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SUNUCU- De¤erli misafirlerimiz; Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi taraf›ndan düzenlenen “Avrupa Birli¤i’nde
Ayr›flma ve 2008 Türkiye ‹lerleme Raporu”nun de¤erlendirilece¤i
panelimize hofl geldiniz. 

Öncelikle panelimizi düzenleyen Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Varo¤lu’nu
konuflmalar›n› yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. 

Prof. Dr. ABDÜLKAD‹R VARO⁄LU (Baflkent Üniversitesi

Stratejik Araflt›rmalar Merkezi Müdürü)- Say›n Rektörüm,
Sayg›de¤er Konuklar, De¤erli Meslektafllar›m ve Sevgili Ö¤renciler,

Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi (SAM)’nin
düzenledi¤i “Avrupa Birli¤i’nde Ayr›flma ve 2008 Türkiye ‹lerleme
Raporu” konulu panele hofl geldiniz, teflriflerinizle onurland›rd›n›z.

Baflkent Üniversitesi Stratejik Araflt›rmalar Merkezi, geçmiflte oldu¤u
gibi bugün de Türkiye’nin güncel konular› yan›nda gelece¤e iliflkin
stratejik önemi haiz sorunlar›, öngörü ve nesnel bir flekilde ele alarak
inceleme gayretini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Say›n Rektör Prof.
Dr. Haberal 2 Mart 2009 günü Stratejik Araflt›rmalar Merkezi’nin Avrupa
Birli¤i konusunu sadece Türkiye ba¤lam›nda de¤il Avrupa Birli¤i’nin
kendisine özgü durumunu da inceleyecek flekilde tart›flt›rmas›n›n
gereklili¤ini ve küresel ekonomik krizle ortaya ç›kan bir ayr›flma var
m›? Sorusunu ele almam›z gerekti¤ini istedi¤inde; henüz ve asl›nda
hala Türkiye’de hemen herkes Yerel Seçimlere kilitlenmiflti ve bir
stratejik düflünme e¤ilimi gözlenmiyordu. Tam 20 gün sonra 22 Mart
2009’da Dünya Bankas› Baflkan› Zoellick ekonomik krizin yaratabile-
ce¤i “Do¤u-Bat› Ayr›flmas›n›” Brüksel Forum’undaki konferans›nda te-
laffuz etti ve Avrupa Birli¤i’nin krizle bafla ç›kma stratejilerini elefltirdi.

Küresel ekonomik kriz, zaten monolitik bir yap› sergilemeyen Avrupa
Birli¤i’nin herkesin bafl›n›n çaresine bakmas› gibi; krizlerle bafla ç›kma
konusunda hiç önerilmeyen bir tak›m stratejileri sergilemesine neden
olmufltur. Asl›nda, uzmanlar, Avrupa Birli¤i ülkelerinin baz›lar›n›n
önerdi¤inin tersine, krizlerde bütünleflme, merkezileflme ve ölçekli
ekonomilerinden yararlanman›n önemini vurgulamaktad›rlar.
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Öte yandan, Kas›m 2008’de Avrupa Birli¤i Komisyonu’nda raportörün
haz›rl›klar›n› tamamlad›¤› 90 sayfa civar›ndaki 2008 Türkiye ‹lerleme
Raporu, iki hafta önce Avrupa Parlamentosu’nda görüflülmüfl, ayr›ca
Türkiye’nin Ulusal Program› 2008’de haz›rlanm›fl; ancak TBMM’de
enine boyuna tart›fl›lmam›fl ve paydafllar›n görüflüne aç›lmam›flt›r.

Avrupa Birli¤i’nin kendi dinamikleri ve Türkiye’nin ilerleme raporu
kapsam›nda karfl› karfl›ya kald›¤› ereklilikler; sadece Türkiye’nin de¤il
Avrupa Birli¤i’nin de müzakere sürecinin bir taraf› olarak mekanik
olmayan ve güven art›r›c› tutum sergilemesini gerektirmektedir. Di¤er
bir ifade ile AB de bir “samimiyet” ve “ciddiyet” testinden geçmektedir.
Samimiyet, Avrupa Birli¤i’nin tutarl›l›¤› ile ilgilidir, bu tutarl›l›k ihtiyac›
sadece Türkiye’ye yönelik de¤il Avrupa Birli¤i’nin kendi üyelerine de
yöneliktir.

Ciddiyet ise her konuda do¤ru bilgi ve kayna¤a dayanarak objektif
olabilme ile ilgilidir. Örne¤in, üye ülkelerin baz›lar›n›n ulusal
ç›karlar›n› ön plana ç›karacak ilkeler üretmeleri ne kadar do¤ru ise
bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmas›na da izin vermeleri o kadar
ciddi bir yaklafl›m olmaktad›r. Asl›nda, samimiyet ve ciddiyet testleri
taraflar›n ilke merkezli davranmas› ile mümkün olabilecektir.
(Türkiye’ye karfl› bu konuda yap›lan haks›zl›¤a ve bu saptamalar›n
büyük bir ço¤unlu¤una asl›nda Genifllemeden Sorumlu Komiser Ollie
Rehn de kat›lmaktad›r.)

Say›n kat›l›mc›lar; Avrupa Birli¤i müzakere sürecinde önemli bir tarihi
dönüflüm olarak hat›rlanacak, Avrupa Birli¤i’nin kendi sorunlar› ile
bafla ç›kma yöntemleri ve Türkiye’ye bak›fl aç›s›, çok de¤erli panel
baflkan› ve panelistler taraf›ndan sadece iktisadi de¤il, siyasi, kültürel
ve yönetiflim ilkeleri bak›m›ndan da etrafl›ca ve derinlemesine ele
al›nacakt›r. 

Baflta paneli yönetmeyi kabul eden D›fliflleri Eski Bakan› Prof. Dr. Ali
Bozer olmak üzere çok de¤erli zamanlar›n› bize ay›ran panelistlere
Stratejik Araflt›rmalar Merkezi olarak teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

Panelistlerimizden Milliyet Gazetesi Yazar› Say›n Kadri Gürsel bir
rahats›zl›¤› nedeniyle kat›lamayacakt›r. Gazi Üniversitesi Uluslararas›
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‹liflkiler Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal panelist olarak kat›lmay›
kabul etmifltir. Bu destekleri için ayr›ca teflekkür ederiz. 

Panelin düzenlenmesine iliflkin olarak hiçbir deste¤ini esirgemeyen
baflta Say›n Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal olmak üzere Rektörlü¤ü-
müze flükranlar›m›z› sunuyoruz.

Panelin içeri¤i ve sonuçlar› itibariyle ülkemizin gelece¤ine yönelik
sa¤l›kl› stratejiler üretilmesine katk› sa¤lamas› dile¤iyle sayg›lar
sunuyorum.

SUNUCU- Say›n Varo¤lu’na teflekkür ediyoruz. 

De¤erli misafirlerimiz; panelin aç›fl konuflmas›n› yapmak üzere
Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’› kürsüye davet
ediyorum. 

Prof. Dr. MEHMET HABERAL (Baflkent Üniversitesi Rektörü)-

Çok de¤erli konuklar, sevgili ö¤renciler; bugün bir üniversite olman›n
görevini bir kere daha yerine getiriyoruz ve diyorum ki üniversiteler
ülkelerin gelece¤idir. Neden? Çünkü onlar bilim üretmek zorundad›r.
Zaten, Atatürk de öyle söylemedi mi? “Benim manevi miras›m bilim ve
ak›ld›r” dedi. Dolay›s›yla, bunu her zaman söylüyorum, üniversitelerin
elbette ki birinci görevi bilim üretmektir, ama onun yan›nda özellikle
ülkemizin gelece¤ini ilgilendirecek sorunlara da katk› sa¤lamakt›r. 

Biz Baflkent Üniversitesi olarak ve Baflkent Üniversitesi Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi olarak hep bunu yap›yoruz; bu bizim için bir
görevdir. Özellikle, son zamanlarda dünya ekonomik krizi geldi. Tabii
siyasetçilerimizin kulland›¤› tabirleri ben burada kullanmam, gere¤i de
yok. Hepimiz yaflad›¤›m›z için gere¤i yok. Bütün toplumumuz ne
flekilde ekonomik krizi geçiriyor, herkes bunu iyi bir flekilde
de¤erlendiriyor. 

Bu konular gündeme geldi¤i zaman, gözledi¤im en önemli fleylerden
birisi, Avrupa Birli¤i’nin, hani “Avrupa Birli¤i” diyorlar ya, kendi
içlerindeki farkl› tutumlar› olmufltu. 

3



Ben Avrupa Birli¤i’ni, o alt› ülkenin gündeme getirdi¤i günlerden beri,
yani bir bak›ma benim o lise, özellikle üniversite ö¤rencisi oldu¤um
y›llardan beri böyle takip ederim diyebilirim. Çünkü maalesef
ülkemizde, söylüyorum ya, sanki Atatürk bize demifl ki, siz illa
Avrupa’y› takip edeceksiniz, hep böyle birtak›m insanlar›m›z ard›
ard›na bunun peflinde böyle gider duruma geliyorlar. Hâlbuki Atatürk
ne demifl? “Asr›n medeniyet düzeyi ve onu da aflmak.” Bunun
Avrupa’yla ne iliflkisi var? Zaten, Avrupa da onu yapmaya çal›fl›yor.
Acaba asr›n medeniyet düzeyini nas›l yakalayaca¤›z ve onu nas›l
aflaca¤›z? Asl›nda, sadece Avrupa de¤il, bütün dünya bunu yap›yor. 

Bofluna m› insanlar Ay’a gidiyorlar. Hatta bunu buradan bir kere daha
hat›rlatay›m: Ben lise son s›n›f ö¤rencisiydim. O zaman, tabii kültür
kollar›m›z vard›; herhalde flimdi yine kolejlerde var. Bir münazara
düzenledik; tart›flt›¤›m›z konu flu: Bir gurup “Ay’a gidelim mi, bir grup
gitmeyelim mi?” Ben “Ay’a gidelim” grubunun Baflkan›yd›m ve
maalesef o zaman münazaray› kaybetmifltim. Ama flimdi gördüm ki,
gerçekten teknolojinin geliflmesiyle kazanm›fl say›l›yorum, yani bu
dönemlerden geliyoruz; bugünkü noktalara oralardan geliyoruz. 

Tabii, hep “Birlik”ten bahsediliyor da, inan›n›z hiçbir zaman ben
Avrupa'da böyle bir birli¤in gerçek olarak sa¤lanabilece¤ine
inanmad›m; bugün de inanm›yorum. Birilerini taklit etmeye gerek yok
de¤erli arkadafllar, de¤erli konuklar. Amerika gerçekten bugün
dünyan›n, hani bir yerde tek demesek bile, her flekliyle ismi üstünde
Amerika Birleflik Devletleri. Neden öyle? Dili bir, büyük ekseriyetle
dini bir, ordusu bir, kültürü bir, yani bir millet. Amerika Birleflik
Devletleri dedi¤iniz zaman bir milletten bahsediyorsunuz. 

Hâlbuki di¤er Birlikler’e bak›n: ‹flte bugün Rusya vard›r; Rusya’n›n
durumuna bak›n. Bugün Avrupa'n›n “Birlik” diye çal›flt›¤› gündeme
bak›n›z. Maalesef bizim siyasetçilerimizin de bir grubunu adeta böyle
arkas›ndan sürükledi¤i Birli¤’e bak›n. Dilleri ayr›, ordular› ayr›,
kültürleri ayr›, hani dinleri belki k›smen, ama onlar da ayr›. fiimdi, siz
bu kadar ayr›fl›k olan bir grubu bir araya getiriyorsunuz. Maalesef, biz
iflbirli¤iyle ulusal birli¤i birbirine kar›flt›r›yoruz. Bugün çok flükür,
içbirli¤i mükemmel Türkiye, uluslararas› düzeyde iflbirli¤i yap›yor ve o
çerçevede de çal›flmalar›m›z› sürdürüp götürüyoruz ve yafl›yoruz.
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Bak›n, ne diyoruz, yokluklardan bugünkü noktaya geldik; ama
maalesef Avrupa Birli¤i bugün öyle bir noktaya geldi ki, hani bir
taraftan “Birlik” diyoruz, ama di¤er taraftan bir bak›yorsunuz ki,
Avrupa'n›n birtak›m devletleri küçülüyor, küçültülüyor. 

Çekoslovakya’n›n durumuna bak›n, H›rvatistan’›n durumuna bak›n,
hani birlik, hani birlefltireceklerdi yaa? fiimdi, yak›nda Belçika’n›n
durumunu görece¤iz; ne olacak? Öyle de¤il mi? Bir taraftan bu
ayr›flmalar devam ediyor, bir taraftan birlefltirmeler güya devam ediyor.
Ama bu ekonomik kriz gerçekten maskeleri düflürdü, de¤erli konuklar. 
Ne oldu, ne denildi? O, esas bu iflin çekirde¤ini oluflturan ülkeler,
“kusura bakmay›n, herkes bafl›n›n çaresine baks›n” dediler. Öyle
demediler mi? Evet, aynen öyle dediler. ‹flte buyurun Birli¤in sonu bu. 
De¤erli konuklar; tarihe flöyle bir bakal›m: Avrupa'da imparatorluklar
kuruldu, çal›flmalar›n hangisi, hangi noktaya kadar gelmifl? Bunlar› niye
söylüyorum? E¤er, siz güçlü olmazsan›z, siz e¤er daima kap›da
bekleyen konumunda bulunursan›z, maalesef ne o Birliklerde, ne
di¤er organizasyonlarda yeteri kadar baflar›l› olamazs›n›z. 

Dolay›s›yla ben, bu geliflmeler sonunda Stratejik Araflt›rmalar
Müdürümüze, “biz bir toplant› yapal›m, hani bir tarafta ülkemiz böyle
seçimle u¤rafl›rken, bu Avrupa Birli¤i’nin durumunu gözden
kaç›rmayal›m ve hiç olmazsa bak›n, bir taraftan ayr›fl›yorlar, bir taraftan
hangi noktaya geldiler, bunlar› bir tart›flal›m” dedim ve bugün Baflkent
Üniversitesi bunu yap›yor. 

Bu Baflkent Üniversitesi nedir? Bir kere hat›rlatal›m de¤erli konuklar;
biliyorsunuz buras› bir bozk›rd›. Sene 1995, bir tek bodur a¤ac› olan bir
bozk›r, da¤ bafl›. Bana “da¤ bafl›na gidiyorsun” dediler. “Olur dedik,
da¤ bafl›na gideriz, ama merak etmeyin ba¤ yapar›z” dedik. Bugün bu
da¤ bafl› ne oldu? Görüyorsunuz, yeflil alanlar bile, a¤açland›rma
alanlar› bile, benim park alan› yapt›¤›m alanlar bile adeta birer birer, bir
nevi rant alan›na çevrildi ve alt›ndan k›ymetli oldu; yani da¤ bafl› bu
hale geldi. Bu nas›l oldu? Bunlar, bu Baflkent Üniversitesi’nin
kurulmas›yla oldu.

Baflkent Üniversitesi’ni ben kurarken, sadece üniversite, bir e¤itim
kurumu olarak kurmad›m. Bu kurumun geliflmesi gerekirdi. Çünkü
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Baflkent Üniversitesi son iki seneye yak›n devletten yasal olarak,
yasada oldu¤u için sadece bütçesinin binde 4’ü kadar bir e¤itim katk›s›
al›yordu. Burada oturan say›n Bakanlar›m var. Onlar bu ifli iyi
biliyorlar. Sadece o kadar al›yordu, hiçbir zaman sa¤l›kla ilgili herhangi
bir katk› almad›. 

Dolay›s›yla, bu kurumun geliflmesini, yani gerçekten ülkemizin ça¤dafl
uygarl›k düzeyine ulaflmas›na katk› sa¤layacak bir kurum konumuna
gelmesini sa¤lamak amac›yla de¤iflik organizasyonlar kurdum. Çok
de¤erli politikac›lar›m›z, biliyorsunuz hep “ülkemizin iki tane sorunu”
var deniliyordu. Ben buna üçüncüyü ilave ettim: ‹letiflim dedim, çünkü
iletiflim olmazsa, flimdi burada yapt›¤›m›z konuflmalar burada kal›rd›.
Dolay›s›yla bu üç konuda, sa¤l›k, e¤itim ve iletiflim konusunda,
mutlaka üniversitemizin geliflmesi gerekir. O nedenle, çok de¤iflik
organizasyonlar kurdum. Bunlardan biri de Kanal B Televizyonu.
Gerçekten, bunlar› kurarken, özellikle belirtmek istiyorum ki,
devletimizin bütçesinden hiçbir trilyon kullanmad›m. Keza, Kanal B’yi
kurarken de devletimizin bankalar›n›n milyon dolarlar›n› hiç
kullanmad›m. Neyi kulland›m de¤erli konuklar? Al›n teri; Baflkent
Üniversitesi’nde çal›flanlar›n al›n teri ve özverisini kulland›m. 

Benimle beraber çal›flan arkadafllar›ma “bak›n, e¤er benimle beraber
çal›flacaksan›z, hafta yedi gün, gün 24 saat çal›flacaks›n›z ki, gerçek
görevimizi yapm›fl olal›m; gerçekten toplumumuza lay›k bir üniversite
kurmufl olal›m” dedim. 

De¤erli konuklar; Baflkent Üniversitesi ile gurur duyabilirsiniz. Bugün
bu üniversite kap›da bekleyen üniversite de¤ildir, rica eden üniversite
de¤ildir. Tam tersine, bir bak›ma belki a¤›r gelebilir, kap›s›nda
bekleten üniversite, ricac› olunan bir üniversite konumundad›r. 

Bir fleyin alt›n› özellikle çizmek istiyorum. Ben bu üniversiteyi
kurarken, bunu bir kere daha hat›rlat›yorum, bana sordular: “Bu
üniversiteyi kuruyorsunuz, dili nedir?” dediler. Türkçe dedim. Bunu
söyledik. Baz› organizasyonlar, baz› vak›flar da üniversite kurarken,
bana “bu üniversitenin yüzde kaç› sizin?” dediler. Ben de onlara “bu
üniversitenin yüzde 100’ü benimdir” dedim. “Nas›l olur?” dediler. “Ne
demek nas›l olur? Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandafl›y›m. Bu
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kurumlar›, Baflkent Üniversitesi’ni, onun kurulufllar›n›, Kanal B’yi,
hepsini ben, bu ülke için kurdum” dedim. 

Dolay›s›yla, bunlar›n hiçbirisinde benim flahsi herhangi bir fleyim yok.
Ne benim, ne de benim birinci derecede kan ba¤› olan kiflilerin, ne de
benimle beraber çal›flan herhangi bir arkadafl›m›n flahsi herhangi bir
fleyi yoktur. Bu kurumlar Baflkent Üniversitesi ve onun yan kurulufllar›
hepsi, hepsi sizindir, hepsi bu milletindir. Çok flükür, e¤er öyle olmasa,
zaten toplumumuzun bu güveni olmasa bugün ne siz burada
olurdunuz, ne de ben burada olurdum, de¤erli konuklar. 

Ben önce ülkemle gurur duyuyorum ve buradan her zaman
söylüyorum: Atatürk ve arkadafllar›n› ve aziz flehitlerimizi rahmetle ve
flükranla an›yorum. Ülkemizin bu noktaya geliflinde katk›s› olan
herkese çok teflekkür ediyorum ve ne diyorum? Bu ülkenin temeli
Çanakkale’de at›ld›. ‹lave ediyorum, ne diyorum? Hepimiz, Atatürk’ün
gençli¤e hitabesini hep yan›m›zda tafl›mak durumunday›z. Ayr›ca,
‹stiklal Marfl›’n› da yine hepsini bilmek durumunday›z. 

Mehmet Akif ne dedi? 
“Bast›¤›n yerleri ‘toprak’ diyerek geçme, tan›!
Düflün alt›nda binlerce kefensiz yatan›.
Sen flehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r atan›;
Verme, dünyalar› alsan da bu cennet vatan›.”

De¤erli konuklar; iflte biz bunu yap›yoruz. Bunu yaparken, ben biraz
önce ne dedim? Baflkent Üniversitesi kurulufllar› burada çal›flanlar›n
al›n teridir. Ama ben ne yap›yorum, biliyor musunuz? Her sene
ö¤rencilerimize gururla diplomalar›n› takdim etmeden önce kürsüye
ç›k›yorum. “De¤erli konuklar; de¤erli genç arkadafllar›m, siz
Türkiye'ye yeni enerjiler kazand›racaks›n›z, yaln›z yola ç›kmadan önce
ben size bir hesap vereyim, bir senede neler yapt›k, ondan sonra yolcu
edelim” diyorum. Her sene ben kürsüye ç›kar›m, Baflkent
Üniversitesi’nde çal›flan bizlerin hesab›n› toplumumuza veririm. Hem
de belgeli veririm de¤erli konuklar. Bak›n, burada size birtak›m
belgeler getirdim.  Bunu ben her sene yapar›m. 

Temenni ederim ki, benim pozisyonumda, yani benim gibi yönetici
olan herkes, benim ülkemde ayn› fleyi yaps›n, o zaman zaten ilave
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baflka bir fley söylemeye gerek kalmayacak. Ülkemiz Atatürk’ün
söyledi¤i gibi, asr›n medeniyet düzeyini çok daha k›sa zamanda
yakalayacakt›r. 

Hemen bir fleyin alt›n› çizeyim; gerçekten bugün ülkemin geldi¤i bu
noktada da gerek benim, inan›yorum ki, gerekse bu ülkeyi kuranlar›n,
özellikle baz› yönleriyle kemikleri s›zl›yordur, buna da hiçbirimizin
hakk›n›n olmad›¤›n› özellikle belirtmek istiyorum. 

Ben panelistlere baflta, Ali a¤abey, müsaade ederse Ali a¤abey
diyorum, çünkü ben bu organizasyonlar› kurarken, Say›n Ali Bozer
Gümrük Bakan› idi ve o zaman, bir karl› k›fl gününde benim önümü
açan kifliydi. Özellikle buradan kendisine bir kere daha teflekkür
ediyorum, di¤er panelistlere de teflekkür ediyorum; siz konuklar›m›za
da teflekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum. 

SUNUCU- Baflkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haberal’a biz de
teflekkürlerimizi sunuyoruz. 

De¤erli misafirlerimiz; panelimizi yönetmek üzere Eski D›fliflleri
Bakan›m›z Prof. Dr. Say›n Ali Bozer’i yerlerine davet ediyorum. 

Panelistlerimizi de anons etmek istiyorum: Ankara Üniversitesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ç›nar Özen; Gazi Üniversitesi Uluslararas›
‹liflkiler Bölümü Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal; Siyaset Bilimci
Kanal B D›fl Haberler Editörü ve hepimizin severek izledi¤i Kanal B’de
yay›nlanan “Bekleme Odas›” program›n›n yap›mc› ve sunucusu Say›n
Gürbüz Evren. 

Prof. Dr. AL‹ BOZER (Oturum Baflkan›)- Baflkent Üniversitemizin
çok de¤erli Rektörü, de¤erli konuklar, sevgili ö¤rencilerim veya
ö¤rencileri; hepinizi sayg›yla hem kendi ad›ma, hem de de¤erli
konu¤umuz arkadafllar›m ad›na selaml›yorum; tekrar sayg›lar›m›
sunuyorum. 

Bir noktaya temas etmek istiyorum, müsaade ederseniz. Panel
baflkanlar›n›n görevi uzun konuflmak de¤ildir. Panel baflkanlar› birkaç
cümleyle iflin esas›na de¤indikten sonra, de¤erli panelistlere sözü
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verirler ve konu bu de¤erli panelistlerin müdahaleleriyle çok güzel bir
flekilde aç›klan›r ve de¤erli konuklar da ondan yararlanm›fl olurlar. 

