). Ġngiltere, 

Brexit ile birlikte Avrupa'yı yönlendirme Ģansını yitirebilir ve Fransa-Almanya 

hattını dengeleme potansiyelini yitirebilir (Blagden: 2016). Cameron'ın referandum 

kampanyası sırasında açıkça belirttiği gibi, yüzyılın ortasındaki mevcut tahminlerde 
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Ġngiltere, AB'nin en büyük nüfusuna, ekonomisine ve ordusuna sahip olabilecek bir 

ülke haline gelecektir. Brexit referandumu kararı, bunu potansiyel olarak 

engellemiĢtir. Yeni iliĢki doğrultusunda Ġngiltere‘nin öngörülebilir gelecek açısından 

Avrupa‘daki yerinin, Ġngiltere‘den ziyade AB‘nin daha büyük kolektif çıkarlarının ne 

olduğu ile belirlenme ihtimali yüksektir (Oliver: 2015).  

Brexit‘in Avrupa fikrine ve Avrupa'nın dünyada ayakta kalmasına verilen zarar 

önemli ve kalıcı olacaktır. Donald Trump, Vladimir Putin ve Xi Jinping döneminde, 

Avrupa Aydınlanma'nın yasal haklara, yükümlülüklere ve bireysel özgürlüklere 

dayanan açık toplumların mirası sürekli saldırı altında kalmaya meyillidir. 

Demokratik yönetiĢim dünyanın çoğunda arka plana itilen bir olgu haline gelebilir. 

Avrupa demokratik yönetiĢimin ilk ve son kalesi olarak kalmaya devam etmelidir.  

Almanya'nın Brexit sonrası Avrupa'daki konumu özellikle ilgi çekicidir. Angela 

Merkel‘in hükümeti, haklı olarak, Brexit'in büyük bir hata olduğuna inanmaktadır. 

Almanya, genel olarak huzursuz bir Ģekilde piĢmanlık duyuyor gibi görünmektedir. 

Berlin Ģimdi, Avrupa‘nın radikal sağ popülizminin yükseliĢi, Ġtalya‘nın bulaĢıcı 

Brüksel karĢıtı isyanı ve içgüdüsel olarak benzer bir müttefiki olan Ġngiltere‘nin 

yardımı olmadan kitlesel göçün istikrarsız, borçlu güney Avrupa‘nın yarattığı 

sorunları karĢısındadır ve ortaya çıkan zorluklarla yüzleĢmektedir. Bu arada Merkel, 

Fransa BaĢkanı Emmanuel Macron'un iddialı politika talepleriyle daha doğrudan 

karĢı karĢıya gelmesi beklenmektedir. (The Guardian 2018). 

Brexit ve diğer tüm sorunlar karĢısında Avrupa birliğinin anahtarın Almanya 

olması beklenmektedir. Brexit, AB bölgesindeki dayanıĢmada benzeri görülmemiĢ 

bir çöküĢe yol açacak baĢka bir krizle birleĢirse, AB'nin hem Almanya'yı hem de 

diğer üyelerini sorgulamaya yönlendirebilir. Böyle bir "domino teorisi", Ġngiltere'nin 

davranıĢlarının, özellikle Güney ve Doğu Avrupa üye devletlerinde potansiyel olarak 

etkileyebilir (Adams ve Robles: 2016). Ayrıca bu durum radikal sağ popülist partiler 

olan Fransa‘nın Ulusal Cephesi gibi Kuzey ve Batı Avrupa‘daki diğer popülist 

radikal sağ yönelimli benzer grupları da teĢvik edebilir. 

Ġkinci Dünya SavaĢı'nın sona ermesinden bu yana, BirleĢik Krallık, 

uluslararası yönetimin en önemli kurumlarının çoğunun inĢasına ve geniĢletilmesine 

katkıda bulunan ve kurallara dayalı bir uluslararası sistemi savunan çok taraflı bir 

güç olmuĢtur. 2015 Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesinde Ġngiliz hükümeti, bu 
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sistemin korunmasını temel bir ulusal çıkar olarak tanımlamıĢ ve Ġngiltere‘nin 

uluslararası iliĢkilerde ağırlığının önemli bir etkeni olduğunu belirtmiĢtir. 

Ġngiltere‘nin bu sistemin temel bir bileĢeninden ayrılmasını gerektiren Brexit‘le,  

Ġngiltere-AB iliĢkilerinin dıĢ, güvenlik ve savunma politikası bağlamında geleceği ne 

olacağı belirsizliğini korumaktadır. AB düzeyinde, Ġngiltere için zorluklar iki 

katmanlıdır. Birincisi, Brexit sonrası AB-Ġngiltere iliĢkisinin niteliği üzerine bir 

anlaĢmaya varmayı içeren Brexit müzakerelerini tamamlama görevi vardır. Doğası 

oldukça karmaĢık olan bu müzakereler, 50'nci maddenin iki yıllık zaman dilimi ile 

zaman açısından da sınırlıdır. Her iki tarafta da dikkate değer bir iyi niyet ve gayret 

gösterse de, müzakerelerin bu dar pencerede tamamlanmayacağı konusunda gerçekçi 

bir olasılık bulunmaktadır.  

