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BAŞMÜZAKERECİNİN KALEMİNDEN…

TAKDİM...

Bilgi, beşeriyet tarihi boyunca insanlığın sahip olduğu en önemli araçlardan biri olmuştur. 
Bilgiye sahip olan medeniyetler diğerleri üzerinde hâkimiyet kurabilmişlerdir. Bugün ise 
bilgiyi teknoloji ile buluşturan ülkeler her konuda öne çıkmışlardır. Dolayısıyla insanlık 
tarihinin her döneminde elde edilen bilgi toplumları mükemmelliğe götüren en önemli araç 
olmuştur. 

Küreselleşmenin her türlü bilgiyi açık ve ulaşılabilir hale getirdiği günümüzde doğru 
olan bilgiye ulaşmak en önemli parametre haline gelmiştir. Hatta bazı uzmanlar tarafından 
“bilgi güvenliği” kavramı yaratılmış ve ulusal güvenliğin içerisinde kendisine yer bulmuştur. 
Bilgiyi doğru kurum, yazar ve uzmanından almak önemli hale gelmiştir. 

Bu bağlamda Avrupa Birliği Eski Bakanımız Sayın Egemen Bağış’ın 2010-2018 
yılları arasında AB sürecine ilişkin basında yayımlanan makale ve yazılarını derlediği 
“Başmüzakerecinin Kaleminden” adlı eser, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi gelişimini daha 
iyi anlamamızı sağlayacaktır. 

Birbirinden bağımsız ilerleyen her bir metin geniş çerçevede yorumlandığında AB 
sürecinin ilerleyişine ayna tutmaktadır. Eserdeki her bir cümle, Bağış’ın siyasî deneyimini 
gelecek nesillere aktarma gayesi ile şekillenmiş ve şüphesiz bilgileri bireysellikten çıkararak 
bu aziz vatanın evlatlarına yol gösterecek bir rehber niteliğine bürünmüştür. Eserin bu 
ilişkileri düzenleyen bakanlığın başında yer alan Bağış tarafından yazılması, Türkiye’nin AB 
üyeliği konusunda ve bu süreç içerisinde yaşanan gelişmelere dair kalıplaşmış düşünce ve ön 
yargıları yıkacak ve eseri ilk el kaynak haline getirecektir.

AB sürecinin ve bu süreçte yaşanan hadiselerin daha büyük bir kitleye ulaşabilmesi adına 
ilk el kaynak olabilecek “Başmüzakerecinin Kaleminden” adlı esere üniversitemizin kayıtsız 
kalması düşünülemezdi. 

Eserin, bizlere olduğu gibi bizden sonraki nesillere de ışık tutması dileklerimle… 

Dr. Mustafa AYDIN 
BİL Holding Yönetim Kurulu 
ve İstanbul Aydın Üniversitesi
Mütevellî Heyet Başkanı
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BAŞLARKEN...

Türkiye, 2002’den bu yana katettiği mesafeyle hem kendi çehresini değiştirdi hem de 
dünya ölçeğindeki saygın ülkelerden birisi haline geldi. Kuruluşundan kısa bir süre sonra AK 
Parti olarak iktidara geldiğimizde, en doğru tabirle batmış bir ekonomi, yılmış bir halk ama 
her şeye rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde inanmış bir kadroyla yola çıktık.

Nitekim ben de hiç tereddüt etmeden büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızın 
davetine icabet ederek bu kadroya dâhil oldum ve o tarihten bugüne Türkiye’nin dönüşüm 
hamlesinin bilfiil uygulayıcı ve gözlemcilerinden birisi oldum. Beni, bu süreçte en çok he-
yecanlandıran ise Türkiye’nin başarısının taçlandırıldığı AB sürecimizde alınan mesafe ve 
bunun yansımaları oldu. Özellikle hükümetimizin bir bakanı olarak ve Başmüzakereci sıfa-
tıyla 8 Ocak 2009 tarihinde yüklenmiş olduğum misyon, sorumluluğumu ve heyecanımı bir 
kat daha artırdı. Kısacası, Türkiye’nin Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli reform ve 
çağdaşlaşma projesinin direksiyonunun tarafıma emanet edilmesi, üzerime yüklenen sorum-
lulukla beraber görev aşkımı da hat safhaya taşıdı.

Bu yola çıkarken, AB ile olan ilişkilerimizi kapalı kapılar ardında yürütmeyeceğimiz va-
adinde bulunmuştuk. Nitekim AB’li muhataplarımız ve dostlarımızla yaptığımız ikili görüş-
melerden ve toplantılardan, hangi mahiyette olurlarsa olsunlar, vatandaşlarımızı haberdar et-
tik. Vatandaşlarımızı bu sürece dâhil ederken, bir diğer muhatabımız olan AB üyesi ülkelerin 
kamuoylarına da Türkiye ile ilgili mesajlar göndermekten geri kalmadık. Nihayetinde biz, 
Türkiye’nin AB üyeliğine önce kendi halkımızın sonrasında ise söz konusu ülkelerin vatan-
daşlarının karar vereceğinin hep farkındaydık. Dolayısıyla Türkiye’nin üyeliği konusunda ve 
bu süreçte yaşanan gelişmelere dair kalıplaşmış düşünce ve ön yargıları yıkarak, her kesimi 
en doğru ve güncel bilgilerle donatmayı öncelikli görevlerimizden biri addettik.

Söz konusu amaç dâhilinde, görevi devrettiğim 2013 sonuna kadar, beş yıl boyunca ol-
duğu gibi sonrasında da ülkenin bilinçli ve vatansever bir bireyi olarak çeşitli yayın organla-
rında yayımlanan makalelerimle milletim ve AB üyesi devletlerin vatandaşlarıyla buluştum. 
Bu makalelerimde, kimi zaman gündemdeki konulara ilişkin gelişmeleri ve bu konudaki 
düşüncelerimi paylaştım, kimi zamansa AB sürecimize ilişkin mevcut durumu, yapılması 
gerekenleri ve halkımızın faydasına gördüğüm konuları okurların bilgi ve takdirlerine arz 
ettim. Avrupalı dostlarımıza ise, Türkiye hakkında bilmediklerini anlatmaya çalışırken, ön 
yargılarını yıkmaya yardımcı olacak gerçekleri aktardım ve kazan-kazan ilişkisi çerçevesin-
de özetleyebileceğimiz ikili ilişkilerimizin, bizim olduğu kadar onların da faydasına olduğu 
gerçeğinin altını çizdim.
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Bu makaleleri bir araya getirmek istememin birçok nedeni bulunuyor. Bunların en önem-
lisi, makalelerin Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel olarak seyrine yön veriyor, bu seyre ışık 
tutuyor olmasıdır. Okuyucu, bu makaleleri tekrar ve bir arada okuduğunda, son dönemdeki 
Türkiye-AB ilişkilerinin bir portresini görmekle kalmayacak, ayrıca AB üyeliğinde ne kadar 
ısrarcı olduğumuza ve bu uğurda ne denli sağlam ve tutarlı politikalar geliştirdiğimize de 
şahit olacaktır.