Ben bu davete icabet ederken böyle bir düflünce içindeyim. Bilahare,
arkadafllar›mla yapt›¤›m temas sonucunda bu görevin biraz ötesine
gitmem gerekti¤ini bana telkin ettiler. Bu itibarla, Avrupa Birli¤i’nin
bugün Türkiye ile olan iliflkilerinin hiç olmazsa bir foto¤raf›n› çekmemi
ve de¤erlendirme yapmam›, kiflisel görüfllerimi de aç›klamam›
söylediler. 

Kendi içimde bu teklifi de¤erlendirdim ve benden beklenenin bu
oldu¤u görüflüne ulaflt›¤›m için, ben de sizlere böyle bir girizgâh
yapmay› uygun gördüm. Bu itibarla; de¤erli vakitlerinizi iyiye
kullanmazsam, kötüye kullan›rsam beni ba¤›fllaman›z› istirham
ediyorum. 

Konuya girmeden önce, Baflkent Üniversitesi’nin ifa etti¤i bir görev
hususunda düflüncelerimi sizlerle paylaflmak istiyorum. Ben, 1980
öncesi üniversitelerin durumunu düflünüyorum. O zaman, üniversite-
ler toplumun sorunlar›na karfl› son derece duyarl›yd›. Bugün ayn›
havay› müflahede etmiyoruz. Benim görüflüm, üniversitelerin görevi
sadece bilimsel araflt›rma yapmak ve onunla yetinmek de¤il. Üniversi-
teler toplumun sorunlar›na da duyarl› olmak mecburiyetindedirler. Bu,
onlar›n bafll›ca görevidir. ‹flte Baflkent Üniversitesi bu görevi bir hakk›n
yerine getiren bir üniversitemizdir. Bu itibarla; Say›n Rektörümüzü ve
de¤erli çal›flma arkadafllar›n› içten kutluyorum. Bu faaliyetlerini aç›k
oturumlarla, panellerde, seminerlerde yerine getirdikleri gibi, özellikle
üzerinde durdu¤um husus, senato kararlar›yla da bu görevlerini yerine
getirmektedirler. Binaenaleyh, di¤er üniversitelerimizin de 1980
y›l›ndan evvelki gibi toplum meselelerine duyarl› bir çal›flma düzenine
girmelerini içtenlikle temenni ederim. Bu itibarla, Say›n Rektörüm sizi
tekrar kutluyorum. 

Efendim, izin verirseniz flöyle size Avrupa Birli¤i ve Türkiye iliflkileri
hakk›nda, önemli gördü¤üm meselelere de¤inmek suretiyle bir özet
yapmak istiyorum. Çok eskiye gitmeyece¤im, çok eskiye gitmek
suretiyle zaman›n›z› israf etmek istemiyorum. 14 Nisan 1987 tarihi
Türkiye'nin Toplulu¤a tam üyelik baflvurusunda bulundu¤u tarihtir. Bu
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tarihe kadar da Türkiye ile Avrupa Birli¤i iliflkilerinin düzenli ve
istikrarl› bir flekilde yürütülmüfl oldu¤unu söylemek mümkün de¤il. Bu
döneme ait iliflkileri, bu bir tek cümleyle özetlemekle yetiniyorum. 

14 Nisan 1987 tarihinden sonra yap›lan baflvuru dolay›s›yla da çok
ciddi sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›r. Bunlar›n üzerinde de uzun duracak
de¤ilim. Yaln›z, bizim bu müracaat›m›z›n Konsey’den Komisyon’a
geçmesi için üç y›l geçmifl oldu¤unu dikkatlerinize sunuyorum. Ama
Konsey’in karar›nda bizi bu konuda cesaretlendiren birkaç hususu da
dikkatlerinize sunmakta yarar görüyorum. 

Bunlardan birincisi; o zaman iddia edildi¤i gibi, Türkiye'nin talebi
reddedilmifl de¤ildir. Türkiye'nin talebi reddedilmifl olsa, yeniden
baflvuruda bulunmam›z gerekti¤i ileri sürülerek, bugünkü merhaleye
ulaflamazd›k. Binaenaleyh, bugünkü merhale iyidir veya kötüdür,
temelinde bizim 14 Nisan 1987’de yapt›¤›m›z müracaat›n sonuçlar›
yatar. Birinci belirtmek istedi¤im husus budur. 

‹kinci husus; o zaman, Konsey’in karar›nda flu husus aç›kça
belirtilmifltir (Bunlar› belirtiyorum, çünkü bütün konuflmam ve
sonuçlar bunlar üzerine dayanacakt›r.): “Türkiye bir Avrupa ülkesidir.”
Çünkü o zaman en çok, hatta bugün karfl› karfl›ya kald›¤›m›z
konulardan bir tanesi Türkiye'nin Avrupa ülkesi olmad›¤› merkezidir. 
Burada önemli olan bir husus da Türkiye'nin Avrupa Birli¤i’ne tam
üyelik için ehil oldu¤unun, o kararda tescil edilmifl olmas›d›r.
Kullan›lan terim de “eligible” terimidir. 

Bu iki hususu belirtmekle o zamanki olaylar› bir tarafa b›rak›yorum. 

Bu tarihten sonra cereyan eden olaylar›n içinde önemli gördüklerimi
de k›saca sizlere arz etmek isterim. Bunlardan bir tanesi; Gümrük
Birli¤i konusudur. Gümrük Birli¤i üzerinde durmam›n çeflitli sebepleri
var. Bunlardan bir tanesi; Türkiye Avrupa Birli¤i’ne tam üye olmadan
evvel Gümrük Birli¤i’nin gerçeklefltirilmesi keyfiyetinin, gerçekleflece-
¤inin anlaflmalarla teminat alt›na al›nm›fl olmas›d›r. Çünkü Gümrük
Birli¤i’nden söz edildi¤i zaman, Gümrük Birli¤i’ne muhatap üyenin
tam üyeli¤i söz konusudur. Tam üye olmayan bir ülkeyle Gümrük
Birli¤i iliflkisinin içine girildi¤i baki de¤ildir. Kald› ki, gerek Ankara
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Anlaflmas›’nda, gerek Gümrük Birli¤i’ni temin eden Ek Anlaflma’da
Türkiye'nin tam üyeli¤i öngörülmüfltür. O maksatla Türkiye ile AET
(AB) aras›nda Ankara Anlaflmas› yap›lm›flt›r. 

Binaenaleyh, bu istikamette Türkiye ve Avrupa Birli¤i iliflkileri
yürümüfl, Gümrük Birli¤i gerçeklefltirilmifltir. Gümrük Birli¤i konusun-
da çok çeflitli ve de¤iflik mütalaalar ileri sürülmüfltür. Bir görüfle göre
Gümrük Birli¤i Türkiye'nin felaketidir. Bir görüfle göre de –ben ara
görüflleri b›rak›yorum- Türkiye Gümrük Birli¤i’ni gerçeklefltirmek
suretiyle hay›rl› bir ifl yapm›flt›r. Benim kiflisel görüflüm Türkiye ile
AB’nin Gümrük Birli¤i’ni gerçeklefltirmesi, hem Türkiye için, hem de
Avrupa Birli¤i için faydal› somut sonuçlar do¤urmufl olmas›d›r. Bunun
rakamlar›n› vermek için bir haz›rl›k yapm›fl de¤ilim. Fakat bugüne
kadar okudu¤um bütün makalelerden edindi¤im intiba o tarihten bu
yana Türkiye'nin ihracat ve ithalat›n›n Avrupa istikametinde fevkalade
h›zla geliflmifl oldu¤u merkezindedir. 

Gümrük Birli¤i dolay›s›yla baz› hatalar yap›lmam›fl m›d›r? Yap›lm›flt›r.
Baz› eksiklikler ve ciddi eksiklikler de vard›r. Ama bir teflebbüsü
de¤erlendirirken, geneline bakmakta fayda oldu¤u mülahazas›yla
Gümrük Birli¤i’nin Türkiye için ve Avrupa Birli¤i için hay›rl› sonuçlar
do¤urdu¤unu ifade etmek istiyorum. 

Bu önemli merhaleden sonra cereyan eden bence önemli say›lan
olaylar flunlard›r: Bunlardan birincisi; 11 Aral›k 1999 tarihlerinde
Helsinki’de yap›lan toplant›d›r. Bütün bunlar› söylüyorum, çünkü
sonunda bir kanaate varaca¤›m. O kanaatimin dayanaklar›d›r bunlar. 
Helsinki toplant›s›nda, o zamanki Dönem Baflkan› Fillandiya
Baflbakan› Lippone’nin müdahalesiyle Türkiye'nin tam üyeli¤inin
kabul edildi¤i tescil edilmifltir. Çünkü o toplant› çok büyük
tereddütlerle geçti. Sonunda Lippone kalkt›, Türkiye'ye geldi, bir
mektup verdi ve o mektupla orada al›nan kararlar, bence vuzuha
kavuflturulmad›, tevil edildi ve dolay›s›yla, Türkiye'nin tam üyeli¤e
kabul edilmesi gerekti¤i ifade edilmifl oldu. 

Helsinki toplant›s›n› yahut Helsinki üst düzey toplant›s›n› müteakip 12-
13 Aral›k 2002 tarihlerinde Kopenhag Zirvesi yap›ld›. Kopenhag
Zirvesi’nde de buna benzer bir karar al›nmak suretiyle Türkiye'nin tam
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üyeli¤ine ›fl›k tutuldu ve Türkiye'nin Kopenhag Kriterleri’ni yerine
getirmek hususunda önemli ad›mlar att›¤› ve kararl› oldu¤u tescil
edildi. 

fiimdi, lütfen olaylar› zincirleme teselsül içinde mütalaa ediniz. Ankara
Anlaflmas›, Gümrük Birli¤i, bu toplant›lar›n hepsi Türkiye'nin tam
üyeli¤i istikametinde cereyan ediyor. 6 Kas›m 2004’te bir ‹lerleme Ra-
poru haz›rland›. Bugün de 2008 ‹lerleme Raporu’nu ele alaca¤›z. Bu 6
Kas›m 2004 tarihli ‹lerleme Raporu’nda da bu kararla tescil ve teyididir
de; yani ne bir baflka statü Türkiye'ye öngörülüyor, ne Türkiye'nin tam
üye olamayaca¤›na dair bir görüfl ileri sürülüyor. Bu zaman zarf›nda
ileri sürülen fikirlerin istikameti Türkiye'nin tam üyeli¤i konusudur. 

16-17 Aral›k 2004 tarihinde Brüksel toplant›s›nda daha da ileri gidilmifl,
müzakerelerin bafllayaca¤›, karar alt›na al›nm›flt›r. Art›k, “Türkiye
Avrupa devleti midir, de¤il midir, tam üye olsun mu, olmas›n m›?” gibi
konular çok geride kalm›flt›r. Arkadafl›m, sen tam üye olmaya ehilsin,
biz seni tam üye de telakki ediyoruz, ama yeter ki, bu müzakereler
olumlu sonuçlans›n düflüncesiyle bu müzakerelere bafllanm›flt›r. 

Efendim, bu tarihten sonra birdenbire bir de¤ifliklik oluyor. Bu
de¤ifliklik sonucunda Türkiye'nin baflka bir statüye kavuflturulmas›
gerekti¤i ifade ediliyor. Müsaade ederseniz, bu arada flunu da s›k›flt›ra-
y›m: Müzakereler bafll›yor, ama Güney K›br›s’ta takip etmifl oldu¤umuz
politika dolay›s›yla, baz› sekiz chapter donduruluyor. Bunu k›saca
ekleyeyim ve bundan sonra Türkiye hakk›nda baz› tereddütler ileri
sürülüyor. Ne deniliyor? “Türkiye Müslüman bir ülkedir.” 

De¤erli arkadafllar›m; bu vesileyle bir konuyu belirtmek istiyorum. Ben
bir ay evvel, hatta 15-20 gün evvel Paris’te üniversitede siyaset
adamlar›n›n da kat›ld›¤› bir toplant›da bu konuyu, yani Türkiye'nin
Avrupa Birli¤i ile iliflkiler konusunda konferans fleklinde dile
getirmifltim. Bu konferans›n sonunda dekan arkadafl›m›z, o
üniversitenin dekan› arkadafl›m›z. “Türkiye bir ‹slam devletidir” dedi.
Biz bunlara, bu terimlere gereken dikkati göstermiyoruz. Türkiye bir
‹slam devleti de¤ildir ve bunu tashih etmek mecburiyetini duydum;
Türkiye laik bir cumhuriyettir. 
Bu itibarla; burada bulunan özellikle genç arkadafllar›ma hitap
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ediyorum. Kullan›lan kavramlara karfl› hassas olmak mecburiyetindesi-
niz. Türkiye'nin ‹slam devleti olmas› baflkad›r, Türkiye'nin ço¤unlu¤u-
nun Müslüman olmas› baflkad›r. Bu kavramlara dikkat edilmiyor. 

Biraz sonra sizlere arz edece¤im, Avrupa Birli¤i müktesebat›n› kabul
etmeye iliflkin plan dolay›s›yla da bu gibi kavram hatalar›n›n yap›ld›¤›n›
huzurlar›n›zda dile getirmek istiyorum. 

fiimdi, “Türkiye bir Müslüman ülkedir, o itibarla kültürü farkl›d›r ve
sonuç itibariyle Türkiye'ye özel bir statü tan›mak laz›md›r.” Bu görüfl,
hukukun üstünlü¤ünü savunan, demokrasiyi hukukun üstünlü¤ü
ilkesinin temelinde gören Avrupa Birli¤i’nin kültürüyle tamamen ters
düfler. Müsaade ederseniz, ahde vefa prensibiyle de ters düfler. 

Bu itibarla; bütün Ankara Anlaflmas›’n› unutuyorsunuz, bütün bu zirve
toplant›lar›n› unutuyorsunuz, ‹lerleme Raporu’nu unutuyorsunuz,
birdenbire bütün müktesebat› hiçe sayarak, hukukun üstünlü¤ünü de
ihlal ederek, bir anlamda demokrasinin ihlalidir bu. Siz “Türkiye
Müslüman devletidir, öyleyse buna bir özel statü yapmak laz›m”
diyorsunuz. Bu konu bugün halen tart›fl›l›yor, bunu bir tarafa
b›rak›yorum. 

fiimdi, yaln›z bu vesileyle söylemek isterim: Uluslararas› iliflkilerde
birçok arkadafl›m›n bu konudaki tecrübesi benim için çok k›ymetlidir.
Davran›fl ve durufl biçimi çok önemlidir. B›rak›n müzakereleri, bir de
davran›fl ve durufl biçimi vard›r. Üzülerek ifade ediyorum, biz gereken
hassasiyeti bu konuda da göstermifl de¤iliz. O itibarla da fevkalade
üzücü mütalaalarla karfl› karfl›ya kald›k. 

Bilmiyorum hat›rlar m›s›n›z? Bu geçti¤imiz yaz buraya Avrupa Birli¤i
Komisyonu Baflkan› ve Genifllemeden Sorumlu Komisyon Baflkan›
geldi. Bunlar›n Türkiye hakk›nda ileri sürdükleri mütalaalar fevkalade
inciticiydi, hiçbir reaksiyon ç›kmad›. Bu benim için üzüntü vesilesidir.
Yaln›z, Türkiye'yi temsil edenler ve müzakereyi yürütenler de¤il,
toplumun da buna reaksiyon göstermesi laz›m; bas›n›n buna bir
reaksiyon göstermesi laz›m. Hele, bundan önceki Karma Parlamento
Komisyonu’nun ortak baflkan›n›n davran›fllar›na karfl›, bu zat›
muhteremi adeta göklere ç›karmak, hiç bize yak›flan bir davran›fl biçimi
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de¤il. Böyle davran›rsan›z, Avrupa Birli¤i’nin birçok konuda sizi
elefltirmeye ve hatta afla¤›lamaya, bu terimi çok üzülerek söylüyorum,
teflvik etmifl olursunuz. 

De¤erli konuklar; flimdi size bu söylediklerimin sonucunu dile
getirmek istiyorum; ondan sonra da 2008 Raporu hakk›nda çok genel
bir iki bilgi verece¤im. Avrupa Birli¤i’ne öyleyse niye müracaat ettik?
Say›n Rektörün söyledi¤i gibi Avrupa Birli¤i’nin istikbali nedir? Ben
bunlar üzerinde, “istikbali nedir?” üzerinde  durmayaca¤›m. Çünkü bu
hususta ben bir keramette bulunmak istemiyorum. Ama Avrupa Birli¤i
ekonomik bütünleflmeyi gerçeklefltirmifltir, finansal bütünleflmeyi,
moneter entegrasyon dedi¤imiz gerçekleflmeyi, büyük çapta gerçek-
lefltirmifltir. Avrupa Birli¤i siyasal bütünleflmeyi gerçeklefltirememifltir.
Acaba, siyasal bütünleflmenin gerçekleflmemifl olmas› dolay›s›yla bir
tahminde bulunup, bu Avrupa Birli¤i’nin gelece¤i yoktur demek
isabetli midir? Bu bir tart›flma konusudur. 

‹kincisi; d›fl konjonktürlerin Avrupa Birli¤i üzerine etkisi nedir? Bunu
niçin söylüyorum? Arkadafllar›m belki bu konuya temas edecekler.
Bak›n›z, size daha evvel gönderilmifl olan programda, Avrupa
Birli¤i’nde ayr›flma deyimi var. Bu ayr›flma deyimi üzerinde biraz
durmak laz›m. Bu iki anlama gelir. Birisi: Türkiye aç›s›ndan bir ayr›flma
m› var? Bana soruyorsan›z, bunu hemen cevaplayay›m. Avrupa
Birli¤i’nin bafllang›çtaki Türkiye'nin tam üyeli¤ine s›cak bak›fl› bugün
yoktur. Bütün bunlar› takdim ederken vard›¤›m kanaatin ne oldu¤unu
sizlerle paylaflmak istiyorum. 1960’lardan evvel Türkiye'nin Avrupa
Birli¤i’ne tam üyeli¤i için Avrupa Birli¤i fevkalade s›cak bak›yordu.
Bunu da, ben kendi görüflüm olarak arz ediyorum, d›fl konjonktüre
ba¤lamak laz›m. Türkiye ile Yunanistan’›n ayn› potada olmas›n› isteyen
Avrupa Birli¤i yaln›z Yunanistan’› de¤il, Türkiye'yi de Avrupa Birli¤i’ne
beraber tam üye olarak telakki etmek istiyordu. fiartlar de¤iflti,
Yunanistan üye oldu, Güney K›br›s üye oldu. Bundan sonra Avrupa
Birli¤i’nin politikas› da de¤iflti. ‹ster Türkiye tam üye olsun, ister
olmas›n noktas›na geldi. 

Bugün Türkiye'nin tam üyeli¤i için siyasi irade Avrupa Birli¤i aç›s›ndan
tekevvün etmifl de¤ildir, yeni deyimle oluflmufl de¤ildir. Bütün bunlar
biraz evvel arz etti¤im oluflumlar Avrupa Birli¤i’nin hukuku,
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demokrasiyi, vesaire bilmedi¤inin iflareti midir? Hay›r, Türkiye için
siyasi iradenin oluflmad›¤›n›n birer ifadesidir, dilidir. 

O itibarla, ben flahsen Avrupa Birli¤i’ni bir medeniyet projesi olarak
görüyorum. Medeniyet projesi olarak görmemin sebeplerinden yaln›z
birisini ifade edece¤im. Avrupa Birli¤i ile hatta daha evvel Avrupa
Konseyi ile demokrasiye çok önemli bir eleman aktar›lm›flt›r.
Demokrasi sadece seçim de¤ildir. Bunu bilhassa ifade etmek istiyorum.
‹sterseniz yüzde 70 oy al›n, iktidara geliniz, buna istinat ederek,
demokrasinin sonucudur, istedi¤imi yapar›m diyemezsiniz. Demokra-
sinin bunun kadar önemli, hatta belki daha önemli faktörü hukukun
üstünlü¤ü, temel hak ve hürriyetlere riayet, insan haklar›na riayettir.
‹flte, Avrupa Birli¤i projesinin esas›nda bu yatar. Ama maalesef, bizimle
olan iliflkilerde henüz siyasi irade oluflmad›¤› için bu çapraz, zikzakl›
gidifller olmad›. 

Bu genel takdimimi sunduktan sonra size k›saca bu 2008 Raporu
hakk›nda da bilgiler sunmak istiyorum. 

1998 tarihinden itibaren bizim hakk›m›zda her y›l ‹lerleme Raporu
haz›rlan›yor. Bu ilerleme raporlar›nda, bütün aday ülkeler için söylüyo-
rum, aday ülkelerin y›ll›k de¤erlendirmeleri yap›l›r. Bu raporlar esas
itibariyle tamamen tekniktir. Bu itibarla, bu raporlarda siyasal, ekono-
mik, hukuksal bilânçolar sunulur. Bu bilânçolar Avrupa Komisyonu’na
ba¤l› Geniflleme Müdürlü¤ü’nün eflgüdümündeki ekonomi, telekomü-
nikasyon, enerji gibi farkl› birimlerin katk›s›yla haz›rlan›r. Yani, bunlar
bir teknik nitelik tafl›maktad›r. Ancak, Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun
aday ülkeler hakk›nda siyasal yorumlar› da vard›r. 

fiimdi, bugün iki konu üzerinde yo¤unlaflaca¤›m›z› tahmin ediyorum.
Birisi, bu ayr›fl›m; ayr›fl›m›n bugünkü gündemimizdeki temel meselesi
bu krizden sonra, parasal, ben ona isterseniz parasal kriz diyorum,
ekonomik kriz demeyi pek sevmiyorum, çünkü esas krizin sebebi
parasald›r. Bu sektörde do¤mufltur. Bunun sebepleri ayr› bir tart›flma
konusudur, onun içine girmiyorum. 

Parasal krizin, dolay›s›yla Avrupa Birli¤i içinde al›nm›fl birtak›m
kararlar›n özellikle küçük ülkeleri ve baflka bir deyimle demir perde
gerisinden Avrupa Birli¤i’ne kat›lm›fl ülkeleri çok rahats›z etti¤i
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merkezindedir. Baflka bir deyimle Avrupa Birli¤i’nin siyasi entegrasyon
konusundaki baflar›s›zl›¤› bu kriz dolay›s›yla mali konularda da ortaya
ç›km›flt›r. Yani, 2008 ‹lerleme Raporu’nu bu yap›yla birlikte mütalaa
etmekte fayda olacakt›r. 

Ben zaman›n›z› biraz belki fazla ald›m, özür dilerim. Müsamahayla
karfl›layaca¤›n›z› ümit ediyorum ve hemen sözü arkadafllar›ma
b›rak›yorum. Evvela, sizden bafllayal›m. Efendim, müsaade ederseniz,
usule ait bir iki hususu da belirteyim. Üç arkadafl›m da konuflmalar›n›
bitirdikten sonra, soru sormak serbest ve de¤erli konuklar soru
sorarken isimlerini lütfen söylesinler. E¤er uygun görürseniz panelist
arkadafllar›m, sizlerin görüflü neyse onu da söyleyin. Panelist
arkadafllar›ma 15’er dakika konuflma süresi tan›yal›m. Evet  Evren bey
siz buyurunuz.

GÜRBÜZ EVREN (Kanal B D›fl Haberler Editörü, Siyaset Bilimci)-

Say›n Baflkan, de¤erli panelistler, Say›n Rektörüm, say›n rektör
yard›mc›lar›m, say›n ö¤retim üyelerim, de¤erli konuklar, çok de¤erli
ö¤renci arkadafllar›m ve ekranlar› bafl›nda bizi izleyen çok de¤erli
vatandafllar›m›z; hepinizi sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum. Stratejik
Araflt›rmalar Merkezi’ne beni de davet etme nezaketini gösterdi¤i için
çok teflekkür ediyorum. 

