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ALMANYA SEÇİMLERİ VE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİ 
 
Avrupa Birliğinin politikalarını genel anlamda belirleyen baş aktör hatta Avrupa Birliği’nin en büyük 
ekonomisi, diğer bir ifadeyle lokomotifi varsayılan Almanya seçim sathına girmiş durumda. Gerek birlik 
içerisindeki konumu gerekse de dünya siyasetinde sahip olduğu etkiden dolayı sadece Avrupa Kıtasında 
değil aynı zamanda dünya kamuoyunda sonuçları merakla beklenen bir seçim süreci yaşanıyor Almanya’da. 
Tüm dünyada merakla takip edilse de özellikle Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri (Almanya, Amerika 
Birleşik Devletlerinin bölgedeki en büyük müttefiki olarak kabul ediliyor) seçimleri önemseyen ülkelerin 
başında geliyor. Son 16 yıldır ülkeyi yöneten Hristiyan Demokrat Parti  (CDU)  lideri Angela Merkel’in aday 
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olmayacağı seçimlerde ihtimaller tamamen koalisyon hükümeti üzerine kuruluyor. Yönetimi boyunca 
itidalli duruşu ile sorunları çözmeye çalışan Merkel’in en zor süreçleri son yıllarda yaşadığı biliniyor, zira 2015 
Euro bölgesi krizi, Suriyeli göçmen krizi, Brexit süreci gibi problemlerle büyük çaba harcayıp başa çıkmaya 
çalışan bir başka birlik üyesi bulunmuyordu. Bu büyük problemlere tüm dünyayı etkisi altına alan  
pandemiyi de eklediğimizde Angela Merkel’in emekliliğe huzurlu bir şekilde hazırlanamadığını söyleyebiliriz. 
Zaten siyasi ve ekonomik anlamda derin çatlaklar yaşayan birlik üyelerini bir arada tutmaya çalışmak ve 
onları özellikle ekonomik anlamda desteklemek üzere yoğun temaslarda bulunması Merkel’i oldukça 
sıkıntılı bir duruma düşürdü. Peki Merkel sonrası Almanya seçimlerden sonra da AB’nin itici gücü olmaya, 
ortak pazarın devamını sağlamaya liderlik edebilecek mi? Yine Avrupa’da son yıllarda hızla yayılan 
milliyetçilik akımı Almanya’yı da etkisi altına alacak mı? Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin AB üyelik 
sürecine ilişkin politika değişikliğine gidilecek ve dahası özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenler konusunda şu 
ana kadar Ankara ile net olarak sağlanamayan uzlaşı gerçekleşebilecek mi yoksa iki ülke ilişkileri daha da 
karmaşık bir hal mi alacak? 
 
Almanya’da İstikrar Sona mı Eriyor? 
Genel kanının bir koalisyon olacağını söylemiştik. Yılın ilk aylarında yapılan anketlerde %35-40 oranlarında 
bir halk desteğini arkasına alan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) başbakan adayının belirlenmesi, mayıs 
ayında Almanya’yı derinden sarsan ve 200’e yakın vatandaşının ölümüne neden olan sel felaketi ve bununla 
birlikte yüksek sesle dillendirilmeye başlayan iklim değişikliği ile çevresel problemler bu partinin oy 
oranının ciddi bir şekilde düşmesine sebep oldu. Şu an yapılan anketler Hristiyan Demokrat Partinin alacağı 
oy oranının %25-30 arasına kadar düştüğünü gösteriyor. Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat 
Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi olası koalisyonda öne çıkan partiler olarak önümüze çıkıyor. Yaklaşık 60 milyon 
seçmen oy kullanacak ve yapılan anketler bu üç partinin oy oranlarının yüzde 60’a yakın bir oranı 
yakalayacağını gösteriyor. Mevcut sisteme göre tek partinin hükümet kurma çoğunluğuna erişemeyeceği 
kabulü Almanya’da koalisyon arayışının aylarca sürebileceğini, koalisyon gerçekleşse dahi partiler arası 
temel görüş ayrılıklarının kısa vadede bir sorun teşkil etmese de uzun vadede iç ve dış politika 
uygulamalarında çeşitli sorunları beraberinde getireceği belirtiliyor. 
 