Bu kitapta, yabancı dergi ve gazetelerde yer alan makalelerimin orijinal halleriyle beraber 
çevirilerine de yer veriyorum. Böyle bir tercihte bulunmamın nedeni ise yabancı dili olmayan 
vatandaşlarımızın da bu makaleleri okumalarını sağlayarak, AB üyesi ülkelerin kamuoyla-
rına gönderdiğimiz mesajları görmelerini istememdir. Bu noktada, göz önünde tuttuğum bir 
diğer husus ise bu sürecin asıl sahibi olan her bir vatandaşımızı, Türkiye’nin fahri AB elçisi 
olarak düşünmem ve onları da bu sürece aktif olarak dâhil etmeyi istememdir. 

Bu kitabı yayına hazırlama konusunda bana büyük destek ve güç veren, Batı Araştırma-
ları Merkezi Başkanlığını ve öğretim üyeliğini sürdürdüğüm İstanbul Aydın Üniversitesinin 
Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa AYDIN Ağabeyime, danışmanı Prof. Dr. Fevzi Rıfat 
ORTAÇ Hocama ve tüm çalışma arkadaşlarına, hayatım boyunca desteklerini ve bana inanç-
larını hiç esirgemeyen eşim Beyhan Hanım’a ve çocuklarım Egehan ve Ecehan’a da teşekkür 
borçluyum. 

Türkiye’nin AB üyelik sürecine dair tarihe önemli bir kayıt düşen bu çalışmanın, herkesin 
istifade edeceği bir kaynak olacağına inanıyor ve ümit ediyorum.

 
Saygılarımla,

Egemen BAĞIŞ
Avrupa Birliği Eski Bakanı ve Başmüzakereci
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Batı Araştırmaları Merkezi Başkanı
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Yayın Organı : Hürriyet Gazetesi     

Yayın Tarihi : 31 Mayıs 2010

Yayın Dili : Türkçe

Değişimin Gücü

Yunanlı filozof Herakleitos’un dediği gibi “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir”.
Belki de bu gerçeği şu anda en iyi hisseden yine Yunanlı komşularımızdır. Uluslararası 

arenadaki baş döndürücü değişim bizi de derinden etkiliyor hiç şüphesiz. Türkiye son yıllar-
da gerçekleştirdiği ekonomik kalkınma, demokratikleşme ve sosyoekonomik dönüşüm ile 
yükselen bir güç olarak bu değişimi kendi lehine çevirmeyi başardı. Yalnız, aynı şeyleri özel-
likle ekonomik bakımdan sıkıntılar yaşayan Avrupa Birliği için söylemek pek mümkün değil.

Değişim, yarım yüzyılı aşkın bir süredir iniş çıkışlarla devam eden Türkiye Avrupa Bir-
liği ilişkilerindeki dengeleri de derinden sarsıyor. Türkiye birçoklarının sandığı gibi artık 
AB’nin “kapısında bekleyen”, “ona muhtaç” bir ülke konumunda değil. Türkiye, sahip oldu-
ğu dinamizm ve potansiyelle Avrupa kıtasının geleceğini şekillendirecek, Avrupa Birliği’nin 
olmazsa olmaz bir aktörü konumuna gelmiştir. Avrupa Birliği’nde son dönemlerde yayımla-
nan raporlar da bu gerçeğe ilişkin önemli ipuçları veriyor. 

Avrupa Birliği’nin geleceği hakkında çalışmalar yapmak üzere 2007 yılında kurulan ve 
eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzalez’in başkanlığını yürüttüğü AB Düşünce Grubu’nun 
hazırladığı AB Projesi 2030 raporunda Avrupa’nın geleceği ele alınırken, genişleme sürecine 
özel önem verilmesi ve bu bağlamda ülkemizin isminin özellikle zikredilmesi önemli bir ileri 
görüşlülüğü ortaya koyuyor. Raporda, 21. yüzyılda Avrupa Birliği’nin önündeki en önemli 
tehlikenin, ekonomik ve siyasi gücünün azalması ve dengelerin Asya’nın lehine kayması 
olarak belirtiliyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde Avrupa Birliği’nin Asya kıtasının 
batı yarımadasından başka bir şey olmayacağı kaygısı dile getiriliyor. AB 2020 Stratejisi 
ise 21. yüzyılda Avrupa Birliği’ni küresel bir ekonomik güce dönüştürmeyi öngören Lizbon 
Stratejisi’nin başarısızlığa uğramasıyla küresel kriz sonrasında Avrupa Birliği’nin hedeflerini 
gözden geçirmeye karar veren Avrupa Komisyonu tarafından bir yol haritası olarak hazırlan-
dı. Yüzyılın ekonomik krizini yaşayan ve ABD, Çin gibi küresel aktörler karşısında rekabet 
gücünü iyiden iyiye yitiren Avrupa Birliği ekonomilerinin yeni bir kana ve dinamizme ihti-
yacı olduğu tespiti yapılıyor. Özellikle küreselleşme, yaşlanan nüfus ve kaynaklar üzerinde 
artan baskının tehdit olarak belirdiğini dile getiren Avrupa Birliği Komisyonu daha rekabetçi, 
daha üretken, genç işgücüne dayanan, bilgi temelli bir ekonomi hedefliyor.
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Aslında her iki rapor da Türkiye ile ilgili değil. Ancak Avrupa Birliği ile ilgili öngörüler, 
Türkiye’nin Avrupa için ne kadar önemli bir aktör olarak belirdiğini gösteriyor. Türkiye, Av-
rupa’nın tam da bu raporlarda yer alan sorunlarına çare olarak dinamik özel sektörü, genç ve 
eğitimli iş gücü ve enerji kaynaklarına erişim imkânlarıyla Avrupa Birliği’nin önümüzdeki 
dönemde önünü açabilecek bir aktör olarak beliriyor. Tabii, bu ilişkinin “karşılıklı kazanç” 
üzerinde yükseldiği, Türkiye’nin demokratikleşmesinde ve sosyoekonomik dönüşümündeki 
Avrupa Birliği sürecinin katkısının tartışılmaz olduğunu söylemeye gerek yok. Avrupa Birli-
ği ülkelerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik kriz sıradan bir kriz değil. Ama Euro bölgesinin 
istikrarını korumak üzere ilk elden alınan mali tedbirler olsun, uzun vadeli tedbirler içeren 
2020 Stratejisi olsun, Avrupa’nın bu sıkıntılı günleri aşacak araç ve imkânlara sahip olduğu-
nu gösteriyor. Her şeyin ötesinde Avrupa’nın sağduyulu liderlere sahip olduğunu unutmamak 
gerek. İşte o sağduyulu liderler Türkiye ile Avrupa Birliği’nin vazgeçilmez bir eşleşme oldu-
ğunun bilincinde hareket ederek Türkiye’nin üyelik yolundaki engelleri de kaldıracaklardır.

Bir filozofun sözleriyle başladık. Bir iktisatçının sözleriyle bitirelim. Uzun vadeli po-
litikalara itibar etmeyen ünlü ekonomist John Maynard Keynes’in dediği gibi, ne yazık ki 
“Uzun vadede hepimiz ölüyüz”. Zaman boyutunu dikkate almayan politikaların bir değeri 
olmuyor. Dünya değişiyor, Türkiye değişimin gücüyle daha da güçleniyor. Artık kimse Tür-
kiye’nin yarım yüzyıl daha Avrupa Birliği kapısında bekleyeceğini sanmasın. 
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Yayın Organı : Star Gazetesi     

Yayın Tarihi : 22 Haziran 2010

Yayın Dili : Türkçe

Başaramayacaklar! 

