AVİM Yorum • No: 2019 / 56 • Eylül 2019

AVRUPA

İÇİN

TEHLİKE

ÇANLARI

ALMANYA

ÖNCÜLÜĞÜNDE

ÇALMAYA

BAŞLADI
Hazel ÇAĞAN ELBİR
Analist

Uzun bir süredir Avrupadaki ırkçı, yabancı düşmanı, anti-semitik ve İslam düşmanı aşırı
sağın Avrupa halklarına verdiği rahatsızlığın çeşitli boyutlarını AVİM olarak kaleme
almaktayız. Aşırı sağın giderek güçlenmesi en güçlü olduğu Avrupa Birliğinin öncü ülkeleri
arasında da tepki çekmektedir. Son olarak, Almanyada Brandenburg ve Saksonya
eyaletlerinde yapılan eyalet seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi (AfD, Alm.
Alternatif für Deutschland) her iki eyalette de ikinci parti konumuna gelmiştir. AfDnin ikinci
olması tarihinde elde ettiği en fazla oy oranı anlamına gelmektedir. Bu yüksek oy oranı
haklı olarak Almanyayı ve öncüsü olduğu Avrupa Birliğini (AB, İng. European Union)
endişelendirmektedir.
Almanyadaki eyalet seçimlerinde Saksonyada Şansölye Angela Merkelin Partisi Hirstiyan
Demokrat Parti (CDU, İng. Christian Democratic Union) birinci çıktı. Brandenburgda ise
Sosyal Demokratlar (SPD, İng. Social Democrat Party of Germany) birinci parti olarak
seçimleri tamamlamıştır. Ancak söz konusu seçimler CDU ve SPDnin galibiyetiyle
sonuçlanmış olsa da hem Saksonyada hem de Brandenburgda yapılan seçimlerde AfDnin
ikinci parti olması aşırı sağın yükselişi ile ilgili endişeleri kuvvetlendirmektedir. Çünkü
seçimleri birinci tamamlayan partiler artık eski gücü gösterememiş buna karşılık aşırı sağ
parti her geçen seçimde daha da güçlenerek çıkmıştır. CDU, Saksonyadaki sandıklardan
birinci parti olarak çıkmış ama %6,5 kaybederek %32 oy almıştır.[1] AfD burada, 2014te
oyların %9,7sini, bu seçimlerde ise %27,5ini alarak oylarını üçe katlamış ve en güçlü ikinci
parti olmayı başarmıştır. Benzer şekilde, Brandenburgda koalisyon partisi SPDnin oyları
%31,9dan %26,2ye düşmüştür.[2] Burada AfD oylarını %12den %23,5e çıkarmıştır. Bu
tablo, gelecek ve genel seçimler bakımından endişeleri giderecek sonuçlar çıkmayacağını
göstermektedir. Almanyadaki eyalet seçimleri artık aşırı sağın geçici olmadığını aksine
daha da güçlenmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum Nazizmin ayak seslerini
çağrıştırmaktadır. Bilhassa yabancı düşmanlığının arttığı bugünlerde Neo-Nazi terör örgütü
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU, Alm. Nationalsozialistischer Untergrund; İng. The National
Socialist Underground) davası ile ilgili kaleme alınan çalışmalarımızın hatırlanmasında
yarar vardır. Bilindiği gibi NSU 2000 ጀ 2007 yılları arasında aralarında 8 Türkün bulunduğu
10 kişiyi öldürmüştür.[3]
Eyalet seçimlerinin anlamı şudur: aşırı sağ eyalet parlamentolarında güç kazanmıştır.
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Şayet AfD birinci parti olarak seçimleri tamamlamış olsaydı, hükümet ortağı olabilecekti.
Her iki eyalette de ikinci parti olması bu olasılığı ortadan kaldırmıştır. Ancak birinci parti
olamaması ve diğer partilerin de seçimlerin öncesinde AfD ile koalisyon kurmak
istemediklerini ifade etmeleri bu olasılığı zayıflatmıştı. Dolayısıyla, AfDnin bu kadar
güçlenmesi Alman siyasetçiler tarafından öngörülmesi zor bir gelişme değildi. Yine de
tehlikenin varlığı bertaraf edilebilmiş değil. Çünkü AfD dışındaki diğer partilerin de
koalisyon kurması kolay görünmüyor. Saksonya eyalet kanunlarına göre dört ay içinde
hükümet kurulamadığı takdirde erken seçime gidilmesi ihtimali de söz konusudur. Böyle
bir durum AfDnin eyaletteki etkisini perçinleyebilecektir. Aşırı sağ, ne yazık ki güçlenen ve
yerleşen bir akım haline gelmiştir. Dolayısıyla Almanya da bu konuyla ilgili olarak tedbir
alınması gerektiğinin bilincindedir. Almanya ABnin lokomotif ülkelerinden biridir. ABnin
temel felsefesini oluşturan ortak değerler, ayrımcılıkla savaşmak, sosyal dışlanma ile
mücadele etmek, özel yaşantıya, dil ve din özgürlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne
sahip çıkmaktır. Ancak görülmektedir ki, ABnin değerleri aksi yöne doğru hızla
gitmektedir. Bu değerlerin tahrip olması Avrupa için tehlikenin hızla yaklaştığına işaret
etmektedir.
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