Konuflmama bafllamadan önce bugün bizleri çok yaralayan, bir Kanal
B çal›flan›, olarak tüm arkadafllar›m› çok yaralayan bir yaz›ya çok
k›sac›k, her zamanki nezaketimin ve her zamanki efendili¤imin de
üzerine ç›karak, çok k›sa bir yan›t vermek istiyorum. Hürriyet Gazetesi
yazarlar›ndan Say›n Ahmet Hakan bugün yazd›¤› yaz›da Kanal B
Televizyonu için “k›yt›r›k bir televizyon” demiflti. 

Ben nezaketen flunu söylüyorum: Bütün arkadafllar›m›z bu
tan›mlamaya çok üzüldük. Say›n Ahmet Hakan’›n isminin anlam›n›
kendisi de biliyordur. Üç anlam› vard›r. Ahmet’in birinci anlam›
övülmeye de¤er demektir. ‹kinci anlam› be¤enilmifl demektir. Üçüncü
anlam› da, Allah’a flükreden kifli demektir. Herhalde, Say›n Hakan çok
be¤enilmifl, çok övülmüfl ve Allah’a çok fazla flükreden kifli olman›n da
ötesine geçti¤ini düflündü¤ü için yüzlerle, binlerce Kanal B çal›flan› ve
Baflkent Üniversitesi çal›flan›n› üzen, böyle bir ifade kullanm›fl, bu
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yaz›y› yazm›fl. Ben bunu arkadafllar›m›n da iste¤i üzerine dile getirmek
istedim. 

Tabii, Avrupa Birli¤i-Türkiye iliflkileri bundan iki y›l öncesine kadar
gündemin birinci maddesiydi. Televizyonlarda, biz de Kanal B
Televizyonu’nda her Cuma akflam›, ama birçok televizyonda da her
akflam tart›flma programlar› yap›l›rd› ve bu tart›flma programlar›nda
Avrupa Birli¤i her yönüyle ele al›n›rd›. Maalesef, son birkaç y›ld›r bu
konu gündemden düfltü. Tabii, bunun gündemden düflmesinin de¤iflik
nedenleri var. Ben bu konuflmamda tamamen Avrupa Birli¤i’nin çifte
standartlar› konusuna de¤inece¤im. Çünkü Türkiye'de bir zaman
Avrupa Birli¤i konusunda konuflmak sadece bir kesimin tekelindeydi.
Özellikle, ‹stanbul'daki bir kesimin, medya ve akademisyen kesiminin
tekelindeydi. 

E¤er siz Avrupa Birli¤i’ne elefltirisel yaklafl›yorsan›z, e¤er siz Avrupa
Birli¤i’ne “ama” diyen cümlelerle bafll›yorsan›z, hemen ça¤dafll›k
düflman›, demokrasi düflman›; milliyetçi, ulusalc›, bugünkü moda
deyimle de “Ergenekon”cu ilan ediliyordunuz. 

fiimdi, de¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli konuklar; Avrupa Birli¤i için e¤er
a¤z›n›z› açarsan›z, izah etmeye çal›flt›¤›m kesime baflka bir kesim daha
kat›ld›. Onlar da Avrupa Birli¤i’ni a¤›zlar›na al›rken, besmele çekerek
Avrupa Birli¤i’ni a¤z›na alan bir kesim tak›ld›. Dolay›s›yla, bu iki kesim
bir araya geldi¤inde Türk Milletinin Mustafa Kemal Atatürk hakk›ndaki
hassasiyetini çok iyi bildikleri için, her f›rsatta Avrupa Birli¤i’ne at›fta
bulunurken, Avrupa Birli¤i projesinin Türkiye için ne kadar önemli
oldu¤unu anlat›rken, Mustafa Kemal Atatürk’ün flu sözlerini, Say›n
Rektörün de az önce konuflmas›nda dile getirdi¤i sözlerini tekrarlad›-
lar. Dediler ki; “Avrupa Birli¤i Mustafa Kemal Atatürk’ün iflaret etti¤i
ça¤dafl medeniyet seviyesine ulaflma, hatta onu aflmad›r” 

Ayn› insanlar hep flunu unuttular: Mustafa Kemal Atatürk’ün baflka bir
sözü vard›, o da fluydu: “Art›k durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan
olmak için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün iflleri Avrupa’n›n
emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi
birtak›m zihniyetler ç›kt›. Oysa hangi istikbal vard›r ki, yabanc›lar›n
nasihatleriyle, yabanc›lar›n planlar›yla yükselebilsin.” Ayn› Atatürk
bunu da söylemiflti, dolay›s›yla bunu dikkate almak gerekiyordu.
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De¤erli konuklar; ben Avrupa Birli¤i-Türkiye iliflkilerinde çifte
standartlardan bahsetmek istemifltim. Birkaç bafll›kta, çünkü Say›n
Baflkan 15 dakikay› aflarsam, lütfen beni uyar›n efendim, geri kalan›n›
da soru-cevap bölümünde aktaray›m. 

Biliyorsunuz, Avrupa Birli¤i-Türkiye iliflkileri dedi¤inizde, hep flu
söylenir: “Kardeflim, Avrupa Birli¤i bir kulüptür, e¤er bu kulübe
giriyorsan›z, bu kulübün kurallar›na uyacaks›n›z”. Evet, Avrupa
Birli¤i’nin bugün Türkiye'nin bir devlet politikas› oldu¤unu biz
yads›m›yoruz, inkâr etmiyoruz, ama bu kulübe girerken, bundan
bahsederken, nedense hep flu örne¤i verirler: Kanarya Sevenler
Derne¤i’ne bile girseniz, bunun bir kural› vard›r, kurallar› vard›r, buna
uyacaks›n›z. Sanki Avrupa Birli¤i Kanarya Sevenler Derne¤i imifl gibi
bu kadar basite indirgenerek anlat›l›r. 

Biz de “evet bir yere giriyorsak, Avrupa Birli¤i’nin uygulamalar› vard›r,
kurallar› vard›r, standartlar› vard›r, ama Türkiye söz konusu
oldu¤unda, ortaya ç›kan Avrupa Birli¤i’nin standartlar› de¤il, çifte
standartlar›d›r” diyoruz, biz bunu vurgulamak istiyoruz, bunu dile
getirmek istiyoruz. 

Müzakereler bafllad›, çok güzel. Önemli bir aflama, müzakereler bafllar
bafllamaz sekiz bafll›k bloke edildi; sekiz temel bafll›k bloke edildi. Ne
için bloke edildi diye bakt›¤›n›zda, K›br›s Rum Kesimi ile ilgili olarak
bizim Rumlara limanlar›m›z› ve hava alanlar›m›z› açmamam›z; bizim
Rumlar› tan›mamam›z ve buna ba¤l› olarak da K›br›s’ta Türk askerinin
“iflgalci olarak” bulunmas› ve Türk askerinin K›br›s’tan çekilmemesi
önümüzdeki bir engel olarak gösterilerek sekiz bafll›k bloke edilidi. Bir
de buna Fransa’n›n befl bafll›¤›n›, bir de buna Rumlar›n enerji bafll›¤›n›
da eklerseniz, üst üste koydu¤unuzda 35 bafll›ktan geriye ne kal›r? Biz
neyi müzakere edece¤iz diye sormak geliyor içimden. 

fiimdi, çifte standartlardan birincisi, somut örnek oldu¤u için
söylüyorum. Avrupa Birli¤i’nde haberleflme ve iletiflim özgürlü¤ü,
dolay›s›yla ifade özgürlü¤ü en temel özgürlüklerden birisidir. Bugün
ben Avrupa Birli¤i yöneticilerinden flunu beklerdim: ‹lerleme
Raporlar›’nda, Avrupa Parlamentosu raporlar›nda, Avrupa Birli¤i’nin
tüm yöneticilerinin Türkiye için yapt›klar› her aç›klamada flunlar›
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beklerdim: ‹letiflim, haberleflme özgürlü¤ü, buna ba¤l› olarak ifade
özgürlü¤ü Türkiye'de maalesef telefon dinlemeleri nedeniyle, bir dava
nedeniyle gündeme gelen telefon dinlemeleri nedeniyle iki kifli
aras›ndaki en basit, en özel konuflma bile birtak›m iddianamelerin eki
içerisine girebiliyor ve insanlar›n özel hayat› deflifre ediliyor. 

Dolay›s›yla, insanlar art›k telefonla konuflmaktan, iletiflim kurmaktan,
e-posta göndermekten korkar hale geldiler. Dolay›s›yla, Avrupa
Birli¤i’nin ç›k›p flunu söylemesini beklerdim. Verhaugen, Madam
Rujite’nin, Olli Rehn’in, Barosso’nun ve di¤erlerinin flunu söylemesini
beklerdim: ‹letiflim özgürlü¤ü, ifade özgürlü¤ü, haberleflme özgürlü¤ü
olmayan Türkiye'de biz hükümeti uyar›yoruz, sekiz bafll›¤› ask›ya
al›yoruz. S›rf sekiz bafll›¤› bunun için ask›ya alsalard›, ben onlara
teflekkür ederdim, alk›fllard›m. 

Dolay›s›yla, Avrupa Birli¤i için iletiflim ve haberleflme özgürlü¤ü bu
kadar önemliyken, Türkiye için önemli de¤il, ama onlar “Ermenistan
s›n›r›n› açarsan›z, Rum Kesimi’ni tan›rsan›z, Ruhban Okulu’nu
açarsan›z, Ekümenlik s›fat›n› Patrik’e verirseniz” vesaire; Kürtçe e¤itim
dili olursa, Türkiye'de sanki ifade özgürlü¤ü gelecek, haberleflme
özgürlü¤ü gelecek, iletiflim özgürlü¤ü gelecek. Bu çifte standart de¤il
de nedir? Türkiye'nin birinci temel sorunu K›br›s m›d›r? Rum Kesimi’nin
istekleri midir, de¤il midir? bunu sormak gerekiyor. 

fiimdi, Türk demokrasisinin çok önemli sorunlar› var. Madem, Avrupa
Birli¤i Türkiye'ye demokrasi getirecek; madem bunun için soyundu ve
Türkiye'deki demokratik s›k›nt›lar›, hatalar›, yanl›fllar› gördü ve saptad›;
‹lerleme Raporlar›’nda da bunlar› dile getiriyor. Peki, demokrasinin en
önemli sorunlar›ndan birincisi; dokunulmazl›klar, yolsuzluklar; acaba
Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporlar›’nda birkaç kelimeyle, birkaç bafltan
savma cümleyle geçifltirmifl oldu¤u dokunulmazl›klar konusunda
Türkiye'ye tüm Avrupa Birli¤i ülkelerinde oldu¤u gibi, sadece kürsü
dokunulmazl›¤› olacak ve siyasilerin tüm dokunulmazl›klar›n›
kald›racaks›n›z; aksi takdirde sekiz de¤il, 18 bafll›¤› ask›ya al›yorum. O
zaman ben Avrupa Birli¤i’ni alk›fllar›m, Avrupa Birli¤i’ne teflekkür
ederim. Dokunulmazl›klar›n kald›r›lmas› konusunda bu kadar
hassasiyet gösterdi¤i için. 
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Bugün bak›yoruz, sanki birilerini kay›rmak, birilerini desteklemek için
dokunulmazl›klar›n üstüne Avrupa Birli¤i hiç gitmiyor, onun tek derdi
301. maddeymifl, Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmas›ym›fl, Kürtçenin e¤itim
dili olmas›ym›fl, Türk askerinin K›br›s’tan çekilmesiymifl, Rum
Kesimi’nin tan›nmas›, limanlar›n, havaalanlar›n›n aç›lmas›ym›fl. 

Allah’›n›z› severseniz, bu sayd›klar›m›n hangi birisini yaparsak,
dokunulmazl›klara, Türkiye demokrasisine faydas› olacak? Bunu
onlara sormak laz›m. Bu çifte standart de¤il de, nedir?

Bir baflka çifte standart: Biliyorsunuz, Türkiye'de Siyasi Partiler Yasas›
Türk demokrasinin en önemli sorunlar›ndan birisi. Avrupa’daki Siyasi
Partiler Yasas›’n›n, yani herkesin siyasi partilerde istedi¤i gibi,
rahatl›kla görev alabildi¤i, seçme ve seçilme hakk›n›n ötesinde
demokratik bir flekilde bulundu¤u, o Siyasi Partiler Yasas›’n› e¤er
Avrupa Birli¤i Türkiye'ye “ayn›s›n› bir an önce Türkiye'de yapacaks›n”
diye dayatsa; “bir sene içerisinde bunu gerçeklefltirmiyorsan, sekiz
de¤il, on sekiz bafll›¤› ask›ya al›r›m” dese ben bunu alk›fllar›m, teflekkür
ederim. Ama, Avrupa Birli¤i için Türkiye'deki demokrasinin önündeki
engellerden birisi olan Siyasi Partiler Yasas›’n›n de¤iflmesi, herhalde
Rum Kesimi’ni tan›maktan, Türk askerinin K›br›s’tan çekilmesinden,
Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmas›ndan, Kürtçenin e¤itim dili olmas›ndan
çok çok daha az de¤erli. Herhalde bunlar olacak ki, Türkiye'ye
demokrasi gelecek. Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmas›yla, Türkiye'deki
demokrasinin ne ilgisi var Allah aflk›na diye sormak geliyor içimden.

Yine son olarak, Avrupa Birli¤i’ne bir baflka konuda seslenmek
istiyorum. Sendikalaflma ve bir flekilde iflçi çal›flma güvenli¤i. Bak›n,
Tuzla’da her gün birkaç tane iflçi ölüyordu. Tuzla’da her gün birkaç
tane iflçi öldü. O iflçiler o çal›flma koflullar›nda ölürken, sadece Kanal B
Televizyonu bu konuyu gündeme getirdi ve bu konu daha sonra di¤er
medya kurulufllar›n›n da gündemine geldi; herkes bu konuyu
tart›flmaya bafllad›. 

Ben, Avrupa Birli¤i’nin hiçbir ‹lerleme Raporu’nda birkaç kelimenin
d›fl›nda Türkiye'deki, Tuzla baflta olmak üzere, çal›flma koflullar›
konusunda gerekli uyar›lar› görmedim. Madem Avrupa’n›n insan› öne
ç›kartan bir anlay›fl› var, madem Avrupa'n›n insan yaflam›na, çal›flmaya,
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eme¤e de¤er veren bir anlay›fl› var. Öyleyse, bunlar› da dikkate
almas›n› ve özellikle de Türkiye'deki hükümete flunu söylemesini
beklerdim: E¤er bunu bir an önce sa¤lamazsan, sekiz de¤il, on sekiz
bafll›¤› da ask›ya al›r›m. E¤er böyle bir fley yapsayd›, ben Avrupa
Birli¤i’ne teflekkür ederdim. Ama Türkiye'deki iflçinin çal›flma güvenli¤i
maalesef ve maalesef Ermenistan s›n›r›n›n aç›lmas›ndan, Kürtçenin
e¤itim dili olmas›ndan, K›br›s’›n Rum Kesimi’nin tan›nmas›ndan,
Patri¤in Ekümenlik s›fat›n› tafl›mas›ndan, Ruhban Okulu’nun
aç›lmas›ndan daha az önem tafl›yormufl. 

fiimdi, siz burada sormaz m›s›n›z, bu çifte standart de¤il de nedir?
Ondan sonra “Türkiye'de Avrupa Birli¤i’ne güven kayboldu, güven
düfltü” diyorlar. Bu kadar çifte standard›n oldu¤u bir konuda acaba ne
kadar güven olur diye sormak geliyor içimden. 

Çifte standartlar konusu insan› heyecanland›r›yor. Biliyorsunuz,
yap›lan anlaflmalarda bir vize sorunu son günlerde Türk iflçilerinin,
daha do¤rusu Türk insan›n›n Avrupa’da üç ay vizesiz, özellikle de
hizmet sunan ve hizmet alanlar›n üç ay vizesiz gidebilme imkân› do¤-
du. Nereden? Bir Türk t›r iflçisi, Mehmet, soyad›n› unuttum. Berlin’deki
federal mahkemede açt›¤› ve Avrupa Birli¤i’nin Türklere vermifl
oldu¤u, hak dedi¤i bir konuda mahkeme karar verdi: “Evet hakl›s›n”
dedi. Bu, Avrupa Adalet Divan›’na gitti. Avrupa Adalet Divan› da mah-
kemenin karar›n› onaylad›. Dolay›s›yla, Türklerin böylesine kazan›lm›fl
bir hakk› varken, bizler acaba Avrupa'n›n Türkiye'deki büyükelçilikle-
rinin önünde hâlâ daha vize almak için s›ra bekliyorsak, Avrupa Birli¤i
e¤er bir hukukun üstünlü¤ünü ön plana ç›kartan, kendi yapt›¤› yasalar›
ve kendi yapt›¤› düzenlemelere sayg› gösteren bir kuruluflsa, neden
Avrupa Adalet Divan›’n›n Türkiye hakk›nda alm›fl oldu¤u bu karar›
uygulam›yor? Türkiye söz konusu oldu¤u zaman, Avrupa'n›n adaleti,
Avrupa'n›n hukuk sistemi ortadan m› kalk›yor? Peki, bu acaba çifte
standart de¤il de, nedir diye sormaz m›s›n›z kendinize? 

Gümrük Birli¤i konusunda Say›n Bakan baz› aç›klamalarda bulundu.
Ben de o konuda flunu söylemek isterim: Gümrük Birli¤i Türkiye'nin
tam üye olmadan kat›ld›¤› bir yap›. Acaba baflka bir üye ülke var m›d›r
ki, tam üye olmadan Gümrük Birli¤i’ne geçsin? Ekonomimizin Gümrük
Birli¤i nedeniyle evet aç›ld›¤›, yeni birtak›m at›l›mlar yap›ld›¤›, yeni
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birtak›m kurulufllar oldu¤unu yads›m›yoruz, kabul ediyoruz; ama
Gümrük Birli¤i nedeniyle sürekli zarar eden Türkiye'nin tam üye
olmad›¤› halde, bu zararlar›n›n karfl›lanmas› için Avrupa Birli¤i’nden
flimdiye kadar en ufac›k bir deste¤in olmad›¤›n› söylemem, bu çifte
standard› dile getirmek bizim hakk›m›z de¤il mi? Baflka bir ülke tam
üye oldu¤u zaman Gümrük Birli¤i’ne bafll›yor, biz tam üye olmadan
Gümrük Birli¤i’nin y›llard›r içindeyiz ve y›llard›r zarar ediyoruz, bu
zarar› dile getirdi¤imiz zaman da “tam üye oldu¤u zaman bunlar
düzeltilir” diyorlar.

Efendim, son olarak sözlerimi tamamlarken, flunu söylemek istiyorum:
Acaba, Avrupa Birli¤i yay›nlam›fl oldu¤u tüm ilerleme raporlar›nda
birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle geçifltirmifl oldu¤u Türk insan›n›n
günlük yaflam›n› toplu tafl›mac›l›ktan, evlerimizdeki kulland›¤›m›z
birtak›m aletlerin, araçlar›n, gereçlerin standartlar›na kadar, temiz
havadan, çevrenin korunmas›na kadar, di¤er ülkeler için göstermifl
oldu¤u, müktesebatta, standartlarda, uygulamalarda göstermifl oldu¤u
titizli¤in sadece ve sadece yüzde 10’unu göstermifl olsayd›, Türkiye
bugün herhalde Avrupa Birli¤i sayesinde bir fleylere kavufltuk deme
noktas›na gelirdi. Ama maalesef, Avrupa Birli¤i bugün Türkiye için flu
noktaya geldi: Biraz ironi yaparak söyleyece¤im, bunu bir hocam
söylemiflti, hani Türkiye'de önemli h›rs›zl›klardan birisi de düflünce
h›rs›zl›¤›d›r, ben kaynak belirterek söylüyorum, benim düflüncem
de¤ildir. Bir Frans›z Hocam söylemiflti, “Türkiye-Avrupa Birli¤i iliflkileri
söz konusu oldu¤unda Evren, Avrupa’da resmi belgelerde medeni hal
bölümünde baz› yerler vard›r: 1. Evli, 2. Bekar, 3. Dul-boflanm›fl, 4.
Birlikte yaflamak. Avrupa Birli¤i Türkiye'ye evlilik teklif etmiyor, nikah
teklif etmiyor; birlikte yaflamay› teklif ediyor. Birlikte yaflamak demek,
birçok haktan mahrum olmak demek” dedi. 

Dolay›s›yla, Say›n Bakan›n az önce Türkiye'ye özel statülerden, baflka
fleylerden bahsedilmeye bafllad›¤›n› dile getirdi¤inde, akl›ma bu örnek
geldi. Türkiye e¤er Avrupa Birli¤i ile birlikte yaflayarak, öyle bir statü
içerisinde di¤er Avrupa Birli¤i üyelerinin sahip oldu¤u hakka, sahip
olmayacaksa, sadece ve sadece Avrupa Birli¤i’nin kap›s›nda bekleyen
bir ülke olacaksa, Avrupa Birli¤i sevdas›ndan ben vazgeçelim diyorum
ve Atatürk’ün göstermifl oldu¤u yolda gidebilece¤ini düflünüyorum,
sa¤ olun. 
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OTURUM BAfiKANI- Efendim, çifte standartlar› somut bir flekilde dile
getiren Say›n Gürbüz Evren’e teflekkürlerimi sunuyorum. Zaman›nda
da bitirdiniz, onun için ayr›ca teflekkür ediyorum. 

Atatürk’ün gösterdi¤i yolu Say›n Rektörümüz çok güzel ifade etti.
Avrupa de¤il zaten, medeniyet âlemi. Medeniyet âleminin de
flekillendi¤i yerlerden birisi Avrupa, onu unutmayal›m. 

fiimdi, Say›n Ç›nar’a söz veriyorum. 

Doç. Dr. ÇINAR ÖZEN (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Ö¤retim Üyesi) - De¤erli kat›l›mc›lar; çok teflekkür ederim. 

Gerçekten burada olmak çok heyecan verici. Hayat›mda, diyebilirim
ilk defa bu kadar tecrübeli, bu konularda bir fiil görev alm›fl bir heyete
hitap ediyorum. Avrupa Birli¤i konular›nda çok uzun zamand›r
çal›fl›yorum. Onun için çok heyecanl›y›m. Ümit ederim, bir fleyler
katabilirim bu e¤itim bilgisine ve tabii bütün di¤er kat›l›mc›lara da. Ben
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1991 y›l›nda bitirdim. O y›l asistan olmak
için u¤raflt›m ve Gazi Üniversitesi’nde asistan oldum. 

O arada mast›r program›na da Gazi Üniversitesi’nde girdim. Benim
Hocam, o zaman asistan› oldu¤um Hocam Prof. Dr. Haluk Günu¤ur.
Gerçekten, onun burada ad›n› anmak isterim. Bu alandaki ö¤rendi¤im
fleylerin dörtte üçünü, belki daha fazlas›n› iki hocadan ö¤rendim. Birisi
Haluk Günu¤ur, birisi de hâlâ beraber çal›flma onurunu paylaflt›¤›m
Prof. Dr. Ali Bozer. ‹ki hocamdan ö¤rendim. 

Haluk Hoca “ben seni s›k›flt›rmak istemem, hangi konuda çal›flmak
istiyorsan, o konuda çal›flal›m, ama ben Avrupa Birli¤i bilirim, Avrupa
Birli¤i konusunda çal›flmak istersen, sana daha çok yard›mc› olurum
dedi. Tabii, Hoca çok nazik bir insand›r, büyük bir nezaketle as›l›nda
bana mesaj› verdi. Ben o zamana kadar hep insan haklar› konusunda
çal›flmay› düflünüyordum. 