Van; kültür varlıkları, doğal güzellikleri, yöresel gelenekleri, ulaşım imkânları ve dört 
mevsim farklı güzellikler yaşatan iklimiyle önemli şehirlerimizden biri…

Birçok uygarlığa ev sahipliği yapması Van’a ayrı bir önem ve anlam kazandırıyor. Van bu 
özelliğiyle hiç kuşkusuz Avrupa Birliği sürecimiz açısından da en değerli, en geçerli mesaj-
ları verecek şehirlerimizden bir tanesi…

Bu bağlamda, hafta sonu Avrupa Birliği üyesi 20 küsur ülkenin büyükelçisi ve AB Ko-
misyonu Türkiye Delegasyonu temsilcisiyle birlikte iki gün boyunca Van’da bu mesajları 
tekrar hatırlatacak, Türkiye’nin değerleriyle, zenginlikleriyle Avrupa Birliği’ne yapacağı kat-
kıları anlatacaktık.

Hükümetimiz tarafından restore edilerek yeniden özgürce yükselen Akdamar Kilisesi’yle, 
Van Gölü’nün enginliğiyle, Müküs Deresi’nin coşkusuyla, Fakiye Teyran’ın samimiyeti ve 
zengin gönül dünyasıyla bu mesajları AB Büyükelçileri de bizzat yerinde görme fırsatı bu-
lacaktı.

Ancak, ne yazık ki Cumartesi sabahı terörün acı yüzüyle bir kez daha karşılaştık ve Şem-
dinli ile Palu’dan gelen şehit haberleri hepimizin yüreğini burktu. Ülkemizin ve milletimizin 
başı sağ olsun.

Aynı gün Bahçesaray’da Fakiye Teyran Kültür Festivali etkinliklerine katılarak Türki-
ye’nin değerleriyle ve farklılıklarıyla kucaklaşmasının coşkusunu yaşayacakken, Van’da 
gencecik fidanlarımızı ebediyete uğurlama törenine katılmamız esasen bu azılı belanın ama-
cını, terörün hedefini açıkça ilan ediyor. Türkiye’de kardeşlik ikliminin güçlenmesi, elbette 
neye, hangi amaca hizmet ettiği ortada olan taşeron terör örgütünü rahatsız ediyor, örgütün 
bir kimlik ve varlık sorunuyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Terörün hedefi demok-
rasi, değişim ve kalkınmadır.

Terörün hedefi ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğüdür. Terör ayrıca statüko ister, içe 
kapanmacılık ister. Terör belası yeni değil. Ortaya çıktığı 80’lerin başından bu yana değişimi 
gerçekleştirmek adına hiçbir cesaretin gösterilmediği, herhangi bir riskin alınmadığı, demok-
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ratik standartların yükseltilemediği, statükoculuğun, içe kapanmacılığın olduğu bir ülkeden 
elbet terör örgütü de memnun olacaktır. Onun için hükümetimizin değişim, kalkınma ve de-
mokrasi kararlılığına düşmanlar.

Ne olursa olsun, hangi bedeli ödersek ödeyelim, Hükümet olarak terör örgütüyle etkin 
mücadelemizi sürdürürken, örgütün rahatsızlık duyduğu demokratik gelişmeden asla taviz 
vermeyeceğiz.

Bu ülkede bütün vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık eşitliği platformunda kardeşli-
ğini sağlama konusunda kararlıyız. Birilerinin de bundan rahatsız olduğunun farkındayız. 
Birilerinin devlet ve milletin kucaklaşmasını istemediğinden artık şüphemiz kalmadı.

Türkiyemizdeki kardeşlik projesinin, bu ülkedeki dayanışmanın, kalkınmanın devam 
edeceğinden de kimsenin şüphesi olmasın. Hastalıklı zihinler istediği kadar bu ülkeyi fakir 
bırakmak, bu ülkenin insanlarını mağdur bırakmak, bu ülkede uçurumlar açmak istesinler, 
biz AB standartlarında bir ülke olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Hiç bir ayrım yapmadan tüm milletimizin sabır, metanet ve sağduyusuyla, Türkiye asla 
yılgınlık ve ümitsizliğe düşmeyecek, bu belanın da üstesinden gelecektir.

Van’da bulundukları sırada önemli bir duyarlılık göstererek, eğlence programlarımızı ip-
tal etme kararımıza oy birliği ile destek vererek Ankara’ya dönmeyen, şehit uğurlama töreni-
ne katılarak acımızı paylaşan, Türkiye’nin ve Türk halkının yanında olan AB Büyükelçileri-
ne ve AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu temsilcisine de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Ümit ederiz ki kendilerinin bu duyarlılığı ve ülkelerine gönderecekleri gözlem telgrafları 
terörle mücadelede Türkiye’yle daha da kapsamlı bir iş birliği içerisine girmelerine vesile 
olur.
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Yayın Organı : Dış Ticarette Durum Dergisi

Yayın Tarihi : Ağustos 2010

Yayın Dili : Türkçe

Daha Etkili Bir Müzakere Süreci İçin
Yeni Avrupa Birliği İletişim Stratejisi 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin artık, sadece AB ve Türkiye’deki bürok-
ratların çalışma ve diyaloğuyla sınırlı kalmadığı ve kalmaması gerektiği bilinen bir gerçektir. 
Müzakere süreci, bir devlet politikası olarak kabul edildiği gibi, her yönüyle sokakta da be-
nimsenmesi ve toplumsal desteğin sağlanması gereken bir süreçtir.

Müzakerelerle ortaya çıkan yeni mevzuat ve uygulamaların, toplumun tüm kesimlerine 
etkisi olacağı göz önünde bulundurulduğunda, sürecin ve yapılan tüm çalışma ve hazırlık-
ların da toplum tarafından bilinmesi, sahiplenilmesi ve tüm tarafların katkıda bulunması da 
önem kazanmaktadır.

Bu doğrultuda AB sürecinde, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuru-
luşları, meslek kuruluşları, sendikalar, üniversiteler ve özel sektör ile karşılıklı görüş alışve-
rişinin verimli bir şekilde yürütülmesi, bilginin herkesle ve her seviyede paylaşılması, diya-
loğun artması bizim için öncelikli bir konu olmuştur.

Türkiye’de müzakere hazırlıkları teknik platformda yürütülürken, ülkemizde yapılan ça-
lışmaların ne amaçla yapıldığının ve bizlere ne getireceğinin vatandaşlarımıza anlatılması 
çok önemlidir. Bunun yanında, AB ülkeleri ile bürokratik çalışmaları yürütmenin ve müzake-
re masasında bir araya gelmenin yanında, ülkemizin yaptığı reformların, katettiği mesafenin 
AB bürokratlarına, siyasetçilerine ve halkına anlatılması, Türkiye’deki gelişmeleri görmeleri 
ve üyeliğimizin objektif bilgilere dayanılarak değerlendirilmesi açısından gereklidir.

AB ve Türk kamuoylarında, karşılıklı ön yargılar ve eksik bilgilerden kaynaklanan bir 
görüntü ve tanıtım sorunu bulunmaktadır ve AB ile ilişkilerin senelerdir devam ediyor olma-
sına rağmen, teknik çalışmaları destekleyecek ve görünürlüğünü arttıracak etkin bir iletişim 
stratejisi geliştirilememiştir. 