Basitçe "daha fazla Avrupa" çoğu Avrupalı için ikna edici değildir. Avrupa 

güvenlik, hukukun üstünlüğü, refah ve özgürlük açısından çok Ģey baĢarmıĢtır. 

Bununla beraber, Avrupa hala bir dizi kilit vaadi yerine getirmelidir. Büyümeyi 

teĢvik etmek ve iĢ yaratma çabaları baĢarılı olmamıĢtır. Genç Ġspanyolların veya 

Yunanlıların iĢsizliği her Ģeyden önce ulusal bir sorundur. Ne var ki Avrupa‘nın 

kuzeyi ve güneyi arasındaki artan bölünme tüm Avrupalılar için bir zorluktur. Daha 

iyi bir ekonomik, mali ve sosyal iĢbirliği esastır. Odak noktası, kamu altyapısında 

inovasyon, eğitim ve yatırım olmalıdır. Brexit, Mülteci ve göç krizi birçok ülkede 

popülizmi tetiklemiĢtir. Avrupa bir topluluk olarak bu krizle baĢa çıkma araçlarına 

sahiptir. Üye devletlerin dayanıĢmanın ortak bir yük paylaĢımı olduğunun farkına 

varmaları gerekmektedir.  

Ġngiliz referandumunun, Avrupa Birliği için sonun baĢlangıcı olan gün olarak 

tarihe geçmeyeceğinden emin olmak için elden gelen herĢey yapılmalıdır. LePen ve 

Wilders gibi radikal sağ popülist liderler, Brexit‘i araçsallaĢtırma eğilimine 

girebilirler. AB‘nin önemli bir kısmı, küresel rekabete ve kitlesel göçlere; 

milliyetçiliğe geri çekiliĢle yanıt vermektedir. Ulusal seçkinlere karĢı ve 

küreselleĢme çerçevesinde kazananlar ve kaybedenler arasındaki bir isyanla karĢı 

karĢıya olan AB geri çekilmemeli uzun vadeli politikalar üretmelidir. Bütün 

bunlarda, mülteci krizi, ulusal-popülist, anti-liberal hareketler için bir katalizör 

görevi görmektedir. Brexit, toplumlardaki sosyal ve kültürel bölünmeleri daha yoğun 

ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.  
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AB için, Ġngiliz referandumu muhtemelen gelecekle ilgili uzun bir belirsizlik 

süresi anlamına gelmektedir. Ġngiltere‘nin AB‘nin Lizbon AntlaĢması‘nın 50. 

maddesi uyarınca çıkıĢ müzakereleri iki yıldan fazla sürecektir. Bu adımın ekonomik 

ve politik yansımaları tam olarak ortaya çıktığında Britanya'nın bu durumu tekrar 

gözden geçirip getirmeyeceği bilinmemektedir. Ġngiltere, politik ve ekonomik 

istikrarsızlık dönemine girmektedir. DıĢ politika açısından bakıldığında, tüm bunlar 

oldukça karamsar bir yönelime yol açmaktadır. Brexit'in, transatlantik Avrupa‘nın 

sonu anlamına geldiği ve Rus liderliği altındaki bir ―Avrasya Birliği‖ karĢı projesi 

için yolun artık açık olduğunu ilan eden bazı sesler duyulmaktadır. Brexit‘e, Avrupa 

Federasyonuna her zamankinden daha hızlı bir Ģekilde ilerleme yönünde yanıt 

vermek zordur; çünkü AB'yi daha da böler ve popülist isyanını alevlendirebilir. Genç 

iĢsizliği ile mücadele, sürdürülebilir enerji ve ekolojik modernizasyona doğru hareket 

etme, aktif bir AB komĢuluk politikası, dijitalleĢme ve sivil haklar, eğitime ve bilime 

daha fazla yatırım, Avrupa iĢbirliği yoluyla daha fazla iç güvenlik gerekmektedir 

(Fücks 2016). 