Avrupa Birli¤i konusunu da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ö¤renciyken,
iki ders alm›flt›m, ama çok teknik ve zevksiz bulmufltum; çok da
hofllanmam›flt›m. O yüzden, çok da akl›mda yoktu aç›kças›. Hocam bu
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söyledi¤iniz çok net bir mesaj. “Ben Avrupa Birli¤i konusunda tabii
çal›fl›r›m Hocam” dedim. O zaman, Avrupa Birli¤i konusunun bu kadar
zor bir konu oldu¤unu aç›kças› bilmiyordum. ‹ki aç›dan da zor, yani bir
taraftan gerçekten akademik aç›dan zor bir konu. Oldukça teknik
yönü, süprenasyonel hukuk sistemi oldu¤u için zor bir konu, bir de
tabii çok büyük bir polemik konusu. Türkiye'de giderek Avrupa Birli¤i
konusu çok ciddi bir siyasi polemi¤in konusu oldu. Bu nedenle de zor
bir konu. Bilseydim, acaba seçer miydim, bilmiyorum, hâlâ çok emin
de¤ilim, ama bir flekilde girdik, devam ediyoruz. 

Avrupa Birli¤i konusunda, Türkiye'de bugünlerde iyice tart›flmalar
alevlendi. Biraz daha önce bafllam›flt› bu. Bence bir fleyi gözden
kaç›rarak, tart›flmalar yürüyor. Avrupa Birli¤i taraftarl›¤› ve karfl›tl›¤›
esas›na dönüfltü. Sanki tak›m tutar gibi insanlar ikiye bölündüler ve bu
esasta, bir karfl›tl›k esas›nda bir fleyi gözden kaç›rmaya bafllad›k. Ali
Bozer Hocam asl›nda bunun alt›n› çizdi. Avrupa'dan söz ederken iki
fleyden söz ediyoruz; yani iki ayr› fleyden söz ediyoruz. Bunlardan
birincisi; bireysel hak ve hürriyetlere dayanan suprenasyonel bir hukuk
sisteminden söz ediyoruz ki, bu hukuk sistemi demokratik devletlerin
bir araya gelip, egemenlik devrinde bulunarak, ‹kinci Dünya Savafl›
sonras›nda kurdu¤u bir hukuk sistemi. Ortaya ç›kmas› da bir bar›fl
projesi olmas›ndan kaynaklan›yor. Çok y›k›c›, dünya savafllar›ndan
sonra ortaya ç›km›fl bir proje. 

Bu projenin dayand›¤› bir baflka esas da bu Birli¤i oluflturan uluslar›n
kültürel farkl›l›klar›n› bir zenginlik olarak kabul etmesi; yani bu öyle bir
proje ki, Avrupa'da, dünyada belki en y›k›c› savafllar› yapm›fl uluslar
burada yafl›yor. Kültürel farl›l›klar› zenginlik olarak kabul edip, bu
uluslar bir suprenasyonel hukuk sistemi alt›nda bir araya gelmifller.
Hukukun üstünlü¤ü, bireysel hak ve hürriyetlerin korunmas›n› hâkim
k›lmay› esas alm›fllar ve bunlar bir baflka fley daha yapm›fllar.
Ekonomik milliyetçili¤in yaratt›¤› çat›flmalar› da bildikleri için büyük
bir pazar entegrasyonuna gitmifller. Bence bu iyi bir model, yani güzel
bir model ortaya ç›karm›fllar; yani bir insanl›k ideali ortaya ç›karm›fllar.
Keflke bu model bütün dünyada yay›lsa, hâkim olsa, keflke gerçekten
böyle bir modeli, esas›nda dünyada bar›fl›na hâkim k›labilsek. 

Türkiye bu modelin kurdu¤u bu idealin peflinden gitmifl. 1959 y›l›nda,
söylemeye gerek yok, muhtemelen burada bulunan siyasetçilerimiz
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benden çok daha iyi biliyor, bu süreç içinde, çeflitli aflamalar›nda görev
alm›fllard›r. Her aflamada ilerlemifl, bir yerlere do¤ru gitmifl. Farkl› farkl›
hükümetler hep bu ideali benimsemifller.  

Burada bir fleyin daha alt›n› çizeyim; 1959 y›l›nda Ortakl›k Anlaflmas›
için bafllam›fl, ama bu konudaki en büyük hizmeti bence Prof. Dr. Ali
Bozer yapm›flt›r. Yani, 1983 y›l›nda kurulan Özal Hükümeti gerçekten
çok daha kararl› bir flekilde bu projenin arkas›na düflmüfltür. Say›n
Hocam, hem Gümrük Birli¤i’ne giden süreçte o takvimlerin yeniden
yap›lmas›, uygulanmas›, hem de tam üyelik baflvurusuyla bence
Türkiye'yi bugüne tafl›yan en önemli kiflidir. Kimi sayarsan›z, derseniz
bir isim saymak gerekirse Ali Bozer Hocam› saymak gerekir. Onun için
burada, Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nden arkadafllar›m›z varsa,
mutlaka orada bir salona Prof. Dr. Ali Bozer ad›n› vermeleri gerekir.
Bizde maalesef her zaman bu vefa duygusu her yerde hâkim olmuyor. 
Bir baflka Avrupa daha var. Bununla kar›flt›r›yoruz. Bu Avrupa ulusal
ç›karlar›n hakim oldu¤u Avrupa’d›r. Böyle bir ideal var, fakat bu ideal
tam anlam›yla baflar›l› olmufl de¤il, yani sonuçta yürüyen bir projeden
söz ediyoruz. Üye devletler ve ulusal ç›karlar, özellikle so¤uk savafl›n
sona ermesiyle beraber, bunun daha da h›zland›¤›n› görüyoruz, yeni
bir jeopolitik ça¤a do¤ru sanki gidiyoruz. O yüzden de, belki vakit
kal›rsa bu ayr›flma konusunu da konuflabiliriz. 

Avrupa Birli¤i de zorlan›yor. Bu ulusal ç›karlar Avrupa’s› tam üyelik
sürecine giren ülkeleri s›k›flt›rmak için eline bir f›rsat geçiriyor. Yani,
tam siz masaya oturuyorsunuz, müzakere etmeye bafll›yorsunuz,
“sizden ne koparabiliriz?” diye bak›yorlar. Bu ikisini kar›flt›rmamak
gerekir. Türkiye Avrupa Birli¤i hedefini bu ilk bahsetti¤im Avrupa’ya  -
ki Say›n Hocam ona “medeniyet projesi” dedi- yönelik yapm›flt›r.
Buradan sapmamak gerekir, yani Türkiye'nin bu hedefinden sapmas›
do¤ru bir fley olmaz. Türkiye'nin birtak›m maceralara sürüklenmesi
sonucunu da do¤urabilir. Bu, Türkiye’nin, bu Avrupa Birli¤i’ne
yaklaflmas›, bu modele, bu projeye, bu ideale yaklaflmas›, onun
yolunda ilerlemesidir. Fakat bu ulusal ç›karlar Avrupa’s›n› dikkate
almak gerekir. Yani, bunu kim yapar, hükümet yapar, yani hükümetler
yapar. Bu bir çeliflki yönetimidir. Çok zordur, burada da hukuk bilgisi
çok önemlidir. 
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Yine Say›n Hocam hep bu konuda bizim çok eksik oldu¤umuzu söyler.
O yüzden, Baflkent Üniversitesi’ni tebrik etmek isterim. Benim de ders
verdi¤im gerçekten çok önemli bir hukuk fakültesi kurdu. Böylelikle
de bence Avrupa Birli¤i projesine de çok büyük hizmet ediyor.
Türkiye'nin bu anlamda bu model peflinden gitmesine de hizmet
ediyor. Niye hukuk çok önemlidir? Çünkü burada bu bahsetti¤imiz
ideal olan Avrupa bir hukuk projesidir. Sorular›n cevaplar› oradad›r,
ölçüt oradad›r, kriterler oradad›r, onlar› iyi bilmeniz gerekir, hatta onun
geliflmesine katk› yapman›z gerekir. 

Avrupa Birli¤i’nin d›fl›nda, ama Avrupa Birli¤i ile son derece ba¤lant›l›
bir baflka örgüt var: Avrupa Konseyi. Bu örgüt Türkiye için çok
önemlidir. Türkiye burada son derece pasif, sadece kendini savunan
bir konumdad›r. Avrupa Konseyi’nde Avrupa hukuku gelifltiriliyor.
Yani buraya katk› yapabilecek seviyeye gelmemiz gerekir. Bunun
asl›nda araçlar› Türkiye'de var. Ama maalesef, bana sorarsan›z, bu
araçlar› yeterince kullanm›yoruz. 

Bu ‹lerleme Raporu’nda ve di¤erlerinde de var. Bu ulusal ç›karlar
Avrupa’s›nda Türkiye’nin önüne konulan birçok konu var, ama üç
tanesi çok önemli. Bu konularda dikkatli olmak gerekir. Bir tanesi bir
az›nl›k anlay›fl›. ‹kincisi, K›br›s sorunudur. Bir di¤eri de Türk Silahl›
Kuvvetleri’ne yönelik elefltirilerdir. Yani, pek çok baflka fleyi de
sayabiliriz, ama bu üçü oldukça önemlidir. Yani, çeliflki yönetimini
yapacak olan hükümet bu üç konuda yeterli donan›mda ve siyasi
kararl›l›kta olmas› gerekir. 

Süremi biraz aflabilirim, ama bir parça açmak istiyorum. K›br›s
sorunuyla bafllamak istiyorum. Bence K›br›s sorunu vard›r. K›br›s
sorunu vard›r, ama tan›mlamak gerekir. Ben sorun dedi¤im fleyi biraz
daha farkl› anl›yorum. Devlet, bir alan› düzenler, o alan› düzenler ve
baflar›l› olursa, sorun yoktur. Ama yapt›¤› düzenleme baflar›s›z olursa
veya bir alan› düzenleyemezse, sorunlar ortaya ç›kmaya bafllar. Bu
anlamda K›br›s sorunu, K›br›s’›n sahipli¤iyle ilgili bir sorundur. Türkiye
K›br›s’›n sahipli¤iyle ilgili 1974 Bar›fl Harekat›’ndan beri bir düzenleme,
kararl› bir düzenleme yapamam›flt›r. K›br›s’›n sahipli¤i bugün de
belirsizdir. Ne olabilir? Türkiye'ye kat›labilir, Yunanistan’a kat›labilir,
KKTC ba¤›ms›z bir devlet olarak yaflayabilir veya iki toplum bir araya
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gelip, yeni bir devlet kurabilir, federal devlet kurabilir. 

‹ki toplumun bir araya gelip, yeni bir federal devlet kurma çabas›, bu
sorunun çözülmedi¤ini göstermektedir. Yani, aç›kças› K›br›s sorunu
vard›r, çünkü Ada’daki Türkler bu sorunun oldu¤unu düflünmekte ve
yeni bir devlet kurma peflinden gitmektedirler. Bu noktada Türkiye'ye
düflen fley, bana sorarsan›z, bu konuya zorlay›c› flekilde dâhil olmak
de¤ildir. Yani, orada K›br›s’›n kime ait olaca¤›na karar verecek olan
KKTC vatandafllar›d›r. KKTC vatandafllar›, benim gönlüm ister ki,
devletlerine sahip ç›ks›nlar. Yani, o devleti yaflats›nlar, böylelikle K›br›s
sorunu olmas›n; ama öyle olmad›¤›n› görüyoruz. 

Türkiye'nin de politikas› sanki çok böyle görünmüyor. Yani, KKTC’nin
ba¤›ms›z bir devlet olmas›yla ilgili Türkiye'nin de çok zikzaklar
çizdi¤ini görüyoruz. Dolay›s›yla, burada bu sorunun çözümü öyle
anlafl›l›yor ki, masada iki toplum taraf›ndan verilecek. Bana sorarsan›z,
Türkiye bu durumda kendisi için gereken önlemleri almal›d›r. Türkiye
tabii ki Ada’ya soydafllar›n› korumak için ç›km›flt›r, ama K›br›s’›n
jeopolitik, Do¤u Akdeniz’deki jeopolitik denge aç›s›ndan da bir önemi
vard›r. E¤er KKTC vatandafllar› devletlerini ortadan kald›racak ve yeni
bir federal devlete ilerleyeceklerse, Türkiye'nin de o zaman bence
Ada’da kendi ulusal güvenlik politikalar› esas›nda en az bir, ben
Marafl’› öneriyorum, ama belki birden fazla Karpaz da olabilir, baflka
bir yer de olabilir, askeri üsler kurmas› gerekir. Türkiye'nin o Ada’daki
askeri varl›¤›n› pekifltirmesi gerekir. Annan Plan›’n›n belki de en zay›f
taraf› buydu. Yani, Annan Plan›’nda elefltirilecek en temel husus
buydu. 

Bir baflka sorun, az›l›k anlay›fl›. Türkiye'nin az›nl›k anlay›fl› bellidir;
bunu anlatmama gerek yok. Avrupa Birli¤i ilerleme raporlar› ve kat›l›m
ortakl›¤› belgelerinden bunun Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul
edilmedi¤i anlafl›l›yor. Yani, Türkiye'ye yönelik fleyler, Türkiye'de bir
Kürt az›nl›k ve Alevi az›nl›k oldu¤u yönünde ve buna yönelik hukuki
düzenlemeler yap›lmas› yönünde sürekli istekler, öneriler var. Avrupa
Birli¤i üyesi ülkelerin politikalar›n›n böyle olmad›¤›n› görüyoruz.
Mesela, Avrupa Konseyi’nde Ulusal Diller Sözleflmesi var. Almanya ve
pek çok devlet de, ama sadece Almanya örne¤ini vereyim. Bu
sözleflmeyi imzalarken, ekine bir deklarasyon koymufltur ve “bu
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sözleflmede bir ulusal az›nl›k tan›m› yoktur, ben ulusal az›nl›k olarak
flunlar› flunlar› kabul ediyorum” demifltir. Saym›flt›r, bizi elefltirdikleri
Lozan’daki gibi bir fley yapm›flt›r, peki bunu niye yapm›flt›r? Günün
birinde “Türkler az›nl›k olmas›n” diye yapm›flt›r, yani önlemini kendine
göre alm›flt›r. 

Fransa’n›n da az›nl›k politikas› böyle de¤ildir; Fransa bu sözleflmeyi
yürürlü¤e bile sokmam›flt›r. Fransa Anayasa Mahkemesi’nin Korsika ile
ilgili kararlar›n› biliyoruz. Peki, niye bunlar var? Çünkü az›nl›k
politikas› bir ulus-devleti istikrars›zl›¤a sürükleyebilir; çat›flmalara
sürükleyebilir, çok kanl› çat›flmalar› do¤urabilir. Bu nedenle hassas bir
konudur. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus-devlettir. Türk Ulusu esas›na
dayan›r, fakat Türk kimli¤i etnik bir esasta tan›mlanmam›flt›r. Bir
Osmanl› bakiyesi olarak çok çeflitli etnik kimliklerden gelen insanlar
Türk Ulusu ve Türk kimli¤i içinde birleflmifllerdir. 

Dili Türkçedir; ana kültür Türk kültürüdür ama dedi¤im gibi bir potada
erimifl bir kültürden söz ediyoruz. Orta Asya’daki haliyle bir Türk
kültüründen söz etmiyoruz. Farkl›l›klar, bireysel hak ve hürriyetler
esas›nda çözülmektedir. Bu Avrupa hukukuna uygun bir anlay›flt›r.
Türkiye bunu savunabilir, bu konuda dikkatli olmak gerekir ve bu
konuda kararl› olmak gerekir. 

Üçüncü konu Türk Silahl› Kuvvetleri’ne yönelik elefltirilerdir. So¤uk
Savafl sonars› dönemde çevremizdeki co¤rafyan›n altüst oldu¤unu
görüyoruz ve bu co¤rafyada yeni bir dünya düzeni kurulma çabalar›n›
görüyoruz. Türk Silahl› Kuvvetleri bu co¤rafyada ciddi bir güçtür; yani
birtak›m küresel hesaplar› olan güçlerin Türk Silahl› Kuvvetleri’nin
direncini k›rmaya yönelik çabalar içinde oldu¤unu müflahede etmek
çok zor de¤il. Türk Silahl› Kuvvetleri’ni bu süreç içinde y›pratmak,
Türk Silahl› Kuvvetleri’ni bu anlamda görev yapamaz hale getirmek,
Türkiye'nin felaketi olur. Yani, bunu asl›nda salim kafalar görür, yani
son derece net. 

O nedenle bu süreç içinde, bu ulusal ç›karlar Avrupa’s›n›n buraya
yönelik müdahaleleri konusunda da kararl› olmak gerekir. fiimdi,
bunlar› söyledikten sonra, flunu da ilave etmek istiyorum. Peki, nas›l
ilerleyece¤iz? Benim çok sevdi¤im bir filozof var, Vegelin diye
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muhafazakâr bir filozof; o “bir kriz olursa bafllang›ca dönmemiz
gerekir” diyor. Bizim bafllang›ç noktam›z Ankara Anlaflmas›’d›r. Ankara
Anlaflmas› asl›nda bir yap› kurmufltur. Bu yap› Türkiye'nin aflama
aflama Avrupa pazar›na entegre olmas›, Avrupa hukukunun bir parças›
olmas›, ondan sonra Avrupa Birli¤i’nin tam üyeli¤ine ilerlemesidir. 

Türkiye maalesef, Ankara Anlaflmas›’n›n kurdu¤u bu yap›da kararl› bir
flekilde ilerleyemedi. Bundan sadece biz sorumlu de¤iliz, ama çok
ciddi eksikliklerimiz oldu¤unu söylemek isterim. Mesela, Gürbüz Bey
bize ilgili meseleden, vize davas›ndan söz etti. Bak›n, hizmetlerin
serbest dolafl›m› ve yerleflme hakk›yla ilgili o Stand Stil (oldu¤un yerde
kal) prensibi ki, esas odur, davan›n esas› odur. Yani düzenlemenin
yap›ld›¤› durumu daha k›s›tlay›c› hale getirmeme söz konusudur.  Bu
durum anlaflman›n ilgili maddesinde yaz›l›d›r; çok uzun zamand›r
yaz›l›d›r ve bu ilgililerce biliniyordu, ama kimse bugüne kadar dava
açmad›, kimse onun pefline düflmedi. Yine de hükümet pefline
düflmedi. Avrupa’da yaflayan arkadafllar düfltü, ‹ngiltere’de bafllad›,
Almanya’ya yay›ld›. 

Sonuçta, Türkiye'nin Ankara Anlaflmas›’ndan do¤an birtak›m haklar›
vard›r. Bu ortakl›k hukukunu küçümsemeyelim. Ben Ali Bozer
Hocama kat›l›yorum. Gümrük Birli¤i önemli bir kazan›md›r. Bunun
önünü açmak, bunu hizmetlerin serbest dolafl›m›, kiflilerin serbest
dolafl›m›, yerleflme hakk›, sermayenin serbest dolafl›m›, Avrupa
Birli¤i’nin di¤er politika alanlar›na do¤ru geniflletmek gerekir. Zordur,
hukuk bilmek gerekir, mücadele etmek gerekir. Ama yap›lmas›
gereken esas fley budur. 

Ben sonuçta Türkiye'nin bir gün Avrupa Birli¤i’ne tam üye olaca¤›na
inan›yorum. Yak›n bir gelecekte olaca¤›n› tahmin etmiyorum. Ama
Avrupa Birli¤i’ne Türkiye'nin bir gün tam üye olaca¤›na inan›yorum.
Zor oluyor. Say›n Özal “inci uzun bir yolday›z” demiflti. Say›n Hocam
da Bakanlar Konseyi’nden, Komisyon’a baflvurunun, yani dilekçenin
üç y›lda geçti¤inden söz etti. Türkiye farkl›d›r, yani farkl› bir ülkedir,
bunu görmek ve kabul etmek laz›m. Yani, herhangi bir Avrupa ülkesi
de¤ildir. Onun için zor oluyor. Bilgili, donan›ml›, siyasi kararl›l›¤› olan,
ulusal hassasiyetleri olan hükümetler bu süreci eninde sonunda buraya
do¤ru götürecektir. 
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Ayr›flma konusuna gelince: Avrupa Birli¤i, dünyada çok büyük bir
ekonomik kriz olur, hukuk sistemi, uluslararas› sistemi çöker, ekono-
mik milliyetçilikler bafllar, bu ekonomik milliyetçilikler faflizm do¤urur-
sa yok olur; yani Avrupa'n›n antitezi budur. Olmaz m›? Olabilir. Ama
zaten o zaman baflka bir dünyada olaca¤›z; yani o gün bambaflka bir
dünya olacak. Muhtemelen yeni bir dünya savafl›na do¤ru sürükleniyor
olaca¤›z. Oraya gidilmedi¤i sürece Avrupa Birli¤i yok olmaz. 

Teflekkür ederim Hocam. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n Ç›nar, de¤iflik bir aç›dan Avrupa Birli¤i’ne
yaklaflt›. Binaenaleyh, buradaki de¤erli konuklar›m›z›n da yaln›z bir
tarafa odaklanm›fl olarak de¤il; meseleyi bütün boyutlar›yla birlikte ve
so¤ukkanl› olarak de¤erlendirmelerinde çok isabet vard›r. O itibarla,
de¤iflik fikirlerin dile getirilmifl olmas›n› büyük bir memnuniyetle
karfl›l›yorum ve bilimsel metoda da uygun oldu¤u düflüncesiyle hay›rl›
bir sonuç olarak de¤erlendiriyorum. 

De¤erli arkadafl›m ve televizyonlardan hep kendisini izledi¤imiz Hasan
Ünal arkadafl›m burada. Di¤er arkadafl›m›z›n buraya gelememesinden
üzgünüm. Fakat Hasan Bey arkadafl›m›z›n buraya gelmesinden de
ayr›ca memnuniyetimi beyan ediyorum. Kendisi bize görüfllerini flimdi
15 dakika içinde müsaade ederseniz, sorabildi¤iniz kadar aç›klaya-
caklard›r. Buyurun. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL (Gazi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi)- Say›n
Bakan›m, Say›n Baflkan›m çok teflekkür ederim. Say›n Rektör, de¤erli
bakanlar, k›ymetli büyükler, say›n meslektafllar ve sevgili ö¤renciler.

Hakikaten, Avrupa Birli¤i özellikle son iki y›la kadar Türkiye'de
neredeyse her konunun içine dâhil ederek, tart›flmak zorunda
kald›¤›m›z konulardan birisiydi. Giderek gündemdeki yerini
kaybediyor gibi bir intiba var. Ancak, öte yandan da Türkiye'nin d›fl
politikas›n›n en önemli unsurlar›ndan birisi olmaya devam ediyor.
Asl›nda Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimizin ne olaca¤›na da karar
vermeden, Türk d›fl politikas›n›n de¤il sadece, Türkiye'nin ne
olaca¤›na da karar vermemiz giderek zor bir noktaday›z. 
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Avrupa Birli¤i bir manada ya Türkiye'nin bütün d›fl politikas›n›n ve
gelece¤inin bir aç›l›m›n› m› oluflturacak yoksa bugünkü mevcut süreci
sürdürdü¤ümüz takdirde Türkiye'nin üzerinde bir prangalar zinciri gibi
yerleflmeye mi devam edecek? Onun için hakikaten Say›n Bakan›n
›srarla ve s›kl›kla vurgulad›¤› gibi so¤ukkanl›l›kla Avrupa Birli¤i
üzerine düflünmemiz laz›m; bir de¤erlendirme yapmam›z laz›m, yani
bu konuda ne yapmak laz›m? Ben müsaade ederseniz, görüfllerimi
tamamen o konuya hasredece¤im. 