Bu önemli eksikliğin giderilmesi için hazırladığımız Türkiye’nin Avrupa Birliği İletişim 
Stratejisi (ABİS) ile Türkiye ve AB’yi karşılıklı olarak kamuoylarına anlatmak, bilgi eksik-
liğini gidermek, AB ve Türkiye’de Türkiye’nin üyeliğine ilişkin tartışmaları somut bilgilere 
dayanarak zenginleştirmek ve karşılıklı ön yargıları kırmak amaçlanmaktadır.
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ABİS, önemle üzerinde durduğumuz şekilde, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve kat-
kılarının alındığı uzun bir istişare süreciyle hazırlanmıştır. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 
(ABGS) tarafından hazırlanan ABİS taslağına tüm tarafların görüşleri alınmış ve ABİS’in 
sadece hazırlığı değil uygulanmasının da birlikte yürütülmesi hedeflenmiştir.

ABİS ile genel bir hedef olarak, pek çok kurum ve kuruluş tarafından hali hazırda yürü-
tülen iletişim etkinliklerinde; planlama, hedef kitleye ulaşma, zamanlama, izleme ve değer-
lendirme, görünürlük, maddi kaynakların verimli kullanımı, mevcut kaynakların artırılması 
ve etkinliklerin, olası katkıda bulunabilecek çevreler arasında istişare edilmesini sağlamaya 
çalışıyoruz.

ABİS’in içeriğine baktığımızda ise, hem AB’ye yönelik hem Türkiye’ye yönelik ola-
rak pek çok etkinlik alanı görüyoruz. Bir taraftan siyasi iletişimi sürdürürken, diğer taraftan 
medya, sivil toplum, yerel idareler ve iş çevreleriyle yapılacak etkinlikleri, akademik iş bir-
liğini, sanatçılarımızla ve sporcularımızla birlikte çalışmayı ve dinler arası sağlıklı diyaloğu 
hedefliyoruz.

ABGS’nin senelerdir yürüttüğü bilgilendirme faaliyetleri, kamu, üniversite, STK, düşün-
ce kuruluşlarının bilgi taleplerinin cevaplandırılması ve düzenledikleri etkinlikler için bilgi, 
iletişim ağı ve konuşmacı sağlanması, Türkiye’yi ve ABGS’yi ziyaret eden heyetlere bilgi-
lendirme yapılması çalışmalarını, ABİS çerçevesinde arttırarak daha yoğun bir programla 
sürdürüyoruz.

Bugün artık insanlar, bu kadar önemli bir alandaki gelişmeleri, sadece televizyon ve ga-
zeteden takip etmek istemiyor. Sizi görmeyi, dinlemeyi, sorularını yöneltmeyi ve yanıtlarını 
almayı bekliyor. Bu da bizi vatandaşlarımızla daha iç içe bir diyalog kurma, onlara gitme ve 
doğrudan ulaşma noktasına getiriyor. Artık AB sürecini sokakta herkese bire bir anlatıyoruz.

Hem kurumsal olarak hem ben şahsım olarak bu konuda çok aktif bir çalışma sergiliyo-
ruz. Üniversitelerle, valiliklerimizle, yerel yönetimlerle çalışıyoruz ve ülkemizde bir şeylerin 
değiştiğini, AB sürecinin bizlere neler getirdiğini ve hedeflerimizi anlatıyoruz.

AB ülkeleri ile temasta da bir o kadar yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. ABGS’nin çalış-
malarının yanı sıra Devlet Bakanı ve Başmüzakereci olarak göreve geldiğimden bu yana, 
sayısı yüzleri bulan temaslarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir ziyaretimi, resmi temaslarla sınırla-
mıyorum. Her gittiğimiz AB ülkesinde, resmi platformda gerçekleşen temasların yanında, o 
ülkedeki önde gelen sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, meslek odaları, üniversi-
teler, özel sektör ve medya ile bir araya geliyoruz. Bu ülkelerdeki Türkler ve soydaşlarımızla 
da buluşuyor, AB üyelik sürecimizde istişarelerde bulunuyoruz. Muhataplarımıza hem Tür-
kiye ve müzakere süreci konusunda bilgi aktarıyoruz, hem de Türkiye ve AB’nin birbirine ne 
katacağını ve bu birleşmenin gerekliliğini anlatıyoruz.

ABİS çerçevesinde destek verdiğimiz pek çok proje bulunuyor. Bunların yanında biz 
de her kesime ulaşabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklara yönelik hazırladığımız 
“Karagöz’ün AB Dersi” ile ilköğretim çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Valiliklerimizle ça-
lışarak her ilde AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulları oluşturduk. Şimdi, tüm sosyal 
tarafları bir araya getiren ve bir iletişim ağı rolü üstlenen bu kurullar aracılığıyla çalışmalar 
yürütüyor ve vatandaşlarımıza gidiyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza yönelik bilgilendirme 



16

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

çalışmaları yapıyoruz. Yayınlar hazırlıyoruz ve kitaplarla, broşürlerle ve toplantılarla hem 
kendi vatandaşımıza hem AB vatandaşlarına ulaşmayı hedefliyoruz.

Türk ve AB halklarının kaynaşmasına önem veriyoruz. Gerek sivil toplum diyaloğu ça-
lışmaları ve projeleri ile gerek desteklediğimiz ve yürüttüğümüz etkinliklerle Türk ve AB 
insanını bir araya getirmeye, çeşitli alanlarda daha çok köprü kurmaya ve insanların birbirini 
daha fazla tanımasına çalışıyoruz.

İnsanlar birlikte çalıştıkça veya sosyal amaçla bir araya geldikçe birbirini tanımaya baş-
ladığını, birbirleri hakkındaki olumsuz fikirleri gözden geçirdiğini ve yeniden değerlendir-
diğini görüyoruz. Öğrenci değişim programları bunun en somut örneğidir. Türkiye’yi sadece 
haritadaki yeri ve kendi ülkesinde edindiği kulaktan dolma bilgilerle bilen bir öğrencinin, 
Türkiye’deki bir yıllık öğrencilik yaşamı sonrasındaki değerlendirmesinin, ülkemize geldiği 
dönemdekinden ne kadar farklı ve olumlu olduğunu görüyoruz.

Ülkelerin olumlu veya olumsuz imajları seneler içinde oluşuyor. Maalesef olumsuz dü-
şüncelerin altında bazen önyargılar, eksik veya yanlış bilgiler yer alıyor. Oluşumu gibi imajın 
değiştirilmesi de hem zor, hem vakit alacak bir çalışma gerektiriyor. Bu noktada bizim, AB 
ülkelerinin çekincelerini ve bilgi eksikliklerini iyi analiz etmemiz, doğru mesajları hazırla-
mamız ve doğru araçlarla iletmemiz önem kazanıyor.

Aynı şekilde, Türk kamuoyunda da AB konusunda çekingen olan veya AB’yi bilmeyen 
insanlarımızın bilgi ihtiyacını anlamamız ve yanlış veya eksik bilgiden kaynaklanan endişe-
lerinde doğruyu ve gerçeği objektif olarak anlatabilmemiz gerekiyor.