Brexit'in ana vaadi kontrolü geri almak ya da daha resmi bir dilde ulusal 

egemenliği yeniden sağlamaktır. Ġster popüler isterse parlamenter egemenlik olsun, 

tartıĢma, tekil bir halkla (demos) ve tanımlanmıĢ amaç ve geleceğe (telos) sahip 

üniter bir ulus devletin varlığına dayanır. Bununla birlikte, çevre biriminden 

bakıldığında, BirleĢik Krallık, kurucu parçalar arasındaki iliĢkinin uzun süre 

tartıĢıldığı, tek bir demo içermeyen çok uluslu bir birlikteliktir. Geçen yüzyılın 

sonundan bu yana, üniter bir devletten, egemenliğin paylaĢıldığı ve nihai hedefi 

(telos) bilinmeyen asimetrik bir yarı federasyona dönüĢmüĢtür. Farklı referandum 

sonuçları, Ġskoçya ve Kuzey Ġrlanda‘nın kalmayı seçmesini sağlamıĢtır. Avrupa 

projesi, egemenliği bir araya getirmekle ilgilidir. Devlet, millet ve sınırlar arasındaki 

iliĢkilerin hem kolektif hem de bireysel düzeyde müzakere edilebileceği akıcı bir 

düzen sağlamaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Ģüpheciliği Brexit‘in ana mekanizmasını 

oluĢturmaktadır (Girvin 2019). 

Brexit AB‘yi zayıflattığı takdirde, Ġngiltere bunu Avrupa‘nın daha uluslar 

üstü siyasal düzenlemelerinden uzaklaĢarak ticarete odaklanan daha hükümetler arası 

düzenlemelere doğru teĢvik ederek, AB‘nin ekonomik ve politik iliĢkilerini yeniden 

çizme fırsatı olarak kullanmaya çalıĢabilir. Ġngiliz hükümeti ve siyasi sınıf, 



88  

Ġngiltere'nin özel bir Ģekilde muamele görmesini bekleyebilir. Ġngiltere‘nin, AB ile 

özel düzenlemeleri olan Norveç ve Ġsviçre gibi diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha 

büyük demografik, ekonomik, sosyal ve askeri önemi bulunmaktadır. Ġngiltere'nin 

ekonomisi dünyanın en büyüklerinden biri olmaya devam edecek ve Londra bir 

bütün olarak Avrupa'nın en büyüğü olarak büyümeye devam edebilir küresel Ģehir 

olacaktır (PriceWouseHouseCoopers: 2014). Ġngiltere‘nin nüfusu artmaya devam 

edecektir, bu da 2040‘lı yıllarda nüfusunun Almanya‘nınkine benzer veya potansiyel 

olarak daha büyük olabileceği anlamına gelmektedir (Eurostat, 2011). Yüzyılın 

ortalarına gelindiğinde Ġngiltere, Avrupa‘da en büyük devlet olma potansiyeline 

sahip bir ülkedir. 

Brexit'in NATO, Avrupa politikaları, transatlantik iliĢkiler ve Avrupa‘nın 

uluslararası sistemdeki konumu için de önemli etkileri olabilir. ABD, Rusya veya 

geliĢmekte olan güçler; Brexit sonrasında pozisyonlarını gözden geçireceklerdir. 

Özellikle Washington‘daki politika yapıcılar,  Brexit'in Avrupa'nın bölünmesine yol 

açmasından ve güvenlik zayıflığı yaratacağından endiĢelenmektedir. Brexit, küresel 

düzeyde iĢleyen bir askeri gücün AB'den ayrıldığı anlamına gelmektedir. 

Ġngiltere‘nin askeri yetenekleri; diplomatik, istihbarati; uluslararası yardımları ve 

yumuĢak güçleri azalsa da kayda değer düzeyde kalacaktır (Kitchen, 2015). 

Brexit, ABD‘nin ortak fikirler, çıkarlar ve çeĢitli çok taraflı kurumlar ile 

çalıĢmaya devam edeceği bir ortağın AB‘den ayrıldığını göstermektedir. Brexit, 

ABD‘ye, Avrupa‘nın, Çin ve Brezilya gibi güçlerin yükseliĢine karĢı jeostratejik 

olarak düĢünecek birliği veya politik enerjiyi taĢımadığını göstermiĢtir. Bu endiĢeler, 

son yıllarda AB‘nin Avro Bölgesi krizi gibi iç sorunlarına odaklanmasıyla daha da 

artmıĢtır. Öngörülebilir gelecek için ABD, NATO üzerinden veya kilit meseleler 

konusunda koalisyonlar aracılığıyla çalıĢmaya devam edecektir. Ancak uzun vadede, 

ABD'nin yeni ortaya çıkan güçler karĢısında ortak çıkarları ilerletmek için güçlü ve 

uyumlu bir AB‘ye ihtiyacı olacaktır. 