17 Aral›k 2004 tarihi Türkiye'nin Avrupa Birli¤i ile iliflkiler aç›s›ndan
fevkalade önemli bir tarih. 1999 Helsinki Zirvesi ne kadar önemliyse,
2004 Brüksel Zirvesi de o kadar önemli bir tarih. Çünkü 1999 Zirve-
si’nde Türkiye'ye aday ülke s›fat› verilmiflti; 2004 y›l›nda da Türkiye'nin
müzakerelere bafllayaca¤›na karar verilirken, eline de bir belge
sunuldu. “fiu flekilde, flu flartlarda ve flu çerçevede üye olacaks›n” diyor. 

fiimdi, o 17 Aral›k kararlar›na giden günlerde, haftalarda, hatta aylarda
Ankara çok yo¤un ziyaretlere sahne oluyordu. Bu ziyaretçilerin içinde
pek tabii ki, devlet adamlar›, bakanlar, politikac›lar oldu¤u gibi,
gazeteciler, akademisyenler de vard›. Avrupa'n›n çok önemli
gazetelerinden birisinin editörü beni ›srarla yeme¤e davet etmek istedi.
O aylardan birindeydi, sonra yemekte sohbet ettik, de¤erlendirme
yapt›k; epeyce bir sohbetten sonra, bana Türkiye'deki bir ayd›n profili
çizdi. “Maalesef, üzülüyorum, Avrupa Birli¤i Türk ayd›nlar›n› biraz
Politbüro üyesi haline getirmifl. fiimdi, normalde sizin gibi Avrupa'da
yaflam›fl, okumufl, bu konular› takip eden insanlar›n Avrupa Birli¤i’ne
girelim girmeyelim konular›nda veya Avrupa Birli¤i ile müzakerelerde
flöyle pozisyon belirleyelim, böyle pozisyon belirleyelim gibi teknik ve
kendi milli ç›karlar›n›z do¤rultusunda görüfller belirlemesi, bunlar
do¤rultusunda bir kamuoyu oluflmas› laz›m. Sa¤l›kl› olan bu” dedi. 

De¤iflik toplant›lara gidiyorum, her Türk ayd›n› kalk›yor, sanki
Sovyetler’deki Politbüro üyesi gibi, kendisinin ça¤dafll›¤›n› ispatlarca-
s›na “bizim Avrupa Birli¤i’nden baflka yolumuz yok, e¤er Avrupa
Birli¤i’ne biz girmezsek, Türkiye'yi öcüler yiyecek, e¤er Avrupa
Birli¤i’ne girmezsek, bizim Avrupal›l›k kimli¤imiz  tasdik edilmezse, o
zaman mahvoluruz” gibi konuflmalar yap›yorlar. 
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Bir defa flunu ortaya koymak laz›m: Avrupa Birli¤i’ne girmek ya da
girmemekten önce, Avrupal› olmak laz›m; Avrupai olmak laz›md›r. Bu
da Büyük Atatürk’ün söyledi¤i gibi ça¤dafl olmak demektir. O da özde
kendi milletinin hak ve menfaatleri do¤rultusunda hareket etmek ve
fikir üretmekle olur. Ezik büzük böyle bizi almazsan›z öyle olur, flöyle
olur, bizi öcüler yer falan. Bu Avrupal›n›n 19. Yüzy›lda karfl›s›nda
gördü¤ü sömürgelerinde yaflayan yar› ayd›n tipidir ve Avrupal› bu
insanlar› ciddiye almaz. Önce buradan bafllamak laz›md›r; so¤ukkanl›
de¤erlendirmek laz›m. 

So¤ukkanl› bir de¤erlendirmeye tabi tuttu¤umuzda, önce fluradan
bafllamal›y›z: 17 Aral›k 2004 Belgesi’ni ve o Belge’nin devam› niteli¤in-
deki Müzakere Çerçeve Belgesi’ni, Kat›l›m Ortakl›¤› Belgesi’ni,
bunlar›n hepsini dikkatle okumam›z gerekir; bunlar emredici nitelikte
belgeler oldu¤u için önemli. Pek tabii ki ‹lerleme Raporlar› da bunlar›n
bir parças› edilmeli. Bu arada çok tabii ki, Avrupa ülkelerini devlet ve
hükümet baflkanlar›n›n ve d›fliflleri bakanlar›n›n ve bakanl›klar olarak
kurumlar›n›n Türkiye konusunda s›k s›k yapt›klar› aç›klamalar,
tak›nd›klar› tutumlar da bu analize tabi tutulmal›, dâhil edilmeli. 

Bütün bunlardan ortaya ç›kan fludur: Biz asl›nda Avrupa Birli¤i’ne
üyeli¤i tart›fl›yoruz, ama 17 Aral›k 2004 kararlar› ve özellikle de onun
Türkiye bölümünün 23. maddesi ki, 23. maddesi tek bafl›na Türkiye
bölümünün toplam› kadar genifl bir madde. Bu 23. maddeyi tek bafl›na
inceledi¤imizde, Türkiye'ye bir üyelik teklifi yap›lmad›¤› görülüyor.
Yani, o kadar elastiki cümlelerle gidiyor ki, mesela ayn› metnin içinde
H›rvatistan da var. H›rvatistan’›n metniyle, Türkiye'nin metnini
karfl›laflt›rd›¤›n›zda veya daha önceki Do¤u Avrupa ülkeleri için
haz›rlanan ‹lerleme Raporlar›, Zirve kararlar›, Kat›l›m Ortakl›¤›
Belgeleri, onlar› inceledi¤inizde, yani Polonya’dan Balt›k ülkelerine,
efendim Çek Cumhuriyeti’nden, Slovakya’ya, Macaristan’a, oradan
Bulgaristan’a, Romanya’ya. Bunlar›n belgelerini Türkiye’ninki ile
karfl›laflt›rd›¤›n›zda, flöyle bir intiba ç›k›yor. Çok aç›k bir flekilde, ben
ö¤rencilerime tez haz›rlatt›r›yorum. Kendim üzerinde afla¤› yukar› on
y›l› aflk›n bir süredir çal›fl›yorum ve flunu görüyorum: Türkiye'nin
belgeleri nas›l ve neden üye olmayaca¤›n› anlatan bir dille yaz›l›yor?
Öbürlerinin belgeleri de en k›sa sürede bu ülkelerin suhuletle ve de
Avrupa Birli¤i’ne mümkün oldu¤unca az maliyetle nas›l üye
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yap›laca¤›n› izah eder biçimde haz›rlan›yor. Yani bu, çok belirgin bir
husustur. 
Efendim, bunlar› göz ard› ederek, biz Avrupa Birli¤i’ne girmezsek
mahvoluruz gibi bir tart›flma burada bir münevver tart›flmas› olmaktan
ç›k›yor, o art›k bir siyasi tav›r oluyor. Söyledi¤im gibi 19. Yüzy›l
sömürgelerinde yaflayan yar› ayd›n tavr› oluyor. Dolay›s›yla,
belgelerden hareket etmek mecburiyetindeyiz. Yani, birinci tespit
fludur. Türkiye'ye bir üyelik teklifi yap›lmam›flt›r. 

Say›n Bakan›m çok güzel izah ettiler. “17 Aral›k 2004 kararlar› baflar›l›
gibiydi, ama sonradan aniden bir fley oldu” dediler. Türkiye'ye “sizi
özel statüye götürelim” dediler. Niye diyorlar? Çünkü o 17 Aral›k
Kararlar›n›n 23. maddesinde bunlar var da onun için. Bunlar›n
olmas›na çok uygun bir yorumlamaya aç›k flekilde yaz›ld›¤› için. 

18 Aral›k günü ben Sivas’a konferans vermeye gidiyordum. Bu arada
17 Aral›k günü de Financial Times Gazetesinde ön sayfadan girilen
uzun bir makalem yay›nlanm›flt›. Makalenin bafll›¤› Türkçe flu: “Türkiye
Avrupa Birli¤i D›fl›nda Daha ‹yi Olur.” Türkiye için nas›l bir özel statü
iyidir diye bir tart›flma. Ona 17 Aral›k günü girdiler. 18 Aral›k günü ben
Sivas’a do¤ru gidiyorum, iki de bir telefon çal›yor. Bu arada Ankara'da
büyük kutlamalar yap›l›yormufl. Ben de saat 10’dan sonra radyodan
bunlar› duymaya bafllad›m. ‹ki de bir telefon çal›yor. Telefonda yaban-
c› bir gazeteci ya da yabanc› bir televizyoncu. Yani, Danimarka’dan
Polonya’ya, ‹ngiltere’den Almanya’ya her taraftan ar›yorlar. Kendi
aksan›yla bafll›yor, “Prof. Ünal ben falanca televizyonundan fluyum, bir
befl dakikan›z var m›?” arabay› kenara çekiyorum, ondan sonra peki
buyurun. “Ankara'da büyük kutlamalar yap›l›yormufl; niye? “Evet, ben
de radyodan dinliyorum, bir flehir d›fl› yolculuk yap›yorum” diyorum.
“Efendim, bu kutlamalar niye?” “Niye diyorum, 17 Aral›k kararlar›n›
kutluyorlar” falan. “Ama kararlar Türkiye'nin üye olmas›n› de¤il de,
sanki olmamas›n› öngören bir tarzda.” “Niye böyle yorumluyorsunuz?”
diyorum. Ben de kararlar› henüz okumam›flt›m. Daha do¤rusu gece
2’de flöyle internetten bakt›m, ama indirip okuyamad›m. Sabah da
erken yola ç›kt›m. 

Sonra, “Efendim, ‹sveç Baflbakan› Göran Persson burada bir bas›n
toplant›s› düzenledi; “Türkiye'ye çok a¤›r flartlar dayat›ld›, biz
‹skandinav ülkeleri olarak bunun gayri ahlâki oldu¤unu düflündük, -
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Say›n Gürbüz Evren’in dedi¤i tarzda- böyle çifte standart olmaz, bu
metinlerin üzerinden gitmek laz›m” dedi. Sonra haber geldi, Türkiye
Baflbakan› bunu çok be¤endi¤ini söyleyerek, imza atm›fl, Türkiye'ye
gitmifl. 

fiimdi, acaba Baflbakan zaten Avrupa Birli¤i’ne girmek istemiyordu da,
yani ‹slam-i kökenli birisi oldu¤u, bunu bir bahane olarak art›k bu
defter kapand›, kurtulduk arkadafllar demek için mi kutluyor, yoksa
baflka bir fley mi var, nedir, neler kutlan›yor? Siz böyle bir soruya
muhatap olsan›z, bir yabanc› televizyoncuya ne dersiniz? Durum
buydu, daha sonra indirdim, Göran Persson aynen bunlar› söylüyor.
Ama Türkiye'deki medya bunu o günlerde mevzu etmedi. Göran
Persson’un o bas›n toplant›s›nda söyledikleri, 17 Aral›k kararlar›n›n 23.
maddesinde neler oldu¤unu aç›k aç›k söylüyordu. Zaten, 17 Aral›k’tan
bir hafta sonra, yani 23 Aral›k günü Türkiye diplomatlar›n›n, profesyo-
nel insanlar›n, “kardeflim siz bu karar› nas›l imzalay›p geldiniz, bu
kararla bir Avrupa Birli¤i üyeli ç›kmaz” demesi üzerine D›fliflleri
Bakanl›¤› Brüksel’deki Büyükelçisine talimat vererek, “biz bu kararlar›
kabul etmeyece¤iz veya flöyle yorumlanmas›na izin vermeyece¤iz, biz
bunu böyle anlam›yoruz” demek durumunda kalmad› m›?

Dolay›s›yla ortada Türkiye'ye bir üyelik teklifi yok. ‹kide bir özel
statüye, fluraya çekelim, buraya çekelim demeleri de bundan dolay›
zaten. Metinlerden kaynaklanan bir husus. Yani, bir manada bize çifte
standart hem uyguluyorlar, hem de uygulam›yorlar. Bizim tarafta da
bile bile lades durumu var. Peki flimdi, bu durumda ne yapaca¤›z?
Say›n Bakan, çok güzel izah buyurdular. 1960’larda Ankara Anlaflmas›
imzaland›¤›nda, o günkü havay› Avrupa’da okudu¤umuzda, muazzam
lehimizde bir hava var. Mesela bugün, kuru kalabal›k diye görünen
insanlar›m›z, o zaman Almanya nezdinde muazzam bir iflgücü, pozitif
bir unsur. O zaman, Almanya’yla tam bir silah arkadafll›¤› içindeyiz.
Almanya üzerine y›¤›lacak Sovyet ordular› bizim s›n›rlar›m›za geliyor,
y›¤›l›yor. Almanya bize minnettar, çok iyi. 

O zamanki nüfusumuz flimdiki kadar büyük de¤il. Dolay›s›yla,
Türkiye'nin o zamanki Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na al›nmas›
mümkün görünüyor. Ama 1970 krizleri, petrol krizlerinin yaratt›¤›
ekonomik floklar, 1980’lerde Avrupa'n›n Uzakdo¤u’yla girdi¤i
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ekonomik mücadelede geri kalmas›; onun yaratt›¤› muazzam iflsizlik,
k›sacas› her fley Türkiye'nin görüntüsünü, Avrupa içinde olumsuza
çevirdi. 

Bugün Avrupa'dan bakt›¤›m›zda, Türkiye'nin neden üye olmamas›
gerekti¤iyle ilgili üç tane temel sorun görülüyor. Bunlardan birincisi
nüfusumuz. Biz de nüfusumuzu tam olarak bilmiyoruz, ama 70-80
milyon civar›nda bir nüfusumuz var herhalde. Çünkü s›k s›k seçmen
kay›tlar› falan da de¤ifliyor. 70 milyona iniyoruz, sonra bir anda 6
milyon yeni seçmen ekleniyor. Ayr›ca, eve dayal›, adrese dayal› bir
sistemimiz oldu¤u için, mesela Almanya’da oturan vatandafllar›m›z
buna dahil mi, de¤il mi, bilmiyoruz, ama kabaca bugün 75-80 milyon
civar›nda herhalde bir nüfusumuz var. 

Bu nüfusun da, nüfus uzmanlar›n›n yapt›klar› öngörülere göre, biz
bunun mümkün oldu¤unca az gösterilmesi için u¤rafl›yoruz, ama
onlar›n yapt›klar› baz› öngörülere göre, 105-106-110 milyon civar›na
kadar yükselecek, baz› öngörülerde de 95-96 veya maksimum 100
milyon civar›nda stabilize olaca¤› tahmin ediliyor. Ama bunun
hangisini kabul edersek edelim, Türkiye'nin nüfusu Avrupa Birli¤i’ne
giremeyecek kadar büyük. 

Efendim, “eskiden böyle de¤il miydi?” böyle de¤ildi. Mesela 1959’u
al›rsan›z, ilk Roma Anlaflmas›’nda, Türkiye'nin nüfusu 23-25 milyon
aral›¤›nda, 1963’lere gelindi¤inde, 27 milyon civar›nda. 1981 y›l›nda 45
milyon, 2000 y›l›nda 65, bugün 81 milyon olmufl ya da birkaç sene
sonra herhalde olacak. Her y›l ortalama 1 milyon civar›nda art›yoruz.
Ankara Anlaflmas›’n› imzalad›ktan sonra 50 y›lda nüfusunu üç kat›na
ç›kartan Avrupa’daki tek ülkeyiz.  

fiimdi, 81 milyonla bizi Avrupa Birli¤i’nin içine, e¤er Avrupa Birli¤i
siyasi bir birli¤e do¤ru da gidecekse, almalar› imkâns›z. 

‹kincisi; bizim bugünkü co¤rafyam›z. Avrupa’dan bak›ld›¤›nda çok
netameli, çok tehlikeli görünüyor. Bizim komflular›m›z Avrupa’n›n
gözündeki en sevimsiz ülkeler. Biz de çok makbul ve muteber
görünmüyoruz, ama bir kalem, bir gömlek daha iyiyiz. fiimdi, Avrupa
kendisini cici bölge diye görüyor. Bizim komflular›m›z› da kötüler diye
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görüyor. Biz ortada bir filtre gibiyiz. Yani, kötülüklerin Avrupa
Birli¤i’ne mümkün mertebe az sirayet etmesini sa¤layan, ama kendi
bünyesinde hem kötülükleri, hem de iyilikleri bar›nd›ran bir ülkeyiz,
bizi öyle görüyorlar.

Avrupa Birli¤i aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bu teflhis de çok yanl›fl de¤il.
Dolay›s›yla, bizim Avrupa Birli¤i’ne tam üye olup da, o kötülükleri
Avrupa Birli¤i içine davet eden bir ülke olmaktansa, bir filtre olarak
muhafaza edilmemizi kendisi aç›s›ndan daha münasip görüyor. 

Son olarak da, özelikle Sovyetler Birli¤i’nin y›k›lmas›ndan sonra
bafllayan ve h›zland›r›lan siyasi birlik projesi içinde Avrupa’da bir
kimlik oluflturma gayreti var. Bu, 1960’larda o kadar belirgin de¤ildi.
Bugün “Avrupa kimli¤i” diye bir kimlik tart›flmas› bafllam›fl durumda.
Bu kimlik tart›flmalar›n›n içinde de bize yer bulam›yorlar. Çünkü “siz
bir Türksünüz, bizim tarihimizin karfl› taraf›nda olans›n›z.
Müslümans›n›z, dininiz itibariyle bizim dinimizin öbür taraf›nda olan
birilerisiniz, dolay›s›yla sizin burada olmaman›z gerekir; zaten talep de
etmemelisiniz” diyorlar. 

“Bizi Avrupa Birli¤i’ne almazsan›z, mahvoluruz” diyen Türklerle ben
Almanya’da 2002 y›l›n›n A¤ustos ay› sonunda bir toplant›ya kat›ld›m.
“Hadi oradan Avrupa'da Türklerin ne ifli var?” diyen Almanlar›n
kat›ld›¤› bir toplant›yd›. Israrla “bunun orta yolu yok mu?” diye beni
ça¤›rd›lar. Orada ben mesela, bizim Türklerin, bunun içinde AKP önde
gelenleri de vard›, yapt›klar› baz› konuflmalara, o zaman muhalefette
olan bugünkü Alman hükümetinde ön planda yer alan baz› bakanlar›n
verdi¤i cevaplar karfl›s›nda gerçekten üzüldüm. 

O zaman AKP’li üst düzey birisi, kendimizin Avrupa’dan daha laik
oldu¤unu ispatlamaya çal›fl›yordu. Buna örnek olarak da “Yunanistan,
‹ngiltere laik bile de¤il dedi; K›br›s Ada’s› Avrupa co¤rafyas›nda de¤il,
biz Avrupa co¤rafyas› içindeyiz” dedi. Buna karfl›l›k, Almanya'n›n en
kritik bakanl›klar›ndan birisinde oturan flah›s kalkt› “kardeflim bak›n,
ben Alman›m ve Avrupal›y›m. Siz bize e¤er bizden fazla Avrupal›
oldu¤unuzu söylüyorsan›z, o zaman ben Alman de¤ilim, Avrupal›
de¤ilim” dedi. Cevaben Avrupal› de¤ilim, yani siz Avrupal›ysan›z, ben
de¤ilim dedi. “Siz bize günün birinde geleceksiniz, ‘biz sizden fazla
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Alman›z’ diyeceksiniz, bu mant›kla, o zaman ben Alman da de¤ilim.
Lütfen biraz tarihinize sahip ç›k›n, kendi kimli¤inize sahip ç›k›n, böyle
bir Avrupal›l›k mücadelesi de yap›lamaz” dedi. Hakl› da. 

Bunlardan hareketle ne yapaca¤›z? Avrupa Birli¤i’ne k›z›p, öfkelenip,
bu kadar oluflturdu¤umuz Gümrük Birli¤i’nden, ticaretin bütün
unsurlar›na kadar her fleyi ortada b›rakan, riske eden ve düflmanlar›
memnun eden, Avrupa Birli¤i ile bir kavgaya m› tutuflal›m? Siz bizi
1960’larda inand›rd›n›z, bize mavi boncuk verdiniz, bugün buraya
geldik, ben de k›r›ld›m art›k. ‹nsani iliflkilerde bazen bizim Türkmen
Yörük literatüründe bir laf vard›r, rahmetli babam çok kullan›rd›.
“O¤lum o kadar sinirlendim ki, kava¤› kökünden budad›m, yani bir
daha art›k benim o adamlarla bir fleyim olmaz, yani neye mal olursa
olsun” falan derdi. 

Ben o laflar›n k›ymetini flimdi 50 yafl›nday›m, daha iyi anl›yorum. ‹nsan
iliflkilerinde kava¤› kökünden budayabilirsiniz, devlet iliflkilerinde
öfkelenmemek fazilettir. Öfkelenip, öfkeli aya¤a kalkmamak fazilettir
veya yani öfkeli olacaks›n, onun için bu kadar diplomat›m›z var, onun
için bu kadar bürokrat›m›z var. Onun için so¤ukkanl› düflünmesi gere-
ken insanlar›m›z var. Öfkelenece¤iz, ama öfkeli hareket etmeyece¤iz.
Diplomasi ve siyaset olabilirin en iyisini elde etme sanat›d›r. 

Efendim, ideal olarak flöyle olsa iyiydi. Evet, yani ben de 1980’lerde
Yunanistan’a teklif edildi¤i gibi Avrupa Birli¤i’ne girseydik, bize de
dünyan›n fonu, Yunanistan’›n nüfusuna oranla verildi¤i kadar bize de
y›¤›lsayd›, ben de Avrupa Birli¤i’nden yanayd›m, hiçbir itiraz›m da
yoktu. 

fiimdi, önce birincisi bugün bu tespitleri yapmak laz›m. ‹kincisi; bugün
Avrupa Birli¤i art›k üye ülkeler için çok cazip bir birlik de¤ildir.
Ekonomik olarak yeni giren üyelerin mali sorunlar›na, ekonomik
kalk›nmalar›na büyük teflvikler verememektedir. Çünkü Avrupa Birli¤i
‹kinci Dünya Savafl›’ndan bu yana ekonomik olarak, özellikle kalk›nma
yaratan teknoloji üretme konusunda geri kalm›flt›r. Masif üretim
konusunda da, yani bütün bu sanayi ürünlerini üretip, dünyaya satma
konusunda da 1980’lerden itibaren özellikle Uzakdo¤u’dan gelen
rekabet karfl›s›nda bocalamaktad›r. 
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Bu konuda Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun kendi haz›rlatt›rd›¤›
raporlar› herkesin okumas›n› tavsiye ederim. Orada Avrupa Birli¤i
ekonomilerinin iyiye gitmedi¤ini ve gitmeyece¤ini aç›k aç›k uzmanlar›
kendileri ortaya koyuyorlar. Nitekim yeni giren ülkelere ekonomik
olarak hiçbir fley veremediler. Bak›n, ilk finans krizinde Avrupa
Birli¤i’ndeki ayr›flma had safhaya ç›km›fl durumda. Avrupa Birli¤i’ne
son dalgada giren on ülkenin neredeyse onu da, K›br›s Rum Kesimi ve
Malta hariç, on ülkeden sekizi iflasla karfl› karfl›ya. Bunlardan Letonya
ve Macaristan resmen iflas etti. 

Almanya Baflbakan› Merkel ile Fransa Cumhurbaflkan› Sarkozy “her
koyun kendi baca¤›ndan as›l›r; herkes kendi hesab›n› kendisi verecek”
diyorlar. Sadece onlar m›? Hay›r. Mesela y›l›n ikinci yar›s›nda resesyona
girmesi muhtemel ülkelerin bafl›nda Yunanistan geliyor. Di¤er Avrupa
Birli¤i ülkelerinin ayn› sorunlarla karfl›laflaca¤›na dair iflaretler, aksine
iflaretlerden kat ve kat fazla. Asl›nda, Avrupa Birli¤i üyeli¤inin bir
cazibesi kalmad›. 

‹kincisi, burada flu denilebilirdi: Efendim, tamam biz belki k›sa sürede
Avrupa Birli¤i üyesi olmayaca¤›z, hatta belki hiç olmayaca¤›z, ama bu
süreç devam etsin. Hay›r, bu süreç devam etmemeli. Çünkü bu süreç
habis bir süreçtir. Türkiye için sürdürülen Avrupa Birli¤i süreci
önyarg›l› ve habis bir süreç. Türkiye’nin milli devlet yap›s›n› ortadan
kald›rmak istiyor. Türkiye'yi eski Yugoslavya tarz›nda çokuluslu bir
ortakl›k devletine çevirmek istiyor. Bunlar belgelerde çok aç›k flekilde
var. Niye “Az›nl›k tarifini de¤ifltirin” diye üstümüze geliyorlar? E¤er bu
bir Avrupa Birli¤i standard› olsa, Bulgaristan’›n iki kurucu millet, iki
kurucu devletten oluflan yeni bir federasyon olarak düzenlenmesi
gerekirdi. Bunlar›n tümü bu sürecin habis oldu¤unu gösteriyor. 