İşte bu noktada iletişim kavramı ön plana çıkıyor. Teknik alandaki olumlu gelişmelerin, 
hem Türkiye’de hem AB’de sadece mevcut önyargılar, korkular ve eksik bilgi sebebiyle göz 
ardı edilmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Aslında, müzakere sürecine paralel olarak uzun 
soluklu bir imaj çalışması da yürütüyoruz ve hem Türkiye’de AB değerlerini bilen ve benim-
seyenlerin sayısını, hem AB ülkelerindeki Türkiye dostlarını artırmayı hedefliyoruz.

Müzakereleri tamamlamanın, reformları gerçekleştirmenin ve sürdürülebilir ve etkin bir 
iletişim stratejisinin ülkemizi AB üyeliğine taşıyacağına inanıyoruz. 
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Yayın Organı : New Europe Haber Portalı

Tarih : Kasım 2010

Yayın Dili : İngilizce

Seeking the Circle of Justice

A continent witnessing the bloodiest 
wars of the human history has turned itself 
into a symbol of peace through mutual un-
derstanding and dialogue under the motto 
of ‘Unity in Diversity’. However, especially 
recently, it is questionable whether EU really 
is successful at realizing its motto.

On the top of the iceberg, there are many 
rules and regulations aiming at preventing 
all types of discrimination against different 
cultural and religious groups. What about 
the discrimination in minds? The downwar-
ds part of the iceberg reflects a different 
picture of what exists in reality throughout 
Europe.

Samuel Huntington’s highly disputed 
theory of ‘clash of civilizations’ reinforced 
by the 9/11 terrorist attacks, have turned 
religious freedom and tolerance into an in-
tensely debated topic. In the last decade, es-
pecially Islamophobia has raised ominously 
in Europe and USA. In an unfair manner, a 
large section in the Western world has kept 
Islam and Muslims responsible for those 
cursed attacks. Sadly, the situation is explo-
ited by the extremeright and racist fractions. 
The extreme rightwing parties particularly in 

(Daire-i Adliye Arayışı) 

İnsanlık tarihinin en kanlı savaşlarına 
tanık olan bir kıta, “farklılık içinde birlik” 
söylemi doğrultusunda karşılıklı anlayış ve 
diyalog ile barışın sembolü haline dönüş-
müştür. Ancak, özellikle son zamanlarda, 
AB’nin bu söylemi gerçekleştirirken ger-
çekten başarılı olup olmadığı sorgulanır hale 
gelmiştir.

Buzdağının üzerinde, farklı kültürel ve 
dini gruplara karşı yapılan bütün ayrımcı-
lık türlerinin engellenmesini amaçlayan pek 
çok kural ve düzenleme mevcuttur. Peki ya 
zihinlerdeki ayrımcılık? Buzdağının suyun 
altında kalan tarafı gerçekte bütün Avru-
pa’da yaşanmakta olanlardan farklı bir resmi 
yansıtmaktadır.

Samuel Huntington’un, 9/11 terör saldı-
rıları ile güçlenen çok tartışmalı “medeniyet-
ler çatışması” teorisi, din özgürlüğünü ve bu 
konuda gösterilen toleransı oldukça yoğun 
bir biçimde tartışılan bir konu haline getir-
miştir. Son on yılda, özellikle İslamofobi 
Avrupa ve ABD’de kaygı verici bir şekilde 
artış göstermiştir. Adaletsiz bir şekilde, Batı 
dünyasında oldukça geniş bir kesim İslam 
dinini ve Müslümanları, söz konusu talihsiz 
saldırılardan sorumlu tutmuştur. Ne yazık ki, 
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some northern European countries have ob-
tained political support from the public and 
have even taken part in governments. Res-
ting on the election results in their individual 
countries, they have further tempered their 
discourse against Muslims.

At that point one wonders what Europe-
an values are? Aren’t we talking about cul-
tural pluralism, tolerance, respect to diver-
sities etc. Then let me quote from Mevlana 
(Rumi), one of the most important Sufis of 
eastern philosophy and humanism:

‘Come, come, whoever you are.
Wanderer, Worshipper, lover of leaving.
It doesn’t matter.
Ours is not a caravan of despair.
Come, even if you have broken your 

vow a hundred times. Come, yet again, 
come, come’

It is the doctrine embodied in this quo-
tation that indicates the perspective of Ana-
tolia and in fact the ideological foundation 
of the Ottoman Empire. This ideology faci-
litated the peaceful coexistence of various 
religious and ethnic groups in harmony for 
centuries. In the classical sense of the Ot-
toman state setting, the system that enabled 
different groups to live together was called 
Daire-i Adliye (Circle of Justice). Circle of 
Justice was the backbone of the system. It 
was the philosophy and ideology of the Em-
pire providing justice to ensure that every 
culture had its own way of living guaranteed 
by the state.

No surprise, the Ottoman Empire pro-
vided its people with a free and more tole-
rant atmosphere than their contemporary 
European counterparts. Sultan Mehmet the 
second, after the conquest of Istanbul had 

bu durum aşırı sağcı ve ırkçı kesimler tara-
fından istismar edilmektedir. Özellikle bazı 
Kuzey Avrupa ülkelerindeki aşırı sağ kanat 
partileri kamuoyunun siyasi desteğini ka-
zanmış ve hatta hükümetlerde görev almış-
lardır. Bu partiler, kendi ülkelerindeki seçim 
sonuçlarına dayanarak Müslüman karşıtı 
söylemlerini daha da sertleştirmişlerdir.

İşte bu noktada insan AB’nin değerleri 
nelerdir diye düşünüyor. Sözünü ettiğimiz, 
kültürel çoğulculuk, hoşgörü, farklılıklara 
saygı vb. değil mi? Öyleyse, doğu felsefe-
sinin ve hümanizmin en önemli düşünürle-
rinden biri olan Mevlana Rumi’den bir alıntı 
yapayım:

Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan 

ol yine gel,
Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı 

değildir,
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine 

gel.

Bu dörtlükteki öğreti, Anadolu’nun bakış 
açısını, Osmanlı İmparatorluğu’nun ideolo-
jik temelini ortaya koymaktadır. Bu ideoloji, 
çeşitli dini ve etnik grupların yüzyıllar bo-
yunca barış içinde bir arada olmasını kolay-
laştırmıştır. Klasik anlamda Osmanlı devlet 
yapısında farklı grupların bir arada yaşa-
masını mümkün kılan sistemin adı “Daire-i 
Adliye”dir. Daire-i Adliye, sistemin omur-
gasını oluşturuyordu. Bu, İmparatorluğun 
tüm kültürlerin kendi yaşam biçimlerini 
koruyabilmesinin devlet tarafından garanti 
altına alınmasında, adaleti sağlayan anlayış 
ve ideoloji idi.

Osmanlı İmparatorluğu’nun halkına, o 
dönemdeki Avrupalı devletlerden daha 
özgür ve hoşgörülü bir ortam sağlamış olma-
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permitted the independent functioning of the 
Greek Orthodox Patriarchate.

More interestingly, he let the conditions 
for the foundation of the Armenian Chur-
ch, which was not allowed in the Byzantine 
era. I am proud to express that today; both 
churches are still actively functioning after 
600700 years. Again, it was not a coinci-
dence that the Jews exiled from Spain in the 
15th century have taken shelter under the 
Ottoman Empire.