Seçimlerin Türkiye ile ilişkilerine etkisi 
Seçim sonuçlarının kısa vadede Almanya’nın mevcut dış politikalarında köklü bir değişiklik yaratacağı 
düşünülmüyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, Almanya’da yaşayan ve sayıları yaklaşık 3 milyona yaklaşan Türk 
vatandaşı, Asya, Ortadoğu ve Afrika’dan Avrupa’ya ulaşma noktasında mültecilerin göç yolunun merkezi 
konumunda olması, Birliğin sınır güvenliğinin sağlanmasındaki kilit rolü, en fazla ihracat yaptığı ülkelerin 
arasında olması gibi sebepler Türkiye’yi Almanya’nın dış politikada en yoğun ilişkilere sahip ülkelerden birisi 
yapmaktadır. Türkiye ile olan karşılıklı çıkar ilişkileri her iki ülkeyi birbirine vazgeçilmez kılsa da kimi zaman 
içinden çıkılmaz haller ortaya çıkmıyor değil. Türkiye ile özellikle son yıllarda yaşanan problemlerin ilişkileri 
oldukça gerdiğin anlar oldu. Bu problemleri kısaca sıralayacak olursak Avrupa Birliğinin yoğun göç dalgasına 
karşın Türkiye’yi tampon bölge olarak görüp mali yardım karşılığında Türkiye’den göçmenleri sınırları 
içerisinde tutmasını beklemesi fakat buna karşın mali yardımı çeşitli şartlara bağlayıp Ankara’yı sürekli 
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olarak oyalaması Avrupa ve de özellikle Almanya ile Türkiye’nin ilişkilerinin çıkmaza girmesine sebep olan 
etmenlerden biri olarak kabul edilebilir. Bir diğer husus firari fetöcülerin Almanya’yı güvenli bir sığınak 
olarak görüp burayı kendilerine yeni bir merkez haline getirmeleri olmuştur. Çeşitli Afrika ve Asya 
ülkelerinden ayrılan fetö mensuplarının yanında Türkiye’den de yasal ya da yasadışı yollarla bu ülkeye giriş 
yapan ve Türkiye’de hâkim, savcı, öğretmen, polis, asker vs. çeşitli kamu görevlerinde bulunan firari 
fetöcülerin Almanya’dan kolay bir şekilde sığınma talebinde bulunup bu taleplere olumlu yanıt almaları, 
Almanya’daki çeşitli derneklerin Türkiye’den kaçan bu kişileri maddi olarak desteklemeleri iki ülke ilişkilerini 
oldukça germiştir. Türkiye ile Yunanistan arasında son yıllarda Doğu Akdeniz-de petrol arama faaliyetleri ile 
başlayan gerilimde arabuluculuk rolü üstlenmiş olsa da Yunanistan lehine yürütülen siyasi görüşmeler ve 
Alman yetkililerin açıklamaları da Türkiye tarafından sert bir şekilde kınanan durumlardan birisi olmuştur. 
Tüm bu ve benzeri gelişmeler süresince Türkiye’nin sert tepkilerine maruz kalmasına rağmen Almanya 
Avrupa Birliği içerisinde oynadığı liderlik ve arabuluculuk rollerinin yanı sıra devlet yönetme tecrübesine de 
dayanarak diyalog kanalını sürekli olarak benimsemiş olası krizlerin önüne geçmiş ve birçok AB ve NATO 
üyesi ülke tarafından da memnuniyetle karşılanan politikaları icra etmiştir. Yeni kurulacak hükümetin 
bunun aksine bir tavır takınacağı ihtimal dışı bir durum olarak kabul görülmekle beraber özellikle Yeşiller 
Partisinin koalisyon ortağı olması durumunda Türkiye aleyhinde sıkça dile getirdiği insan hakları, hukukun 
üstünlüğü, düşünce özgürlüğü gibi eleştirilerin dozunun artarak devam edeceği söylenebilir. Sol eğilimin 
güç kazanacağının kesin gözüyle bakıldığı bu seçim yine de Türkiye ile ilişkilerin zora gireceği bir süreci 
şimdilik mümkün kılmıyor. Çünkü seçimlerde oy kullanacak 750 bine yakın sayısıyla ülke dinamiklerinin 
içerisinde yer alan ve farklı partilerde aday olarak boy gösteren Türkler, yeni hükümet için isimleri öne çıkan 
partilerin Türkiye aleyhinde politika yürütmemelerinin de temel etmenlerinden birisi olarak kabul 
edilmektedir. 