Son bir fley söyleyeyim: Bu süreç devam ederse, Türkiye’nin
demokrasisini Avrupa Birli¤i tahrip eder. Çünkü bölünmeyi teflvik
ediyor; DTP’nin taleplerini getiriyor. Bak›n, alt› y›ld›r Avrupa Birli¤i
süreci do¤rultusunda yap›ld›¤› söylenen “reformlar” Türkiye'yi
neredeyse örtülü faflizm denilebilecek bir ortama çekti ve bölünmeyi
çok daha kuvvetli bir ihtimal haline getirdi. Buna d›fl politika
sorunlar›n› hiç dâhil bile etmiyorum. 
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Ç›nar arkadafl›m›z K›br›s’tan bahsetti. Avrupa Birli¤i’nin Türkiye
belgelerinde sadece K›br›s yok; K›br›s hepsinde var, Ege hepsinde var.
Strateji Belgesi’nde Ermenistan ve Ermeni soyk›r›m› iftiralar›yla ilgili
konular var. Yani, bunlardan mesela, Avrupa Birli¤i, Bulgaristan’›n
hangi d›fl politika meselesi konusunda, Romanya’n›n Macaristan’la
hangi d›fl politika meselesi konusunda birisi veya öteki aleyhine taraf›
oldu?

Bunlar tümüyle Türkiye'ye karfl›. Bunlar Avrupa Birli¤i sürecinin habis
oldu¤unu gösteriyor. 

Son cümlem de fludur: 1950’lerde veya Atatürk zaman›nda Avrupa bir
medeniyet projesiydi. Bugün de¤ildir. Niye de¤ildir? Çünkü biz art›k
neyin ne oldu¤unu bilecek derecede, okuma yazmas› olan insanlar›z.
Bugün bizim karfl›m›zda gördü¤ümüz Avrupa, ç›karlar›n Avrupa’s›d›r,
medeniyetin Avrupa’s› de¤ildir. E¤er bu süreç devam ederse, Allah
korusun ki Türkiye’de, ben tasvip etmem bunu, Avrupal›laflma, daha
do¤rusu ça¤dafllaflma, modernleflme kavramlar› demokrasiyle birlikte
zarar görecektir. Dolay›s›yla, bu sürecin sona ermesi laz›md›r.

Son söz, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile iliflkileri tamamen ekonomik ve
ticari alanlara indirgenen, sürdürülebilir ve öngörülebilir yeni bir temel
üzerine infla edilmelidir. Avrupa Birli¤i bizimle e¤er siyasi ve askeri
iflbirli¤i yapmak istiyorsa, de¤iflik konularda, her konuda bize gelip
teklifini sunmal›, biz de onun teklifini milli ç›karlar›m›za uygun gördü-
¤ümüz ölçüde ele almal›y›z. Aksi takdirde bu süreç sürdürülemez,
öngörülemez, tehlikelerle dolu bir flekilde devam ediyor ve bunun ilk
sonucu da söyledi¤im gibi Türk demokrasisinin tahrip olmas› ve
Türkiye'deki kutuplaflman›n artmas› fleklinde tezahür ediyor. 

Beni dinledi¤iniz için teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Efendim Say›n Hasan Ünal arkadafl›m›za, o da
bambaflka bir görüfl ortaya sürdü¤ü için çok teflekkür ederim. 

Say›n Musa arkadafl›m “bu sallant›da olan duruma art›k son verelim,
bitsin, bu bizim ç›karlar›m›z istikametindedir” diyor. Benim görevlerim
de birincisi; Say›n Rektörümüzü de kapan›fl görüflmesi için buraya
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davet etmekte. E¤er, müsaade ederseniz, gene bana verilen bir görev
çerçevesi içinde bu konuflmalar› kendi alg›lad›¤›m ölçüde sizlere
toparlamak istiyorum. Bu arada baz› belgeler sunaca¤›m. Belki bu
belgeler baz› endiflelere ›fl›k tutabilir. 

Bir kere toplant›m›z›n konusu, “Avrupa Birli¤i’nde Ayr›flma ve 2008
Türkiye ‹lerleme Raporu”dur. Özellikle, ‹lerleme Raporu üzerinde çok
durmad›k. Ayr›flma meselesinde bir ölçüde durduk. Ben niçin
durmad›k diye sitem etmiyorum, durmamakta da arkadafllar›m hakl›lar.
Neden? Bu Raporu dikkate ald›¤›m›z takdirde, Rapor’un içinde az›nl›k-
lar, az›nl›k vak›flar› sorunlar›, Kürt ve Alevi sorunu, Ermenistan’la
iliflkilerimiz, K›br›s konusu; buna bir ölçüde de¤indik. Ölçülü de olsa
Yunanistan’la iliflkilerimiz. Sivil-asker iliflkileri, buna da bir ölçüde
de¤inildi. Demokrasi, hukukun üstünlü¤ü kavramlar›; kad›n haklar›
dâhil, ekonomik ve sosyal haklar. Pazar ekonomisinin iflleyifline
intibak etmemiz ve özellikle son finansal kriz dolay›s›yla AB içindeki
ayr›fl›mlar›n baz› sonuçlar›. 

Takdir buyurursunuz ki, bu kadar kapsaml› bir Rapor’un her maddesi
üzerinde durmak mümkün de¤il. Bunu okumam›n sebebi, e¤er Say›n
Rektörümüz uygun görürse, bir baflka seferde bu raporlar›n hepsi afla¤›
yukar› ayn›d›r. Bu 2008 raporu da bundan evvelki raporlardan farkl›
de¤il. Bu konular› ayr› ayr› bir panel konusu haline getirmektir. 

fiimdi, çok ciddi baz› tereddütler var. Müsaade ederseniz, ben size
Avrupa Birli¤i müktesebat›n›n üstlenmesine iliflkin Türkiye ulusal
program›n›n baz› önemli maddelerini okuyaca¤›m. Bu hükümetin
haz›rlad›¤› bir rapordur, programd›r ve Avrupa Birli¤i’ne takdim
edilmifltir. Bunun baz› hükümleri eski deyimiyle bize inflirah verir,.
Baz› hükümleri üzerinde de durmak laz›m. 

Bu Rapor özellikle Say›n Ünal Hocam›z›n de¤indi¤i baz› hususlara da
bir anlamda cevap teflkil ediyor. Müsaade ederseniz, bunu bilgilerinize
sunmak istiyorum, bunu birçok kimse okumufl de¤ildir. Zaten
atlayarak okuyorum. “Cumhuriyetin dayand›¤› temel ilkelere ve
Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l› ulusal bütünlük içinde bilgi ça¤›n›
yakalam›fl, güçlü ve refah içinde yaflayan, insan haklar›na sayg›l›,
ça¤dafl, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak, geçmifl ve
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gelecek kuflaklara karfl› tarihi ve ebedi bir sorumluluktur.” Bu bizim
Avrupa Birli¤i’ne sundu¤umuz resmi görüfltür. 

Devam ediyorum. “Üniter devlet yap›s›nda bulunan siyasi birli¤i, üniter
devlet yap›s› her türlü dil, din, ›rk, cinsiyet ve etnik ayr›m›n ötesine
geçen yurttafll›k ba¤›yla, vicdan özgürlü¤üne dayal› laiklik ilkesinin
pekifltirilmesi sayesinde güçlenmifltir.” Bu deyimler bir farkla bana ümit
veriyor. Temenni ediyorum ki, biz burada belirtilen bu devlet yap›s›n›
muhafaza edecek bir politikay› sürdürelim. 

Biraz evvel yapt›¤›m konuflmada kavramlara çok dikkat etmek
gerekti¤ini söyledim. Burada ayn› ilgisizli¤i görüyoruz. Bak›n, hiçbir
fley tan›mlanm›yor ve tan›mlanmas›na da gerek yok. Fakat laiklik
tan›mlan›yor, “vicdan özgürlü¤üne dayal› laiklik,” bu laiklik de¤ildir.

Buna bugüne kadar itiraz vaki olmad›, ilk defa bu çat› alt›nda söylüyo-
rum. Laikli¤in ne oldu¤unu size anlatmak istemem, hepiniz bilirsiniz.
Kökeni baflkad›r, biri ilahi, birisi befleridir; birisi ak›ld›r, birisi nahikildir. 

Basit ifade etmek gerekirse, o da bir k›sm›d›r. Devlet iflleriyle, din
ifllerini ay›rmakt›r. Ben ayr›nt›ya girmiyorum. Binaenaleyh, buradaki
laiklik ne bilimsel anlamda bir laikliktir, ne de bizim Cumhuriyetin
kuruldu¤undan bugüne kadar benimsedi¤imiz bir laiklik ilkesidir. Bu,
yaln›z bafl›na haz›rlanm›fl bir belge de¤ildir. Reaksiyon gelmedi bu
belgeye. 

Devam ediyorum. K›br›s’la ilgili bilgide, arkadafllar›m›z›n tereddütlerini
ortaya koyan ve bir ölçüde cevaplayan bir bilgidir. Belgeye göre,
“K›br›s'ta adil ve kal›c› bir çözüme ulafl›lmas› çabalar›n› desteklemekte,
çözümün adadaki gerçekler, iki ayr› halk›n ve demokrasinin varl›¤›na
dayanan, iki kesimlili¤in, iki taraf›n siyasi eflitli¤inin, iki kurucu
devletin eflit statüsünün ve yeni ortakl›k devleti parametreleri
temelinde her iki tarafça kabul edilebilecek bir çözüm bulunmas›
yönünde, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri’nin (yani burada Avrupa
Birli¤i’nin müdahalesini ç›kar›yorum; ama uygulama böyle de¤il)
“iyi niyet misyonu” çerçevesinde gösterdi¤i çabalar› desteklemeye
devam edecektir. Garanti ve ‹ttifak Antlaflmalar› yürürlükte kalacakt›r.
(Çok önemli kay›tlar bunlar). Türkiye güven ortam›n› gelifltirerek,
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kapsaml› bir çözüme olanak sa¤lamaya matuf olarak Kuzey K›br›s Türk
Cumhuriyeti’nin att›¤› yap›c› ad›mlar› desteklemektedir.” 

Benim bu okudu¤um belgeler baz› tereddütlere cevap veriyor; baz›
hususlar› da aç›¤a kavuflturuyor. Ama temennim bu ilkelerin
gerçekleflmesi istikametinde politikalar›n sürdürülmesidir. 

fiimdi, müsaade ederseniz, size ‹lerleme Raporu’nun sadece içeri¤ini
söyledim. Bir hata yap›l›yor, rapor geliyor, her rapor ba¤›ms›z bir
flekilde de¤erlendirmeye tabii tutuluyor, bu ciddi bir yanl›fll›kt›r. Bu
raporlar nas›l de¤erlendirilir, onun metodunu sadece söylemekle
yetinece¤im. Bunun sebebi de fludur: Avrupa Birli¤i ile iliflkiler siyasi
mülahazalarla yürütülemez. Bunun temelinde hukuki mülahazalar
yatar. 

Binaenaleyh, esas Avrupa Birli¤i iliflkilerde baflar›n›n sebebi bütün
iddia ve müdafaalar›n hukuki sebeplere dayand›r›lmas›d›r. Onun için
belgeler önemlidir. O itibarla, bu belgelerden flunlar› özellikle dikkate
almam›z gerekti¤i hususunu belirtmek istiyorum: ‹lerleme Raporu’yla
birlikte ç›kan Strateji Belgesi, mutlaka Kopenhag Kriterleri dikkate
al›nmal›. Neden? Bir örnek verece¤im; “az›nl›k dillerinin ö¤retilmesi.”
Peki, az›nl›k dilleriyle e¤itim var m›? Ama bu raporlarda var, Kopenhag
Belgesi’nde yok. Bunu Kopenhag Belgesi’nden tecrit ederek
de¤erlendirdi¤iniz takdirde, siz kendi ç›karlar›n›z› koruyamazs›n›z. 

Bunun d›fl›nda, Avrupa Birli¤i müktesebat›n› üstlenmesi usulüne iliflkin
Türkiye Ulusal Program›. Her raporu bunlarla birlikte de¤erlendirmek
gerekti¤i konusunu dile getirmek isterim. 

fiimdi arkadafllar›m›n söylediklerine gelince. Ben de arkadafllar›m›n
söyledi¤i gibi çifte standarttan flikâyetçi olan arkadafllar›n›zdan
birisiyim. Evet, çifte standart var. Üzülüyorum ve bunu yurtd›fl›ndaki
konuflmalar›mda da çeflitli vesilelerle, örnekleriyle dile getirdim. Ama
bence mesele bu çifte standard›n neden ileri geldi¤ini tespit etmekte ve
ona göre davranmakt›r. Biraz evvel yapt›¤›m konuflmada bunun
Avrupa Birli¤i’nin Türkiye hakk›ndaki karars›z politikas›n›n sonucu
oldu¤unu ifade ettim. 
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Binaenaleyh, e¤er Avrupa Birli¤i istikametindeki politikam›z devam
edecekse, bu takdirde biz onlar›n kanaatlerini oluflturmak için daha
olumlu, daha müspet bir yaklafl›ma angaje olmal›y›z. Baflka türlü bu
yürümez. Neden? Zaman birçok fleyleri çözüme kavuflturacakt›r.
Bugün böyledir, yar›n ne olaca¤› belli de¤il. 

Türkiye'nin en önemli konumlar›ndan birisini arkadafllar›m dile
getirmediler. Enerji yollar›n›n üzerinde bulunan bir Türkiye var. Gaz,
su. Bu, Avrupa Birli¤i için fevkalade önemli bir faktördür. E¤er ç›karlar
esas›na her fley dayan›yorsa ki, ben de buna tamamen kat›lan bir
arkadafl›n›z›m. O ç›karlar Avrupa’s›nda Türkiye'nin enerji yollar›
üzerinde bir ülke olmas›, Türkiye hakk›nda olumlu bir sonuca
var›lmas› için çok önemli bir faktördür ve temenni ediyorum ki, benim
görüflüm odur, Avrupa Birli¤i yöneticileri Türkiye'nin bu durumunu,
jeopolitik durumunu, stratejik durumunu dikkate alarak karar verecek
basirete ulaflmalar›d›r. 

Bu faktörleri dikkate almadan, süratle ve kolayl›kla bir hükme
varman›n isabetine kani de¤ilim. fiimdi, ben Say›n Ünal arkadafl›ma bir
fley söyleyece¤im. Dedikleri gibi do¤ru, ama yani dedikleri gibi do¤ru
derken flunu kastediyorum. Türkiye'ye bir Avrupa Birli¤i’ne üye ol
teklifi yap›lmad›, belgelerde bu yok. Ama baflka belgeler var. Niye
onlar› dikkate alm›yorsunuz? Bugüne kadar ulaflt›¤›m›z noktan›n
esas›n› teflkil eden Avrupa Birli¤i tam üyeli¤inin Türkiye için vaat
edilmifl olmas›d›r bu da belgelerle sabit. 

Böyle bir teklif yok. O nedir? Onu, oradaki görüflümü arz edeyim.
Zaman içinde Avrupa Birli¤i’nin Türkiye'ye bak›fl› eskisinden farkl›
oldu¤u için, daha so¤uk oldu¤u için, o ülkeleri bize nispetle daha evvel
üye yapmay› tercih ediyorlar; onlar hakk›nda kararl›lar. Nitekim bizden
sonra müracaat etmifl ülkelerin ço¤u üye olmufltur. Bu bize karfl› olan
politika de¤iflikli¤inin ve onlar›n bize tercih edilmesinin bir sonucudur.
Yoksa bize Avrupa Birli¤i üyeli¤i teklif edilmemifl de¤il. Bütün
politikam›z Avrupa Birli¤i ile ortak bir biçimde bu istikamette
geliflmifltir. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

K›br›s sorunu hakk›nda takip edilen politika inflallah böyle gerçekleflir.
Onu memnuniyetle söylüyorum. 
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De¤erli konuklar; bir de flunu belirtmek istiyorum: Hakikaten, nüfus
meselesi son derece önemli bir husustur. Bugünkü Avrupa Birli¤i’nin
yasas›yla, ki Anayasas›, Lizbon Anlaflmas›. Türkiye, yani Avrupa Birli¤i
yönetimi bir Müslüman ülke ço¤unlu¤u olan Türkiye'ye tevdi etmek
istemez. Bu ciddi bir meseledir. Siz gireceksiniz, her fley nüfus esas›na
dayal›. Almanya’dan daha çok nüfusunuz var, Fransa’dan daha çok
nüfusunuz var. Ondan sonra netice, Avrupa Birli¤i’ni siz yöneteceksi-
niz. Bunu Avrupal› kabul etmez; zorluklar burada. Ama e¤er siyasi
irade oluflursa, bu Avrupa Anayasa hükmü de de¤iflir, hiç bundan
endifle etmeyelim. 

Avrupa kimli¤i (idanditesine, identity), bunu yanl›fl anl›yorlar. Avrupa
kimli¤i söylendi; bunu yanl›fl anl›yorlar. Avrupa Birli¤i içinde, Avrupa
idanditesinin (kimli¤inin) ne oldu¤unu belirlemek laz›m. Avrupa
Birli¤i ç›k›ncaya kadar, Avrupa idanditesi yoktu. Bunun baflka bir
terimini söyleyeyim. Avrupa vatandafll›¤›, evvela herkes kendi
ülkesinin vatandafl›, bir de Avrupa vatandafll›¤› var. fiimdi, bunu
de¤erlendirebilmek için, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonras›na hemen
gitmek laz›m. Schuman’lar›n devrine gitmek laz›m, Jean Monnet’in
devrine gitmek laz›m; Le Gaspone’nin devrine gitmek laz›m, vesaire. 

Avrupa Birli¤i’ni kurarken, bunlar “Ekonomik birlik, parasal birlik,
siyasal birlik esas›na dayal›, fakat kültür çeflitlili¤ini ilke edinmifl bir
Avrupa yaratmak istiyoruz” dediler. Binaenaleyh, Müslüman olmak bu
felsefe içinde Avrupa idanditesine ters düflmez. Bunlar çarp›t›yorlar,
nitekim Sarkozy de ayn› ifli yapt› ve Sarkozy “Türkiye Müslüman bir
ülke, bu itibarla ona bir özel statü tan›mak laz›m” dedi. Bu Avrupa
Birli¤i’nin kurulufluna temel teflkil eden ilkelerin çarp›t›lmas›d›r.
Bunlar›n esiri olmayal›m. 

Bu itibarla, tam anlam›yla bütün arkadafllar›m›n söyledi¤ini özetlemek
ve toplamak imkân›n› bulamad›m ama hiç olmazsa bana bu konudaki
baz› fikirlerimi söylemek, baz› belgeleri size takdim etmek f›rsat›
verildi¤i için, sizin müsamahan›z dolay›s›yla sizlere, bu de¤erli
tebli¤leri için arkadafllar›ma teflekkür ediyor ve de¤erli Rektörümüzü
kürsüye davet ediyorum. 

Affedersiniz, önce soru alal›m. Bir dakikan›z› rica ediyorum. Acaba
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mikrofon dolafl›yor mu? Evvela kime soruyu tevcih ediyorsunuz ona
sorun, isminizi söyleyin. 

H‹KMET GÜNDÜZ- Panel için sizlere çok teflekkür ediyorum. 

Say›n Gürbüz’e, 2008’in A¤ustos ay›nda Çayyolu Platformu’nun her ay
ç›kard›¤› bir dergiye Baflkent Üniversitesi ile ilgili iki sayfal›k bir makale
yazm›flt›m ve bafll›¤› flöyleydi: “Türkiye'nin Ayd›nl›k Yüzü Baflkent
Üniversitesi” o bafll›¤› atarken, flu anda ne kadar benim için önemli bir
bafll›k oldu¤unu daha iyi kavramaya bafllad›m. Çünkü geçen gün Kanal
B’yi izlerken, hep izledi¤imiz kanal›m›z Kanal B, art›k ailemizin
televizyonu, birileri, Avrupa Birli¤i’nden memur olarak Türkiye'ye
gelip Parlamentomuzda konuflurken, Say›n Rektörümüz hemen
Üniversite Senatosu’nu toplad› ve bir deklarasyon yay›nlad›, iflin özü
tek cümleydi: “Derhal Türkiye'yi terk edin, defolun bu ülkeden” diye.
Kutlamamak mümkün de¤il. 

Say›n Evren; Say›n Ahmet Hakan’›n bugünkü yaz›s›yla ilgili “k›yt›r›k
televizyon” laf›na hiç üzülmeyin. Niye üzüldünüz, ben anlayamad›m
do¤rusu? Sokaktaki bir insan bunu söyleseydi, inan›n sizin kadar ben
de üzülürdüm. Onun sokaktaki s›radan bir insan kadar kaale
almayal›m; çünkü birincisi; bu flah›s Almanya mahkemeleri taraf›ndan
mahkûm etti¤i bir olay›n, hepimizin bildi¤i olay›n Türkiye'deki
yandafllar›n›n birisiyle birlikte ve o derne¤in kurdu¤u televizyonda
y›llarca ve y›llarca yay›n yapt›, bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. 

Kanal B’nin onlar›n hofluna gidecek bir yay›n› yapmas› için ya tarikat
toplant›lar› yapman›z gerekir, ya televole kültüründe olman›z gerekir
ya da birilerinin borazan› durumunda olman›z gerekir. Bunlar›n
hiçbirisi olmad›¤› için onlar›n hofluna gitmez bu tip yay›nlar. Onlara
niçin böyle yapt›klar›n› sordu¤unuzda, flunu söylüyorlar: “Biz gömlek
de¤ifltirdik” gömle¤i sadece y›lanlar de¤ifltirir, insanlar gömlek
de¤ifltirmezler. 

GÜRBÜZ EVREN- Efendim, sorunuzu alabilir miyiz?

H‹KMET GÜNDÜZ- ‹zin verirseniz, flimdi sorumu sormak istiyorum
Say›n Gürbüz. Biz Gümrük Birli¤i dâhil olmak üzere Türkiye olarak her
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zaman Avrupa Birli¤i’nden tek tarafl›, bütün anlaflmalar› feshetme
hakk›na sahibiz. Böyle bir düflüncenin içerisinde olarak Avrupa
Birli¤i’ne bunu bildirmeye kalkarsak, reel olarak bundan Türkiye mi,
yoksa gerçekten Avrupa Birli¤i mi daha zararl› olur? Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederim. Fakat zaman›m›z k›sa
oldu¤u için, mütalaa söylemek yerine, do¤rudan do¤ruya arkadafllar›-
m›z›n soruyu ilgili arkadafl›m›za yönetmelerini istirham edece¤im. 

GÜRBÜZ EVREN- Rahmetli ‹smet Pafla’n›n 1963 y›l›nda imza koydu¤u
Ankara Anlaflmas›’ndan bu yana AB devlet politikas› haline gelmifl.
Geçti¤imiz gün önceki Cumhurbaflkanlar›m›zdan Say›n Süleyman
Demirel’in bir konuflmas›n› dinlemifltim. Orada da ›srarla devlet
politikas›na kendisi iflaret etmiflti. Dolay›s›yla, devlet adaml›¤›
olarak Say›n Ali Bozer’in de iflaret etti¤i bir konu. Biz devlet olarak,
Türkiye Cumhuriyeti olarak burada ne kazan›r›z, ne kaybederiz, bunun
hesab›n› iyi yapmam›z laz›m. Çünkü biz 1963’ten de önce, 1959’dan
buyana Avrupa’ya, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na, Avrupa  Birli¤i’ne
çok fley verdik. O kadar çok fley verdik ki, verdiklerimizin karfl›l›¤›nda
inan›n çok az fley ald›k. Acaba ne kaybederiz, ne al›r›z, bunun
hesab›n›n iyi yap›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Ama ifl ne zaman
Türkiye'nin bütün bu taleplerle bölünme noktas›na, “sizi üye yapar›z,
ama çok büyüksünüz, bölünün de gelin, küçülün de gelin” noktas›na
gelirse, tabii ki hiçbir anlaflman›n, hiçbir belgenin geçerlili¤i olmaz. 