The most striking point here is that it 
was not the western originated idea of mo-
dern human rights where the system had not 
been based on. Rather, it was developed wit-
hin the framework of universal justice. At a 
time when Muslims are excluded or discri-
minated against in Western societies on the 
grounds that they destroy Western values, it 
is worth remembering the background.

One might ask the current situation in 
Turkey. Turkey has had a democracy expe-
rience of ups and down for the last 80 years. 
Speaking about freedom of religion Turkey 
faced some difficult times whatever the re-
asons might be. In line with the common 
practice in the European countries as well 
as with our secular constitutional system, 
religious and spiritual communities practice 
their beliefs on the basis of the equality of 
citizens and on the principle of the freedom 
of religion. Nevertheless, there had been ti-
mes where some shortcomings occurred in 
the implementation of these laws. However, 
Turkey is changing with great pace and be-
coming a more liberal and open society.

Our government has put enormous ef-
forts into the socioeconomic transformation 
of the country. Government is giving prio-
rity to the issues of nonMuslim minorities 
by meeting them quite frequently. Most 
recently, the Akdamar Church and Sümela 

sı şaşırtıcı değildir. II. Mehmet, İstanbul’un 
fethinden sonra Rum Ortodoks Patrikhane-
si’nin bağımsız olarak faaliyet göstermesine 
izin vermişti.

Daha da ilginç olanı, II. Mehmet’in, Bi-
zans döneminde yasaklanmış olan Ermeni 
kilisesinin kurulmasını mümkün kılan ko-
şulların oluşmasını da sağlamış olmasıdır. 
600-700 yıl sonra, bugün her iki kilisenin 
de hâlâ etkin bir biçimde faaliyet gösterdi-
ğini ifade etmekten gurur duyuyorum. Aynı 
şekilde, 15. yüzyılda İspanya’dan sürülen 
Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu’na sı-
ğınmış olması da bir rastlantı değildir.

Buradaki en çarpıcı nokta, modern insan 
hakları fikrinin ortaya çıktığı yerin batı dün-
yası olmamasıdır. Bu fikir, evrensel adalet 
çerçevesi içinde gelişmiştir. Müslümanların 
Batı değerlerine zarar verdikleri gerekçesiy-
le Batı toplumlarından dışlandıkları veya bu 
toplumlarda ayrımcılıkla karşılaştıkları bir 
dönemde, geçmişi hatırlamak önemlidir.

Türkiye’deki mevcut durumu merak 
edenler olabilir. Türkiye, son 80 yıldır de-
mokraside iniş ve çıkışlara tanık olmuştur. 
Din özgürlüğü söz konusu olduğunda, Tür-
kiye sebepleri ne olursa olsun bazı zorluk-
larla karşı karşıya kalmıştır. Avrupa ülkele-
rindeki ortak uygulamaya ve laik anayasal 
sistemimize uygun olarak, farklı din ve 
inanç gruplarına mensup vatandaşlarımız, 
eşitlik ilkesi ve din özgürlüğü ilkesi teme-
linde ibadetlerini yerinde getirmektedirler. 
Ancak, bu kuralların uygulanması sırasında 
bazı aksaklıkların yaşandığı dönemler ol-
muştur. Bununla birlikte, Türkiye büyük bir 
hızla değişmekte ve daha liberal ve açık bir 
toplum haline gelmektedir.

Hükümetimiz ülkemizin sosyoekonomik 
dönüşümü için büyük çaba sarf etmektedir. 
Hükümet, Müslüman olmayan azınlıklarla 
sık sık bir araya gelerek onların sorunla-
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Monastery which were closed worship for 
decades were resonated with the sounds of 
prayers once again. The Alevi opening that 
launched new mechanisms to handle our 
Alevi citizens’ issues had been a significant 
step within the framework of institutionali-
zing religious freedoms in Turkey. Turkey 
is pursuing a Roman initiative to resolve 
the problems of its Roman citizens. This is 
happening at a time when some Member 
countries are deporting Roman people who 
are even EU citizens.

As the Government, one of our primary 
goals is to further sustain this mutual unders-
tanding by enabling our citizens to live in 
harmony and practice their religions freely. 
The recent developments in Turkey together 
with its historical heritage will contribute to 
the creation of ideal society in Europe.

Turkey is becoming closer to what Euro-
pean Union stands for. At this point, the-
re is one question that should be answered 
honestly by our European friends: “What 
kind of Europe do you want to live in?” The 
answer to this question will also indicate a 
precise attitude towards Turkey’s possible 
EU membership. If Europe wants to restore 
a social order where ‘unity in diversity’ hap-
pens for real, it has to incorporate Turkey. I 
believe that our European friends have the 
will and power to create a modern ‘Circle of 
Justice’ in the 21st century Europe. 

rına öncelik vermektedir. Kısa süre önce, 
on yıllardır dini faaliyetlere kapalı bulunan 
Akdamar Kilisesi ve Sümela Manastırı’nda 
bir kez daha dua sesleri yankılanmıştır. Ale-
vi vatandaşların sorunlarını ele almak için 
yeni mekanizmalar getiren Alevi açılımı 
Türkiye’deki dini özgürlüklerin kurumsal-
laştırılması çerçevesinde önemli bir aşama 
olmuştur. Türkiye, Roman vatandaşlarının 
sorunlarını çözüme kavuşturmak için bir 
Roman girişimini de sürdürmektedir. Bu gi-
rişim, bazı üye devletlerin AB vatandaşları 
olsalar bile, Roman halkını sınır dışı ettiği 
bir dönemde gerçekleşmektedir.

Hükümet olarak temel hedeflerimizden 
biri de, vatandaşlarımızın uyum içinde ya-
şamalarını ve özgürce ibadet edebilmelerini 
sağlayarak bu karşılıklı anlayışı daha da ile-
ri götürmektir. Türkiye’nin tarihi mirasının 
yanı sıra, ülkemizin son dönemde kaydettiği 
gelişmeler, Avrupa’da ideal bir toplum yara-
tılmasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin temsil et-
tiği değerlere giderek yaklaşmaktadır. Bu 
noktada, Avrupalı dostlarımızın dürüstçe 
cevaplaması gereken bir soru var: “Nasıl 
bir Avrupa’da yaşamak istiyorsunuz?”. Bu 
soruya verilecek cevap, Türkiye’nin olası 
AB üyeliği karşısında AB’nin göstereceği 
net yaklaşımı gösterecektir. Avrupa, fark-
lılık içinde birliğin gerçekleştiği bir sosyal 
düzen oluşturmak istiyorsa, Türkiye’yi de 
dahil etmelidir. Avrupalı dostlarımızın 21.yy 
Avrupa’sında modern bir “Daire-i Adliye” 
oluşturacak irade ve güce sahip olduğuna 
inanıyorum.
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2011: Türkiye ve Avrupa Birliği

Sadece Avrupa Birliği’nin etkin aktörlerinden değil, modern Avrupa fikrinin önemli dü-
şünürlerinden biri olan Chris Patten’ın “Avrupa hikâyemizin bir sonraki bölümünü yazacağı-
mız yer İstanbul olacaktır” demesinin üzerinden beş yıl geçti.