AB‘nin uluslararası iliĢkilerinin çeĢitli ve zengin olduğunu hatırlamak 

gerekmektedir. Sivil, ekonomik ve yumuĢak güçleri önemli ölçüde devam 

etmektedir. Ne var ki, AB‘nin ciddi bir askeri yetenek geliĢtirebilmesi, Ġngiltere‘nin 

ordusu olmadan çok zor olacaktır. Ġngiltere'nin AB'yi terk etmesinin uluslararası 

sonuçları yakın zamana kadar göz ardı edilmiĢtir. Ayrıca, AB'nin parçalanması 
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konusu, Avrupa bütünleĢme teorilerini sunan geniĢ literatür için hala marjinal bir 

alan olarak kalmaktadır. Brexit, AB'yi önemli ve daha önce görülmemiĢ pratik ve 

felsefi zorluklarla karĢı karĢıya bırakmaktadır. Ġngiltere-AB iliĢkileri, Avrupa 

politikasını anlamak için önemli bir iliĢki olmaya devam edecektir. AB‘nin Ġngiltere 

ile olan iliĢkileri sayısız faktörle Ģekillenecektir. Bu nedenle AB, Brexit'in nasıl 

yönetileceği konusunda doğru hesaplamalar yapmalıdır. Bunu hesaba katması 

gereken sadece AB değildir; Norveç, Ġsviçre ve Türkiye gibi diğer Avrupa 

ülkelerinin Brexit'in AB ile iliĢkileri için ne anlama geldiğini düĢünmesi 

gerekecektir. 

Brexit‘in Taggart ve Szczerbiak‘ın kavramsallaĢtırmasıyla sert Avrupa Ģüpheci 

tutumun, Kopecky ve Mudde‘un kavramsallaĢtırmasıyla ise Europhobe tutumun bir 

tezahürü olarak nitelendirilmelidir. AB ve Avrupa bütünleĢmesine ilkeli bir 

muhalefet olan ve bu nedenle ülkelerinin üyelikten çekilmesi gerektiğini düĢünen ya 

da AB'ye yönelik politikaları sert Avrupa Ģüpheciler Avrupa bütünleĢme projesinin o 

anki durumuna karĢı çıkmaktadır (Taggart ve Szczerbiak, 2002: 4). Aksine, yumuĢak 

Avrupa Ģüpheciliğinde Avrupa bütünleĢmesine veya AB üyeliğine ilkesel bir karĢı 

çıkıĢ yoktur; ancak bir ya da birden fazla politika alanı AB‘ye karĢı nitelikli bir 

muhalefet oluĢmasına neden olur; çünkü ulusal çıkar ve AB‘nin yönelimlerinin 

bağdaĢmadığı düĢünülür (Taggart ve Szczerbiak 2002: 4). 

Taggart ve Szczerbiak'ın tanımına yapılan eleĢtirilere dayanarak Kopecky ve 

Mudde (2002) Avrupa Ģüpheciliğinin daha kesin bir tanımını yapmıĢlardır. Taggart 

ve Szcerbiak'ın tanımlarına dair temel eleĢtirileri, yumuĢak ve sert sınıflandırmasının, 

partilerin veya kamuoyunun benimsediği politika konumunun ideolojik boyutuna 

dikkat etmemesi gerçeğine dayanmaktadır. Sınıflandırma, bir yandan, Avrupa 

bütünleĢmesi ilkesine yönelik destek/muhalefeti, diğer yandan da bu düĢüncenin 

mevcut uygulaması olarak AB'ye yönelik tutumları birbirinden ayırt etmemektedir.  

Europragmatikler Avrupa bütünleĢme fikrine ne kesinlikle karĢı çıkar ne de 

onu destekler. AB‘yi Avrupa kurgusu içinde olması gereken bir yapı olarak olumlu 

değerlendirirler, cünkü kendi ülkelerinin ekonomik çıkarınadır. Son olarak 

Eurorejectler hem AB entegrasyonuna hem de AB‘ye karĢı çıkmaktadır (Kopecky ve 

Mudde 2002:303). 

Avrupa bütünleĢme süreci, baĢlangıcından itibaren kitlelerin uyum sağladığı 
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elit odaklı bir süreç olagelmiĢtir. Daha önce de ifade edildiği gibi, 1992‘de temel 

anlamda ekonomik olan Avrupa Topluluğu‘nu daha büyük oranda politik ve sosyal 

AB‘ye dönüĢtüren Maastricht AntlaĢması‘nın imzalanmasından bu yana, Avrupa 

Ģüpheciliği de güçlenme eğilimine girmiĢtir. Özellikle 2005'te Fransa ve 

Hollanda'daki referandumlarla birlikte Avrupa Anayasası‘nın reddedilmesi 

sonrasında Avrupa Ģüpheciliği daha da belirgin hale gelmiĢtir. Son olaylar, bu 

muhalifliğin yalnızca kitlesel düzeyde var olmadığını göstermiĢtir. Avrupa 

Ģüpheciliği, uzun süre boyunca siyasi spektrumda radikal sağ ve sol bağlamında 

sınırlı kalırken, bugünün siyasetinde Brexit‘in de ortaya çıkardığı üzere 

anaakımlaĢmaya baĢlamıĢtır. 
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