Yeri gelmiflken bir fley hat›rlatay›m. Frans›z Milli Kütüphanesi’nde
elime çok eski bir kitap geçmiflti. 17. Yüzy›ldaki Frans›z krallar›ndan
birisi, IV. Henry’nin Baflbakan› Soulie’nin yazm›fl oldu¤u bir kitap. O
kadar büyük dikkatle veriyorlard› ve onu okurken bafl›n›zda
duruyorlard›. O kitapta, “Avrupa’n›n Büyük Haritas›” isimli o zamanda
yazm›fl olan, IV. Henry’nin Baflbakan› flöyle diyor: Bir cümle çok
dikkatimi çekti ve bunu daha sonra Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’dan da
duydum. “Hiçbir zaman Avrupal›lar›n aras›na kat›lamayacak iki millet
vard›r. Birincisi Ruslar, ikincisi Türkler” ve Soulie kendisine göre bak›n,
daha o y›llarda bunu söylüyor. Tabii kendi görüflü, bugün flartlar
de¤iflir, de¤iflmez, o ayr› bir fley. Ben sadece bilgiyi aktar›yorum. 

“Neden giremez?” sorusuna bakt›¤›m›zda, çünkü her ikisi de
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imparatorluk gelene¤inden geliyorlar. Bugün Avrupa Birli¤i’ni kuran
ve Avrupa Birli¤i’ni yöneten, daha do¤rusu yönlendiren, kuranlar›n
üçü de¤il de, ikisi, ama yönlendiren üç ülke Fransa, Almanya ve
‹ngiltere. Üçü de imparatorluk gelene¤inden gelen ülkeler. Türkiye de
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’ndan gelen bir ülke. Avrupa Birli¤i içerisine
girerse, az önce Say›n Bakan›n da iflaret etti¤i gibi, hem nüfus olarak,
hem etki olarak, hem de tarihi arka bahçesi olarak Balkanlar baflta
olmak üzere, Do¤u Avrupa baflta olmak üzere birçok yerde etkisini
geniflletecek. Karar alma mekanizmalar›nda Avrupa’y› yönlendirecek,
Avrupa'n›n içerisinde liderli¤e oynayacak. Dolay›s›yla, Türkiye gibi
liderli¤e oynayan bir ülke, nerede olursa olsun, ister Ortado¤u’da, ister
Avrupa Birli¤i’nde ister baflka yerde o anlamda tarihsel nedenlerden
dolay› da çok kabul edilebilecek, önü aç›lacak bir ülke olarak
görmüyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Çok teflekkür ederim. Buyurun efendim. 

AHMET KÖKSAL (K›br›s Türk Kültür Derne¤i Genel Baflkan›)-

Efendim, ben hepinizi sayg›yla selaml›yorum. 

Bizim Derne¤imiz 1948 y›l›nda kuruldu ve K›br›s’ta Türk varl›¤›n›n
devam etmesi için 60 y›ld›r Türkiye'de bir mücadele veriyoruz. K›br›s
davas› özellikle 1955’li y›llarda bafllad›¤› zaman, alenen ortal›¤a ç›kt›¤›
zaman, Türkiye Cumhuriyeti’ni yöneten siyasi iktidarla, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, K›br›s’› bir milli dava olarak orta yere koydu ve o
noktadan sonra 2002 y›l›na kadar ayn› çizgide gelindi. 

2002 y›l›ndan itibaren izlenen K›br›s politikalar›nda k›r›lmalar
yaflan›yor. Son olarak yap›lan görüflmelerde özellikle 2005 y›l›nda
imzalanan Ek Protokole ba¤l› olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin eliyle
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin tasfiyesi gündemdedir. fiu anda
yürütülmekte olan, çözüm ad›na yürütülmekte olan görüflmelerin
temelinde bu yatmaktad›r. Bunun burada paylafl›lmas›n›, buradaki
heyetin de bilmesini istiyorum. 

Özellikle, Türkiye'nin yüzde 100 hakl› oldu¤u bir konudur K›br›s
konusu. E¤er, Türkiye K›br›s’tan bir ad›m geri atarsa veya saç›m›z›n teli
kadar geri ad›m att›¤› noktada ki, Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin
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s›n›rlar›, Türkiye Cumhuriyeti’nin s›n›rlar› kanla çizilmifltir. E¤er,
Türkiye K›br›s’tan geri ad›m att›¤›m›zda, Türkiye'yi de hiç temenni
etmedi¤im tehlikeler bekliyor, bunlar› söylemek istemiyorum, sizler de
biliyorsunuz. O nedenle, biz K›br›s’ta çok sa¤lam durufl göstermek
durumunday›z. Çünkü K›br›s milli bir davad›r ve son görüflmelerde,
son olarak yap›lan toplant›larda baz› milli konular›n paranoyaya
dönüfltü¤ü söyleniyor. Anadolu insan› paranoyak de¤ildir, çünkü
Anadolu insan› K›br›s’› bir milli dava olarak görüyordur ve Avrupa
Birli¤i K›br›s’ta yine çifte standart uyguluyor. 

Say›n Gürbüz Evren’e ek olarak söyleyeyim. K›br›s Rumlar›n› Avrupa
Birli¤i’ne al›rken, K›br›s Türklerine Adalet Divan› kararlar› ile
ambargolar uygulamaktad›r ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nin
tasfiyesini gündeme tafl›maktad›r. Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Sizin bir sorunuz yok. 

AHMET KÖKSAL- Sadece bunu tespit için söyledim, çok teflekkür
ederim, sorum yok. 

OTURUM BAfiKANI- Biz sadece soru için istirham ediyoruz. 

KUTLUAY ÖZER (Köy Enstitüsü E. Ö¤retmen)- Böyle bir paneli
haz›rlayan Baflkent Üniversitesi’ne teflekkür ederim. Avrupa Birli¤i
ömrümü yedi. Nas›l ömrümü yedi aç›klayay›m: Çiçe¤i burnunda bir
ö¤retmenim, Almanya’ya biraderimi ziyarete gitmek istiyorum,
Avusturya’yla Yugoslavya aras›nda, Lubyana’da indirildim. Elimde
ö¤retmen pasaportum oldu¤u halde. Ama benim de, beni yönetenlerin
de kusuru vard›. Pasaportumda Türkçe bölümü olarak ö¤retmen
yazm›fllard›. Ben gümrükteki kontrol polisine teacher diyorum,
ö¤retmenim diyorum, adam ‹ngilizcesi “hani nerede?” diyor. 

Bizim de hatalar›m›z var. Sorumu hemen Hasan Beye soruyorum.
De¤erli Hocam; Avrupa Birli¤i ile ilgili aç›klamalar›n›za yürekten
kat›l›yorum. Gürbüz Beyle zaman zaman yap›lan programlar›n›z› da
izliyorum. Sorum flu: Avrupa Birli¤i, Avrupa Birli¤i’ni güçlendirece¤iz
denilirken, bizim birli¤imiz tehlikeye giriyor. Sorum, sivil-asker
iliflkileri içerisinde buraya de¤inilmedi. Lahey Adalet Divan› ile ilgili
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gerekli aç›klamalar yapabilir misiniz? fiu nedenle istiyorum: Yar›n,
benim Türk Silahl› Kuvvetlerimi Genelkurmay›ndan en alt rütbedeki
askerime kadar Lahey Adalet Divan›’nda yapt›¤›m›z anlaflma gere¤i
yarg›layabilirler mi? “Kürt soyk›r›m› yapt›n›z” diye. Bunu aç›klarsan›z,
sevinirim Hocam. 
Teflekkür ederim, sayg›lar sunar›m hepinize. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL- Çok teflekkür ederim Say›n Hocam. 

Lahey Adalet Divan› de¤il de, Uluslararas› Ceza Mahkemesi endifleniz-
den bahsediyorsunuz galiba. Bu da Avrupa Birli¤i’nin Türkiye'ye bu
sivil-asker iliflkileri çerçevesinde dayatmak istedi¤i hususlardan birisi.
Avrupa Birli¤i’nin Türk Silahl› Kuvvetleri’nin siyaset üzerindeki
a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›na yönelik elefltirilerini ben samimi bulmuyorum.
Avrupa Birli¤i içerisindeki ülkelerin ordular›n›n her birisinin ayr›
misyonlar› vard›r. Baz›lar›n›n demokrasiyle ilgili sab›kalar› vard›r.
Mesela, Yunan ordusu Türkiye'ye karfl› koyamad›¤› için 1974’te kendi
halk›n›n gözünde kendisini periflan etmifltir. O yüzden dolay› da
Yunanistan’daki sivil-asker iliflkileri çok farkl› olmak durumundad›r
. 
‹spanya’da, Portekiz’deki sivil-asker iliflkileriyle ilgili gene farkl›l›klar
söz konusudur. Avrupa’daki sivil-asker iliflkilerine gelince, Avrupa
ülkelerinin birço¤unda zaten ordu denilecek kavram, bizdeki gibi ciddi
manada ordu denilecek bir kavram olmad›¤› gibi, çok önemli güvenlik
sorunlar› da yok. Mesela, Amerika'da güvenlik meseleleri de var, ordu
da var. Ordunun siyaset planlamas›ndaki a¤›rl›¤› Amerika’da
Avrupa’dakinden kat ve kat daha fazla. 

Avrupa ülkelerinin Türk Silahl› Kuvvetleri’nin siyaset belirlemedeki
a¤›rl›¤›n›n azalt›lmas›na yönelik elefltirileri hakl› de¤il. Buradaki çabas›
flu: Üstelik Avrupa Birli¤i belgelerinin bütününü inceledi¤imizde flunu
görüyoruz; milli devlet kavram›n› ortadan kald›rmak istedi¤i için,
çokuluslu bir ortakl›k devletine do¤ru Türkiye'yi yönlendirmek istedi¤i
için, milli devlet kavram›n›n yegâne ve en organize savunucusu, sahibi
oldu¤u düflüncesiyle Türk Silahl› Kuvvetleri’ne sald›r›yor. Yoksa Türk
Silahl› Kuvvetleri’ni, iyi niyetle ben de elefltiririm. Yapt›¤› bir konuda
ortaya koydu¤u bir fikir vard›r, bir davran›fl vard›r, ben de
elefltirebilirim. Bu yanl›fl derim, ama bütününü bu kötü niyetle bir
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elefltiriye tabi tuttu¤unuz zaman bu do¤ru de¤ildir, yani s›k›nt› buradan
kaynaklan›yor. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim. 

ZEK‹ HAFIZO⁄ULLARI (Baflkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ö¤retim Üyesi)- Ali Bozer Hocan›n ilk ö¤rencilerinden birisiyim.
Bilgilerimi ve hukukçulu¤umu ondan ald›¤›m için kendisine
minnettar›m. Sorum da do¤rudan do¤ruya Ali Bozer Hocama olacak. 
Efendim, biz ‹kinci Dünya Harbi’nden sonra Birleflmifl Milletlerin üyesi
olduk. ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni imzalad›k. Daha sonra da
Tebli¤ler Dergisi’nde bunu yay›nlad›k. ‹kinci Dünya Savafl›’ndan sonra
ortaya ç›kan Birleflmifl Milletlerin bu belgesi bir tür demokrasi
belgesidir, bir tür insanl›k belgesidir. Burada bilim adamlar›n›n, hiç
kimsenin kuflkusu yok. 

Daha sonra Avrupa devletleri, savaflan devletler, 1950’de Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’ni imzalad›lar. Biz de daha sora 1954’te Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ni imzalad›k, yürürlü¤e sunduk. Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi 1948’de bizim tebli¤lerle yay›nlad›¤›m›z
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’nin ayn›s›d›r. fiimdi, bu Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nde 1. madde “imzac› yüksek devletler burada
tan›nan haklar› ülkesindeki herkese tan›r” diyor. Biz bu Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’ni imzalad›ktan sonra iç hukuk mevzuat› olmas›na
ra¤men, tan›m› olmas›na ra¤men uygulam›yoruz. 

1960 Anayasas›’nda insan haklar›na dayal› bir devletten söz ettik. 1982
Anayasas›’nda ayn› fleyi tekrar ettik. Daha sonra da biz Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin iki çekince koydu¤umuz hükmünü kald›rd›k ve
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin yarg› erkini kabul ettik. 

fiimdi sorum flu: Bu hukuk süreci içerisinde Avrupa Birli¤i ile bu hukuk
sürecinin iliflkisi nedir? Biz bu hukuk sürecinin içerisinde oldu¤umuza
göre ve Devletler Hukuku’nun ana prensibi ahde vefa oldu¤una göre,
biz Avrupa Birli¤i’nden ç›kmay› m› tart›flmak zorunday›z, yoksa Avrupa
Birli¤i’ne 1959’da imzalad›¤›m›z anlaflman›n esaslar› dâhilinde o
toplumun flerefli bir üyesi olmay› m› tart›flmak zorunday›z? Sorum bu,
teflekkür ederim. 
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OTURUM BAfiKANI- Ben buna çok k›sa bir cevap verece¤im. Ben d›fl
politikada devaml›l›k taraftar› olan bir arkadafl›n›z›m. ‹kincisi; d›fl
politikada ahde vefa ilkesine ba¤l› kal›nmas›na sayg› duyan bir
arkadafl›n›z›m. Fakat bütün uluslararas› anlaflmalar çok objektif bir
flekilde de¤erlendirmek flart›yla, milli ç›karlar›m›zla ters düflerse, ben
milli ç›karlar›m›z›n yan›nday›m, onu peflinen ifade etmek isterim. Ama
bu olayda milli ç›karlar›m›zla ters düflen bir fley yok. Ona çok dikkat
etmemiz laz›m. 

Birincisi; ‹nsan Haklar› Beyannamesi’nde ileri sürülen hükümler. Ben
samimiyetle flunu söylüyorum: Bugün Türk toplumunun benimsedi¤i
hükümlerdir. Bundan geri dönme diye bir fley yok. Avrupa Konseyi,
‹nsan Haklar› Konvansiyonu bu hükümleri geniflletmifltir. Bir k›s›m
ekonomik hükümleri de insan haklar› çerçevesi içinde mütalaa
etmifltir. 

Bunlarla da bizim menfaatimizin çat›flt›¤› bir husus yoktur. En son çok
k›sa geçmek istedi¤im için atl›yorum, neden yoktur, izah etmeyece¤im.
Ben, belki takdir edersiniz, belki tasvip edersiniz, belki etmezsiniz,
Avrupa Birli¤i’ne tam üyeli¤in Türkiye'nin ç›kar›na ayk›r› oldu¤u
görüflünde de¤ilim. Bunu dürüst bir entelektüel olarak söylemek
mecburiyetindeyim. Ama mesele müzakere meselesidir; mesele tutum
meselesidir. Bunu yaparken, müzakereleri yürütürken, kendi
ç›karlar›m› birinci planda tutmak mecburiyetindeyim. Müsaade
ederseniz, bu fikri somutlaflt›rmak için bir örnek vermek istiyorum.
Mesela az›nl›k haklar›. Az›nl›k haklar› denildi¤i zaman, Avrupa Birli¤i
bize baflka fleyler enjekte etmek istiyor. Ama Avrupa Birli¤i’nin içinde
az›nl›k haklar›n›n, az›nl›¤›n tan›m› yap›lmam›flt›r. Tan›m› olmayan, belli
olmayan bir kavramdan hareket etmek suretiyle Türkiye'nin ‹lerleme
Raporlar›’nda az›nl›k sanki tarif edilmifl, biliniyormufl gibi baz› gerçek
d›fl› telkinlerde Türkiye'ye empoze edilmek istenilen hükümler
yersizdir ve bunun savunmas› mümkündür. Bizim az›nl›k tan›m›m›z
var, onlar›n yok. Bizim az›nl›k tan›m›m›z Lozan’da yap›lm›flt›r. Az›nl›k
tan›m›m›z›n esas› da etnik esasa dayanmaz. Binaenaleyh, kökeni Kürt
olan vatandafllar›m›z bizde az›nl›k de¤ildir. Bu itibarla, onlar›n bizim
ç›karlar›m›za ayk›r› gibi görünen meseleleri lâyiki veçhile savunmam›z
laz›m. Bunu yapt›¤›m›z takdirde, Avrupa Birli¤i ile çeliflen bir nokta
yok. 

51



Say›n Hocam, müsaade etsinler, Türkiye'de bugün yaflanan olaylar›
Avrupa Birli¤i’nin telkinlerinden ziyade, ben kendi içimizdeki baz›
dinamiklere atfediyorum. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL- Terör kaynakl›, birlikte. 

OTURUM BAfiKANI- O da var, bu da var, ama bunun istismar› var. Bu
itibarla, biz kendi içimizde sa¤lam olursak ve bilimsel bir odak
etraf›nda toplan›rsak, Avrupa Birli¤i’nin bizim menfaatlerimize ayk›r›
bir taraf›n› görmüyorum. Yani, Türkiye'nin bölünmesi, federatif bir
yap›ya kavuflmas› fleklinde, gayet aç›k söylüyorum böyle bir durumun
çok d›fl›nda kalabilecek üniter bir devlet statüsünü muhafaza edecek
imkân›m›z vard›r. 

Nitekim hükümetin vermifl oldu¤u raporu da size onun için okudum,
benim mütalaam budur efendim. 

TARIK CELAL GÜVEN (D›fl Ticaret Müsteflarl›¤› E. Genel

Müdürü)- 1956-57 Roma Anlaflmas›’n›n bafllat›ld›¤› tarihte 1956’da ben
D›fl Ticarete intisap ettim. 1995 y›l›nda emekli oldum. Bu süre zarf›nda
Avrupa Birli¤i’nin özellikle Gümrük Birli¤i gibi teknik konular›nda
emek vermifl bir kimseyim. Katma Protokol imzaland›¤› zaman Genel
Müdürdüm. Ama teknik konulara pek girilemedi, ben onun için teknik
aç›dan bak›yorum. Önce ben Say›n Ünal ve Say›n Evren beylere çok
teflekkür ederim. Onlar›n görüfllerinin hemen hemen yüzde 99’una
kat›l›yorum. 

Say›n Doç. Özen’in de Gümrük Birli¤i’nin yeterince veya kapsad›¤›
anlamda uygulanmad›¤› konusundaki görüfllerine kat›l›yorum. Zaten
teknik konuda tezim ona dayanacakt›r. Gümrük Birli¤i Anlaflmas›
maalesef tek ayak üzerine yürümektedir. Gümrük Birli¤i Anlaflmas› iyi
incelendi¤i takdirde, bir eme¤in serbest dolaflmas›, önce iflgücünün
serbest dolaflmas›d›r. ‹kincisi, mal ve hizmetlerin serbest dolaflmas›d›r.
Üç, sermayenin serbest dolaflmas›d›r. 

Allah aflk›na, bu üç ana ayaktan hangisi uygulan›yor? Sadece mallar›n
serbest dolafl›m› uygulan›yor. Efendim, Gümrük Birli¤i’nin bize verdi¤i
as›l zarar nedir biliyor musunuz? Gümrük Birli¤i Anlaflmas› sadece

52



Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki mallar›n serbest dolaflmas›n›
içermiyor; yaa? Avrupa Birli¤i’nin üçüncü ülkelerle yapm›fl oldu¤u
ticari anlaflmalara Türkiye aynen uymak zorundad›r. Yani, bugün Çin
ile ben Türkiye olarak ticaret anlaflmas› yapam›yorum. Avrupa
Birli¤i’nin yapm›fl oldu¤u, Çin ile yapm›fl oldu¤u ticaret anlaflmas›n›
aynen uyguluyorum. Onun için Türkiye’de Çin mallar›ndan geçilmiyor.
Kendi sanayimi, yerli üretimimi yeterince koruyam›yorum veya
onlardan yeterince taviz alam›yorum. 

Bu bak›mdan, bundan sonra ne yapmak laz›m? Yine teknik bazda
benim önerim, bunu befl alt› seneden beri öneriyorum: Gümrük Birli¤i
Anlaflmas›’n› buzdolab›na kald›rmak. Ne zamana kadar? Tam üyeli¤e
kadar. Çünkü Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n› bütün kat›l›mc›lar aç›k ve
seçik söyledi. As›l amac› tam üyelik. Onun için de Avrupa Birli¤i’nde
Türkiye'den baflka tam üye olmadan Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’na
girmifl ülke yok, var ama çok önemsiz; Malta var. Malta Gümrük Birli¤i
Anlaflmas›’n› daha önce yapt›, sonra tam üye oldu, bunlar önemsiz.

Türkiye için bu istisnai bir durumdur. O halde, Avrupa Birli¤i’ne çok
aç›k ve seçik biçimde ben Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n› tam üyeli¤ime
kadar buzdolab›na kald›r›yorum, ama bu arada ticaretimin engellen-
memesi için sizinle Serbest Ticaret Bölgesi Anlaflmas› yap›yorum.
Serbest Ticaret Bölgesi Anlaflmas›’n›n, Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’ndan
fark›, Avrupa Birli¤i ile Türkiye aras›ndaki ticarete hiçbir engel olmaya-
cak; ama Türkiye üçüncü ülkelerle ticaretinde istedi¤i gibi hareket
edebilecek, serbest olabilecek. Benim önerim budur, bu hususta Say›n
Ünal Beyin görüflünü almak istiyorum, teflekkür ediyorum. 

OTURUM BAfiKANI- Teflekkür ederim. Buyurun. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL- Ben de zaten bu konudaki yaz›lar›mda ayn›
görüflü tekrar ediyorum. 17 Aral›k 2004 Kararlar›n›n 23. maddesinden
bahsetmifltim, 17 Aral›k 2004 Kararlar›n› dikkatle inceledikçe, ben
orada ticaret hukukçular›n›n görüfllerine de baflvurdum. Keflke, Say›n
Genel Müdürümüzle de görüflme f›rsat›m›z olsayd›, D›fl Ticaret
Müsteflarl›¤› uzmanlar›yla da konufltum ve sonuçta flöyle bir tablo
ç›k›yor: 17 Aral›k 2004 belgesi, bize sunulan belgenin 23. maddesi, ki
nas›l bir üyelik verilece¤ini bize anlatan bölümü. Dedi¤im gibi
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belgedeki Türkiye k›sm›n›n toplam› kadar tek bafl›na büyük bir madde. 
O maddeyi inceledi¤inizde flu ç›k›yor: Belge, Gümrük Birli¤i iliflkisini
Türkiye ile kal›c› hale getirmeye u¤rafl›yor ve sonuçta tam üyelik diye
bize verece¤i de bugünkü Gümrük Birli¤i iliflkisi oluyor tekrar. Hani bir
f›nd›k reklam› var “yerse” diye. Bunu böyle haz›rlad›m çocuklar, sizin
tam üyeli¤iniz böyle oluyor diyor. Bu Gümrük Birli¤i’ni kal›c› hale
getirmek için Avrupa Birli¤i’nde muazzam bir çaba var. Zaten, Avrupa
Birli¤i bürokratlar›n›n devlet ve hükümet baflkanlar›na yapt›klar›
telkinler de bu yönde oluyor. Yani, “tamam Türkiye'yi zaten almayaca-
¤›z, ama almayaca¤›n›z› niye söylüyorsunuz ki, ortada Gümrük Birli¤i
var, bunu da gayet güzel bir flekilde götürüyoruz” diye. 