Bu beş yıla, özellikle de 2010’a baktığımızda, ortaya çıkan grilerle dolu bir tablo. Yeni 
bir on yıla geçerken, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki köklü ilişkinin istenilen düzeye 
geldiğini söylemek hala mümkün değil. 

2011 yılı, daha şimdiden dünyada bir “belirsizlikler yılı” olarak tanımlanıyor. Bu belir-
sizlik süreci, Avrupa Birliği için de fazlasıyla geçerli. Avrupa Birliği, son bir yılda büyük 
bir ekonomik sınav geçirdi: Yunanistan’daki ekonomik kriz, ülkedeki sosyal istikrarı tehdit 
etti; kriz yakın zamana kadar AB’nin “en parlak yıldızı” kabul edilen İrlanda’yı da etkiledi; 
Portekiz ve İspanya sahillerine yaklaştı. 

2011’de Avrupa Birliği’nin içinde bulunduğu zorluklarla mücadele etmek için en az “is-
tikrar mekanizmaları” ya da “kurtarma fonları” kadar gerek duyduğu iki temel unsur var: 
açıklık ve iş birliği.

Oysa ortaya çıkan politik tabloda, Avrupa Birliği üye ülkelerinde ayrımcılık akımlarının 
ve içe kapanmanın güçlendiği görülüyor: Macaristan’dan Hollanda’ya, Fransa’dan İsveç’e, 
Müslümanlara, Musevilere ya da Romanlara ayrımcılık yapan, onları bir toplumsal zenginlik 
değil, “güvenlik” meselesi olarak algılayan politikaların ve politikacıların oylarını artırdığını 
görüyoruz. 

Bu noktalara değinmemin sebebi, “Avrupa Birliği çöküyor” ya da “değerlerinden sapmış 
bir Avrupa Birliği’ni asıl Türkiye istemiyor” gibi boş söylemlere prim vermek değil.

Tam tersine, yarım asır önce kurulduğundaki hedeflere ve değerlere sadık; uluslararası 
arenada güçlü bir yere sahip olmasını istediğimiz Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin üyeliğiyle 
sadece ekonomik değil, politik ve sosyal alanda da güçleneceğini ifade etmek istiyorum. 
Avrupa’daki aklı selim sahibi politikacıların da gözlemlediği gibi, Türkiye’nin Avrupa çıkar-
larını güvenlik, ticaret ve enerji ağları alanlarında, Doğu’dan Akdeniz’e kadar ilerletebileceği 

Yayın Organı : Star Gazetesi     

Tarih : 1 Ocak 2011

Yayın Dili : Türkçe
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unutulmamalı. Buna, Türkiye’nin katacağı çeşitliliği, hoşgörü ortamını ve kültürel zenginliği 
de eklemeliyiz.

AB üyeliği bizim için de bir kazanç. Sonuçta AB üyesi bir Türkiye, daha demokratik, 
daha saygın, daha modern ve daha güçlü bir Türkiye anlamına geliyor.

Zor bir 2010 geçiren Avrupa Birliği 2011’e girerken, İsveç, İtalya, İngiltere ve Finlandiya 
Dışişleri Bakanlarının New York Times gazetesindeki makalelerinde yazdıkları gibi “tekrar 
dışarıya bakmalı.”

Çok uzağa değil: kararlı ve tutarlı aday ülke Türkiye’ye...
Türkiye ise 2011’i Avrupa Birliği’nin “genişleme yorgunluğundan” ya da “içeriye kapan-

ma”dan çıkmasını bekleyerek, ya da Türkiye’deki seçim atmosferinde Avrupa Birliği’ni geri 
plana iterek geçirmeyecek.

Bu yüzden, Avrupalı muhataplarım bana “Top Türkiye’de” dediklerinde, onlara bir açı-
dan hak veriyorum.

Top Türkiye’de… çünkü halkımızı daha demokratik haklar tanıyan, daha çağdaş bir Ana-
yasaya kavuşturduk, şimdi de bu hakların derinleşmesi için uğraşıyoruz.

Top Türkiye’de… çünkü son bir yılda, zor ve uzun uyum süreci gerektiren, vatanda-
şımızın hayatında olumlu değişiklikler yaratacak fasıllar üzerinde çalıştık. Siyasi engeller 
kalkmış olsa bugün açılan fasıl sayısı da 13 değil 29 olurdu. Kapanan fasıl sayısı ise 1 değil 
13 olurdu. Aslında fasılları biz Ankara’da açıyor ve kapıyoruz. Buna karşın, biz açılan fasıl 
sayısına değil, hem Türkiye’de hem Avrupa’da açmaya çalıştığımız zihinlere bakıyoruz. 

Top Türkiye’de… Çünkü Güney Kıbrıs yönetimi, katı ve uzlaşmaz tutumuna devam 
ederken, AB üyeliğini Türkiye’nin üyelik müzakerelerinde istismar ederken, biz Kıbrıs ko-
nusuna kalıcı ve adil çözüm arayışlarımızı samimiyetle sürdürüyoruz. 

Ancak biz kararlılıkla “topu sürerken” 2011’de, Avrupa Birliği’nin de “Avrupa takımın-
daki iyi oyuncuyu” görmesini diliyoruz. 
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Yayın Organı : Turkish Review Dergisi

Tarih : 1 Ocak 2011

Yayın Dili : İngilizce

State of Play in Turkey-EU 
Ties: Turkey Remains Firm on 

EU Path

The new EU Strategy, put forward by 
the Secretariat General for EU Affairs, aims 
to ensure alignment with the EU acquis at 
the highest level by 2013. So far Turkey has 
opened 13 of 33 chapters and provisional-
ly closed one. The current focus is on three 
chapters that face no political obstacles: 
Competition Policy, Public Procurement, 
and Social Policy and Employment. The first 
of these is expected to open in the early days 
of 2011.

Turkey’s longstanding and volatile Euro-
pean Union accession period, which began 
with Turkey’s application to join the Euro-
pean Economic Community (EEC) in 1959, 
entered a new phase in December 1999, 
when the EU recognized Turkey as an acces-
sion candidate. On this basis, Turkey’s EU 
accession negotiations commenced on Oct. 
3, 2005, with the adoption of the negotiation 
framework by the unanimous decision of the 
Council of the European Union.

As we enter the fifth year after this de-
cision, 13 of 33 chapters have been opened 

(Türkiye-AB İlişkilerinde Mev-
cut Durum: Türkiye-AB Yolun-

daki Kararlılığını Sürdürmekte)

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tara-
fından ortaya konulan yeni AB Stratejisi, 
2013 yılı itibarıyla, AB müktesebatı ile en 
üst seviyede uyum sağlanmasını amaçla-
maktadır. Şimdiye kadar, 33 fasıldan 13’ü 
müzakerelere açılmış olup bir fasıl da geçici 
olarak kapatılmıştır. Hâlihazırda, siyasi açı-
dan herhangi bir engel bulunmayan üç fasıl 
üzerine odaklanılmıştır. Bunlar: Rekabet 
Politikası, Kamu Alımları ve Sosyal Politika 
ve İstihdam fasıllarıdır. Rekabet Politikası 
faslının 2011’in ilk günlerinde müzakerelere 
açılması beklenmektedir.