Say›n Bakan flu anekdotu anlatmama müsaade buyurunuz: 1998 y›l›n›n
Ocak ay›nda Almanya’ya davet edildim. Orada pek çok üniversiteyi
geziyorum, de¤iflik thing-tang kurulufllar›nda konferans veriyorum,
konferans dinliyorum, görüflme yap›yorum… En son beni D›fliflleri
Bakanl›¤›na götürdüler. ‹simlerini vermeyece¤im, çünkü kapsam
itibariyle özel görüflmelerdi. Herkesin, her Türkün yapt›¤› gibi, ben de
1997 y›l› Aral›k Zirvesi’nde Türkiye'ye aday ülke s›fat› verilmedi¤ini,
bunun Avrupa Birli¤i’nin bir miyoplu¤u oldu¤unu, ileriyi görmedi¤ini,
Türkiye'nin k›ymetini anlamad›¤›n›, Türkiye'nin bir sürü avantaj›
oldu¤unu, Avrupa Birli¤i’ne bunlar› sunaca¤›n› falan filan anlatt›m. 

fiimdi, çok üst düzey birisiydi, bütün bunlar› dinledikten sonra
“Hocam, daha yarat›c› yorumlar bekliyoruz, affedersiniz enayi de¤iliz.
Biz Türkiye'nin avantajl› taraflar›n› biliyoruz ve bunlar› Gümrük Birli¤i
ile s›f›r karfl›l›¤›nda ald›k. Siz ticarette s›f›ra ald›¤›n›z bir mal› veya çok
ucuza kapatt›¤›n›z bir mal› üç befl sene sonra gidip, sahibine, ben
bunda çok para kazand›m, sana iki misli bir para daha vereyim
denildi¤ini gördünüz mü?” dedi. Aynen cümleler buydu. 

Son bir anekdot, bu benim anekdotum de¤il, bunun için isteyenler
2004 y›l›n›n A¤ustos ay›ndaki Milliyet gazetesine ve di¤er gazetelere
bakabilirler. Türkiye'de çok az haber oldu. Türkiye’yle ilgili
Amerika’n›n Enterprise Institute’de bir toplant› yap›lm›flt›. O toplant›n›n
akabinde yine çok önemli Avrupa Birli¤i ülkesinin Washington’daki
büyükelçisine Türkiye ile ilgili soruluyor. Cevab›nda flunu diyor: “Ben
bu Türkiye konusunda Amerika'da flaflk›nl›k içindeyim, çünkü Baflkan
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Bush’un adamlar› geliyorlar bize ‘Türkiye'yi almayaca¤›n›z› biliyoruz,
ama sizden ricam›z sak›n ha, almayaca¤›z diyerek küstürmeyin diyor.’
Öbür baflkan aday› Senatör Grey’nin dan›flmanlar› geliyor, onlar da
ayn› fleyi söylüyor. Peki, ‘niye diye sordu¤umuzda’ cevaben flöyle
diyorlar ‘efendim bizim Ortado¤u’da çok büyük projelerimiz var,
planlar›m›z var, ifllerimiz var. E¤er, Türkiye bu AB sürecinden ç›karsa,
muhtemelen bizim projelerimize karfl› ç›kar. Türkiye'yi o projelerin
içinde ortak konumda tutabilmenin yollar›ndan, unsurlar›ndan birisi de
budur’ diyorlar, biz de onun için almayaca¤›z demiyoruz” diyor. 

Tam böyle büyük bir rahatl›kla da bunlar› söylemifl. Asl›nda,
Türkiye'de manflet olmas› gereken haberler bunlar.

OTURUM BAfiKANI- Müsaade ederseniz bir teknik meseleye
de¤inece¤im. Ondan sonra bir han›mefendiye ve bir ö¤renci
arkadafl›m›za söz verece¤im, ondan sonra kapataca¤›m. 

Müsaade edin, Gümrük Birli¤i ile serbest dolafl›m ayr› ayr› düzenleme-
lere tabidir, ikisini bir tutmay›n. Serbest dolafl›m Gümrük Birli¤i’nden
çok daha evvel gerçekleflmesi gereken bir husustur. Bunlar statü;
anlaflmalarda mevcut. Fakat biz maalesef bu talebi yapm›fl olmam›za
ra¤men, bu serbest dolafl›ma Avrupa’daki ekonomik flartlar ve art›
iflsizlik sebebi dolay›s›yla olumlu cevap o zaman alamad›k. Bu itibarla,
Gümrük Birli¤i ile serbest dolafl›m› ayn› mütalaa etmeyelim. 

Buyurun Han›mefendi. 

SALONDAN- Ben sorumu deneyimli bir bilim adam›, deneyimli bir
siyasetçi ve Türkiye’yi D›fliflleri Bakan› olarak temsil etmifl olan Say›n
Prof. Ali Bozer Beyden istirham edece¤im. 

Kafam›n kar›fl›k oldu¤u ve benimle beraber birçok arkadafl›m›n da
kafas›n›n kar›fl›k oldu¤u bir konuyu ortaya koymak istiyorum ve
sorumu flöyle yöneltmek istiyorum: Öncelikle, “Avrupal›l›k kavram›”
diye bir fley var ve bu sürekli tart›fl›l›yor. Avrupal›l›k kavram› nedir?
Avrupal›l›k, kan›mca Avrupa Birli¤i ülkelerinin benimsedi¤i ve o
ülkelerin ayd›nlanma ça¤›yla h›zla entegre olmalar›nda etkili olan
insani, sosyal ve hukuki de¤erleri benimsenmek oldu¤unu, biz Türkler
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Avrupal›lara karfl› ortaya koymada ifade özürlü müyüz ki, hep böyle
anlafl›l›yoruz? 

Öte yandan, Avrupal›lar illa bizi böyle mi anlamak istiyorlar veya biz
aktif, etkili ve yetkili bir d›fl politika m› güdemiyoruz? Neden? Bunun
çaresi nedir Hocam? Ben özellikle çare nedir onu ö¤renmek istiyorum,
çünkü Avrupa Birli¤i’nde kal›p kalmamakta ne yarar›m›z olur, ne
yarar›m›z olmaz, onun karmaflas›n› yafl›yorum. 

OTURUM BAfiKANI- Sa¤ olun, teflekkür ederim. 

Bu sorunuza hemen burada cevap vermenin güçlü¤ünü takdir edecek-
siniz san›yorum. Avrupa Birli¤i’ne üye olup olmaman›n fayda ve
sonuçlar›n› bir bilanço ç›kart›r gibi hesaplamakta fayda var. Zaten
san›yorum ki, hükümetler bu hesaplar› yapt›lar. Ona göre de bütün hü-
kümetler 1960’tan bu yana Avrupa Birli¤i lehinde bir politika güttüler. 

Avrupal› olma meselesine gelince, öyle demeyeyim de, o terim bana da
pek s›cak gelmiyor, ça¤dafl bir adam olma. Ça¤dafl bir adam olmak
demek, pozitif düflünebilmek demektir. So¤ukkanl› düflünebilmek
demektir. Sebep ve netice aras›nda illiyet ba¤› kurup, sonuca
gidebilecek bir kafa yap›s›na sahip olmak demektir. Bizde eksik olan
budur. Türkler maalesef kafalar› yerine ço¤u zaman kalpleriyle,
hisleriyle hüküm veren kimselerdir. Bu, Akdeniz ülkesi olman›n bir
soncu oluyor, bunu burada kapayal›m. 

Sizin bir sorunuz var m›? Ö¤renci arkadafl›ma en son verece¤im. fiimdi
siz buyurunuz.

SALONDAN- Öncelikle soru soran ilk ö¤renci olarak teflekkür
ediyorum.. Hocam verilen teknik bilgiler yan›nda büyük ihtimalle
benim soraca¤›m soru çok s›¤ ve basit kaçacakt›r, ama gene de sormak
istiyorum. 

Avrupa Birli¤i’ni burada anlat›rken, bahsederken, neden ona dair,
Avrupa Birli¤i’ne dair kötü fleyleri, bize dair olumsuz etkilerini
söylerken, neden Avrupa Birli¤i’ne dair onun yerine koyabilece¤imiz
bir alternatifinden, Orta Asya’da kurulanlar›ndan, Afrika’da kurulanla-
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r›ndan bize daha yak›n olabileceklerin ya da bunlar›n hepsi bir yana,
madem Avrupa Birli¤i’ne girersek liderlik rolünü oynayaca¤›z, neden
biz liderlik yaparak, bir Türk Birli¤i, bir baflka bir birlik, buna benzer
bir birli¤i neden oluflturmuyoruz, neden oluflturam›yoruz? Bunun yolu
nedir? Yapmak mümkün mü? Yaparsak ne olur, yapmazsak ne olur?
Gibi basit s›radan bir soru. 

OTURUM BAfiKANI- Say›n Hocam iki cümleyle cevap verecek.
Buyurun. 

Prof. Dr. HASAN ÜNAL- Güzel bir soru, arkadafl›m›z› tebrik ederim.
Baflkent Üniversitesi’nin ayd›n kafal› ö¤rencilerden birisi oldu¤u
anlafl›l›yor. 

fiimdi, benim sunumum s›ras›nda bir cümle kulland›m, “sinirlenip,
kava¤› kökünden budamamak laz›m” dedim. O da flu anlama
geliyordu: Bu Avrupal›lar›n çifte standard›na, afla¤›lamas›na,
kelimelerle oynamas›na, yaz›lan metni baflka yorumlamas›na, aradan
birkaç y›l geçtikten sonra ‘biz öyle dememifltik’ demesine falan
sinirlenip, Avrupa Birli¤i’ne s›rt›m›z› çevirmemeliyiz. 

Ben Türkiye’de bu süreci en fazla elefltiren insanlardan birisiyim.
Marifet bence fludur: Bir defa d›fl ticaret ve ekonomiyi meselenin
oda¤›na oturtmam›z laz›m. Duygusall›ktan ç›kmal›y›z, Avrupa Birli¤i’ni
bir medeniyet projesi, bir kimlik unsuru olmaktan ç›karmal›y›z. Bu
50-60 sene önce belki gerekli bir ba¤lant›yd›, bugün de¤il. 

fiimdi, yapmam›z gereken flu: Dünyayla biz ne kadar daha çok ticaret
yapar›z, ne kadar daha çok ekonomik iliflki kurar›z? Bu hesab›, kitab›
yapt›¤›m›z zaman da Avrupa Birli¤i’ni bir blok olarak d›fllayan bir
planlama yapamay›z, yapmamal›y›z. Yaparsak bundan zararl› ç›kar›z.
Bunun yerine Avrupa Birli¤i ile iliflkilerimizi ekonomik ve ticari alana
indirgeyip, onu al›p, ona ilave ne yapar›z diye Avrasya’ya bakmak
laz›m. Orada da illa Türk dünyas› de¤il tek bafl›na. O mutlaka
önceliklerimizden birisi olmal›, onlarla kültürel ba¤lant›lar›m›z, gönül
birli¤imiz, vesaire bunlar mutlaka dâhil olmal›. Bazen gönül de önemli.
Ama Rusya’y›, Ukrayna’y›, ‹ran’›, Çin’i, onlar› d›fllamadan, beyefendinin
az önce çok güzel isabetle söyledi¤i gibi, üçüncü ülkelerle yapaca¤›m›z
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d›fl ticaret anlaflmalar›, sözleflmelerinde elimizin serbest olaca¤› yeni bir
iliflki düzeni Avrupa Birli¤i ile kurmal›y›z. 

Avrupa Birli¤i’ne k›zarken, alternatif de¤il, “Avrupa Birli¤i’ne ilave ne
getiririz” diye bakmal›y›z. Teflekkür ederim. 

OTURUM BAfiKANI- Ben teflekkür ederim.
Efendim bu toplant› ile AB’nin genifl bir flekilde irdelenmesine Baflkent
üniversitesi vesile oldular. Bu itibarla, bütün arkadafllar›ma, soru
soranlara, panelistlere ve siz de¤erli dinleyicilere teflekkür ediyorum.
Sab›rs›zlanman›z›n bir karfl›l›¤› var. Bu konu sizin üniversitenizde çok
ayr›nt›l› bir biçimde tart›fl›ld›, bundan gurur duyabilirsiniz. Buyurun
Say›n Rektörüm. 

Prof. Dr. MEHMET HABERAL- Efendim, e¤er öyle sab›rs›zlanma
fleklinde bir izlenim yaratt›ysam özür dilerim. Verilen bilgiye göre
d›flar›da hava oldukça s›k›nt›l› imifl. Arkadafllar bana mesaj gönderdiler
“canl› yay›nda s›k›nt› çekiyoruz, acaba nas›l ayarlama yapal›m?”
dediler. Çünkü rüzgâr olunca, malum iletiflim hatlar›nda problem
ç›k›yor. Televizyonumuz Kanal B grubuyla iflbirli¤i yapmak durumun-
da kald›k. Dolay›s›yla, benim rahats›zl›¤›m de¤il, tersine bu panelden
çok gurur duydum ve özellikle size ve bütün panelistlere çok teflekkür
ediyorum. 

Buradaki çok de¤erli, ülkemizin bugünkü noktaya geliflinde katk›s›
olan bakanlar›m›za, siyasetçilerimize, bürokratlar›m›za gerçekten çok
teflekkür ediyorum. Tabii Avrupa Birli¤i konusunda özellikle zati
âlinizin gerçekten çok önemli çabalar› oldu. Siz tabii bunlar› hep
konuflurken, ben de hep Avrupa böyle medeniyet; medeniyetin bir
hedefi olarak gösteriliyor diye düflündüm; tabii öyle söyleniyor. Zaman
zaman da panelde gündeme geldi. 

Ben tarihi biraz fazla seven kifliyim. Böyle hep o tarih gözümün
önünden geçti ve o imparatorluklar› kuran, hâlâ daha birtak›m
sömürgelerin içerisinde bulunan bir Avrupa ve bugün dahi Avrupa'n›n
ortas›ndaki olaylar ve medeniyet dedi¤imiz, e¤er bugün asr›n
medeniyeti olarak düflünüyorsak, yak›n komflumuzda, komflular›m›zda
cereyan eden olaylar. Tabii bunlar›n, bu olaylar›n bana göre bir baflka
boyutu oluyor. 
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Ben hep flunu düflünüyorum; hani bu birlikler denilince, asl›nda
Avrupa Birli¤i de¤il de, bana hep menfaatler birli¤i gibi geliyor.
Medeniyetler bütünleflmesi denilince, inan›n›z ben hep menfaatler
bütünleflmesi diye de¤erlendiriyorum. Bunun çok çarp›c› bir örne¤ini
size vereyim. Ülkemizde biliyorsunuz, belediyeler kentsel dönüflüm
alanlar›, özellikle yeflil alanlar› ve a¤açland›rma alanlar›n› planl›yorlar;
sözde “kentsel dönüflüm alan›” olarak planlarda de¤ifliklik yap›yorlar…
fiimdi ben onlara yeni deyim buldum. “Kentsel dönüflüm alanlar› de¤il,
rantsal dönüflüm alanlar›” dedim. Dikkat ederseniz, bunlar hep rantsal
dönüflüm alanlar›na çevriliyor ve örnek verdim kendi çevremizden.
Bu, tabii bana göre gerçekten dünya güçlerinin menfaatleri
do¤rultusunda, ki zaten burada oturan çok de¤erli siz siyasetçilerimiz
de biliyorsunuz, özellikle d›fl politikada kesin hudutlar, dostluklar
yoktur, ancak ülkelerin menfaatleri söz konusudur ve biz zaman
zaman Say›n Ünal’la da uzun zamandan beri tart›fl›yoruz, acaba
ülkemizde –asl›nda a¤›r›ma gidiyor bunu söylemek- demokratikleflme,
özgürlük, daha rahat nas›l olabilir? Çünkü hep öyle söyleniyor.
“Demokratikleflmeye daha fazla katk› sa¤lamak üzere Avrupa Birli¤i”
falan denilince, hakikaten çok a¤›r›ma gidiyor. 

Benim ülkem gerçekten demokratik ve özgür bir ülke. Buradan zaman
zaman da söylüyorum: Biz bak›n bu toplant›lar› yap›yoruz ve çok
flükür yapt›¤›m›z bütün toplant›lar› nerede yaparsak yapal›m, ister
Baflkent Üniversitesi’nde yapal›m, ister Patalya otellerinde yapal›m,
ister baflka otellerde yapal›m, herkese aç›k yapar›z. Çünkü bu
toplant›lar›n bir tek amac› var, acaba ülkemize daha fazla nas›l katk›
sa¤layabiliriz? 

Dolay›s›yla bu toplant›larda, özellikle bu toplant›lara kat›lan
büyükelçilerimiz, siyasetçilerimiz, bakanl›k yapm›fl sizler hep flunu
söylersiniz: Tabii, uluslararas› düzeyde kesin hudutlar olmaz, ülkelerin
menfaatleri çerçevesinde organizasyonlar yap›l›r. 

Dolay›s›yla, bana göre, tabii ben cerrah oldu¤um için ifli biraz böyle
keskin hudutlarla, hani nas›l ki ben giriyorum, tak›yorum karaci¤eri
ç›k›yorum, hastan›n tedavisi tamam. Giriyorum, tak›yorum böbre¤i
ç›k›yorum, benim iflim bu. Biraz da ülkemizin olaylar›n› o çerçevede
görüyordum. Asl›nda, bunu bu flekilde görmemin en önemli
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sebeplerinden bir tanesi, Atatürk’ün söyledi¤i flu ifadedir, ne dedi
Atatürk? “Türk Çal›fl Güven Ö¤ün” dedi. 

fiimdi, e¤er biz gerçek anlam›yla güçlü olursak, çal›fl›rsak, ben inan›yo-
rum ki, o zaman biz Avrupa Birli¤i’nin arkas›ndan koflmayaca¤›z; ya ne
olacak? Avrupa bizim arkam›zdan koflacak, “Aman ne olur, siz de bize
kat›l›n”; bunu onlar söyleyecekler. 

Kusura bakmay›n, bunlar› yafl›yoruz. Ben ilk konuflmamda ne dedim?
Baflkent Üniversitesi çok flükür rica eden de¤il, rica edilen bir kurum
konumundad›r. Kap›da bekleyen de¤il, kap›da bekleten bir konumda-
d›r. Benim ülkem daha güçlü olmal›. Ben de bunu istiyorum. Atatürk,
arkadafllar› ve aziz flehitlerimizin kurup, her santimetrekaresinde bir-
çok vatandafl›m›z›n hayat› bulunan bu ülkeyi, o duruma getirmek
durumunday›z. Yani, baflkalar›n›n kap›s›nda bekleyen de¤il; baflkalar›-
n› kap›s›nda bekleten bir Türkiye konumuna getirmek zorunday›z. 

Onun için konumuz gerçekten bu. Ben yine buradan söylüyorum; tabii
burada Osmanl› ‹mparatorlu¤u ne oldu? Y›kt›lar; Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u kendisi y›k›lmad›. Y›k›l›rken, bana göre niye y›k›ld›? Maalesef,
hepimiz biliyoruz, bugün de ayn› olaylar› yafl›yoruz. Oradaki o
‹mparatorlu¤u yönetenler, kendi ikballeri ve istikballerini düflündüler;
ülkenin, istikbalini, istiklalini düflünmediler. Maalesef flöyle: Bu,
dünyada da asl›nda böyle de, ben flöyle görüyorum: Benim ülkemde
de son zamanlarda özellikle ikbal ve istikbalini düflünenlerin say›s› artt›
ve ne diyorum? ‹nançlar›n› ve ilkelerini, sözde ilkelerini, kazançlar›
u¤runa kullanan insanlar›n say›s› yo¤un bir flekilde artmaktad›r ve
bunlar›n hepsi de ülkemizin istiklalini zedelemektedir. 

Ben buradan hep söylüyorum, flimdi bir kere daha söylüyorum. E¤er
istiklalimiz yoksa bunlar›n hiçbirisinin anlam› yoktur, zaten ikbalimiz
de olamaz, istikbalimiz de olamaz. Onun için panelistlere çok teflekkür
ediyorum ve ben burada, gerçekten bir kere daha bu toplant›lardan
ö¤rendim ki, benim Baflkent Üniversitesi’nde gelifltirdi¤im, koydu¤um
parola do¤rudur: Hafta yedi gün, gün 24 saat çal›flmak zorunday›z ve
ilave ediyorum; ne diyorum: “Cumhuriyet eserlerle kutlan›r,
Atatürkçülük eserlerle olur, milliyetçilik de eserlerle olur.” 
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Ben flimdi Avrupa’ya gitti¤im zaman, Brüksel’e gitti¤im zaman,
Belçika’ya gitti¤imi zaman, Londra’ya gitti¤im zaman, Madrid’e gitti¤im
zaman, o sanat eserlerini görüyorum. Gerçekten diyorum ki fluraya
bak›n, flu eserler nas›l yap›lm›fl? Ülkeler iflgal edilmifl, toplanm›fl,
getirilmifl, insanlar kendi ülkelerini korumufllar; kendi flahsiyetlerini
korumufllar, eserler yapm›fllar. Tabii ben flunu söylemiyorum: Aman
gidelim, falan ülkeleri alal›m. O koca ‹mparatorluk’tan kala kala bu
kadar› kald›. Atatürk ve arkadafllar› ancak bu kadar›n›, o koca
‹mparatorluk’tan bize emanet ettiler. Hiç olmazsa bunu, gerçekten
Atatürk’ün söyledi¤i gibi ça¤dafllaflt›ral›m, koruyal›m; zaten Ali a¤abey
de sonunda söyledi: Bak›n, medeni, gerçekten medeni insan gibi
düflünen, ça¤dafl, yani Avrupa de¤il, ça¤dafl. Ben flunu bir kere daha
söylüyorum: Ben tarihte okumad›m ki baflka bir lider, toplumuna, ona
desin ki, asr›n medeniyet düzeyine ulaflacaks›n ve onu da aflacaks›n›z.
Atatürk’ün çizdi¤i flablon, koydu¤u çerçeve budur, bizim de görevimiz
bu. Önce ülkemizi korumak. 

Avrupa Birli¤i denildi¤i zaman, burada say›lanlar gerçekten çok ciddi
ve birçok fley de bizi zedeleyen konulard›r. Ben buradan bir fley daha
söylüyorum: De¤erli konuklar ‹stanbul'a gelen solu¤u Diyarbak›r’da
al›yor ve maalesef orada da en üst düzeyde karfl›lan›yor. Bizim ülkemiz
üniter bir devlet de¤il mi? Biz ne diyoruz? Türkçe dil bayra¤›m›zd›r,
baflka birfley söz konusu mu? Say›n Ali Bey söyledi, ne dedi? Ülkede
az›nl›klar tarif edilmifltir; Lozan’la tarif edilmifltir. Ama flimdi o Avrupa,
Avrupa dediklerimizin ülkemizde yaratt›¤› konular belli. 

Özetle; biz ne kadar güçlü olursak, ülkemizin gelece¤ine de o kadar
çok katk› sa¤lar›z ve o birlikler hangi flekilde olursa olsun, onlar da her
zaman bizim kap›m›z› çalmak zorunda kal›rlar. 

Ben bir kere daha baflta Say›n Ali Bozer a¤abey olmak üzere bütün
panelistlere teflekkür ediyorum, sizlere de teflekkür ediyorum. Baflkent
Üniversitesi olarak biz, burada da oldu¤u gibi sadece bilim üretmekle
kalm›yoruz. Gerçekten, Baflkent Üniversitesi’nin ö¤retim üyeleri
bugün, uluslararas› düzeyde ö¤retim üyesi bafl›na, uluslararas›
düzeyde yay›nlad›klar›, uluslararas› makalelerin say›s› birin üzerinde-
dir, inflallah bu sene ikiye do¤ru ç›kacakt›r. Yani, biz bir taraftan,
gerçek anlam›yla bilim üretiyoruz. Di¤er taraftan, birtak›m ilklerin
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alt›na imza at›yoruz. Di¤er taraftan, ülkemizin ciddi sorunlar›yla de
burada çok yak›ndan ilgiliyiz, bu da bizim görevimizdir ve bu
uygulad›¤›m›z sistem içerisinde de yolumuza bugüne dek oldu¤u gibi,
bundan sonra da devam edece¤iz, bunu da özellikle belirtiyorum,
hepinize sayg›lar sunuyorum. 

-----&-----
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