Türkiye’nin 1959 senesinde Avrupa Eko-
nomik Topluluğu’na katılmak için başvuruda 
bulunmasıyla başlayan, uzun süredir devam 
eden ve değişkenlik gösteren Avrupa Birli-
ği’ne katılım süreci, AB’nin Türkiye’yi aday 
ülke olarak tanıdığı Aralık 1999’da yeni bir 
aşamaya girmiştir. Bu temelde, Müzakere 
Çerçeve Belgesi’nin AB Konseyi tarafından 
oy birliğiyle kabul edilmesiyle Türkiye’nin 
AB’ye katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 
tarihinde başlamıştır.
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(the 34th and 35th chapters will be dealt with 
lastly), and one provisionally closed. The 
current focus is on three chapters that face 
no political obstacles; namely, Competition 
Policy, Public Procurement, and Social Po-
licy and Employment Policy. Competition 
Policy is expected to be opened for negoti-
ations soon.

Of course this is not the pace we would 
like to move at. On the contrary, Turkey reg-
rets that the screening reports for 10 chapters 
are still pending approval at the Council of the 
European Union; eight chapters are suspen-
ded due to problems in the Cyprus negotiation 
process, and France is blocking five chapters 
because of their “direct bearing on full mem-
bership.” The Greek Cypriots have also bloc-
ked five chapters, displaying once more their 
abuse of EU membership via veto power.

Hence, no matter what Turkey does, it 
cannot move forward in 17 out of 33 chap-
ters because of some member states’ poli-
cies, which run against the unanimous deci-
sion of the Council of the European Union 
on Oct. 3, 2005. 

The Cyprus Blockade
On Cyprus, we expect EU member sta-

tes to act in full awareness of their com-
mitments. The Council decision of April 
26, 2004, regarding lifting the isolation of 
northern Cyprus has not yet been implemen-
ted. The direct trade regulation has not been 
adopted.

It is particularly sad that Turkish-EU re-
lations should be held hostage by a single 
member’s selfish interest. It is unfortunate 
that large member states are hiding behind 
an island.

If application of the direct trade regulati-
on commences through by British Airways, 

Bu karar alındıktan sonra beşinci yıla gi-
rerken, 33 fasıldan 13’ü müzakerelere açılmış 
(34. ve 35. fasıllar daha sonra ele alınacaktır) 
olup bir fasıl da geçici olarak kapatılmıştır. 
Hâlihazırda, siyasi açıdan herhangi bir engeli 
bulunmayan üç fasıl üzerine odaklanılmıştır. 
Bunlar: Rekabet Politikası, Kamu Alımları ve 
Sosyal Politika ve İstihdam fasıllarıdır. Reka-
bet Politikası faslının yakın bir zamanda müza-
kerelere açılması beklenmektedir.

Elbette ki, varmak istediğimiz nokta bu 
değildir. Türkiye, 10 fasıla ait tarama rapor-
larının AB Konseyi tarafından hâlâ onaylan-
mamış olmasını, Kıbrıs ile ilgili meselelerden 
ötürü sekiz faslın askıya alınmış olmasını ve 
Fransa’nın “Türkiye’nin tam üyeliği ile ilgili 
düşüncelerinden” dolayı beş faslın bloke edil-
mesini esefle karşılamaktadır. Kıbrıslı Rumlar 
da, veto yetkilerini kullanarak Türkiye’nin AB 
üyeliği sürecini bir kez daha kötüye kullanmış 
ve beş faslın bloke edilmesine neden olmuşlar-
dır.

Bu nedenle, AB Konseyi’nin 3 Ekim 2005 
tarihinde oy birliğiyle almış olduğu kararın 
aksine hareket eden bazı üye devletlerin poli-
tikalarından ötürü, Türkiye ne yaparsa yapsın 
33 fasıldan 17’sinde ilerleme kaydedememek-
tedir.

Kıbrıs Engeli
Kıbrıs konusunda, AB’ye üye devletler-

den kendi taahhütlerinin tamamen bilincinde 
olarak hareket etmelerini bekliyoruz. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik izolas-
yonların kaldırılmasına ilişkin 24 Nisan 2004 
tarihli Konsey kararı henüz uygulamaya ko-
nulmamıştır. Doğrudan Ticaret Tüzüğü kabul 
edilmemiştir.

Türkiye-AB ilişkilerinin tek bir üye devle-
tin kişisel çıkarları altında rehin tutulması ol-
dukça üzücüdür. Maalesef, büyük üye devletler 
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Lufthansa or any EU national carrier’s star-
ting flights to Ercan Airport in northern Cyp-
rus, Turkey would consider opening its ports 
to Greek Cypriot planes and vessels. 

The Energy chapter and the Justice, Fre-
edom and Security chapter, in which both 
sides need the highest level of cooperation, 
cannot reopen because of the same political 
stance. Blocking the Energy chapter because 
of one country’s political ambitions is irra-
tional. 

Despite all the political difficulties, we 
are determined to continue our efforts on the 
reform process. 

Pacta Sunt Servanda
It is evident that Turkey’s accession pro-

cess requires mutual determination. We are 
aware of the fact that the negotiation process 
is a rocky road along which some difficul-
ties are experienced by all candidate states. 
However, Turkey’s situation differs from 
that of former candidate countries. No other 
country to date has had more than half of its 
negotiating chapters blocked for political re-
asons.

What we expect from the EU is a fair 
approach. We know that none of the previ-
ous negotiations were of a purely technical 
character, but none were affected by political 
factors to the extent Turkey’s accession pro-
cess has been. 

Turkish Determination 
The EU accession process is the country’s 

most important modernization project since 
the proclamation of the republic itself. The 
EU accession process has always been an in-
centive for reform.

We are implementing the reforms be-

bir adanın ardına gizlenmektedir.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü, British 

Airways, Lufthansa veya diğer AB ulusal 
hava yolu şirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki Ercan Havalimanı’na 
uçuş hizmeti sunmalarına olanak sağlayacak 
şekilde uygulanmaya başladığında, Türkiye 
de limanlarını Kıbrıslı Rumların uçak ve ge-
milerine açmayı düşünecektir.

Aynı siyasi duruş nedeniyle, her iki ta-
rafın da en üst seviyede iş birliğine ihtiyaç 
duyulduğu Enerji faslı ve Adalet, Özgürlük 
ve Güvenlik faslında müzakereler açılamı-
yor. Tek bir ülkenin siyasi istekleri nedeniy-
le Enerji faslındaki müzakerelerin tıkanması 
mantıksızdır.

Tüm siyasi zorluklara rağmen, reform 
sürecine yönelik çalışmalarımızı devam et-
tirmeye kararlıyız.

Ahde Vefa
Türkiye’nin katılım sürecinin karşılıklı 

kararlılık gerektirdiği aşikârdır. Müzakere 
sürecinin, tüm aday ülkelerin bazı zorluklar 
yaşadığı taşlı bir yol olduğunun farkındayız. 
Bununla birlikte, Türkiye’nin durumu ön-
ceki aday ülkelerin durumlarından farklıdır. 
Şimdiye kadar hiçbir ülkenin müzakere fa-
sıllarının yarısından fazlası siyasi nedenlerle 
tıkanmamıştır.

AB’den beklentimiz adil bir yaklaşımdır. 
Önceki müzakerelerin hiçbirinin tamamen 
teknik nitelikte olmadığının, fakat aynı za-
manda bu müzakerelerin hiçbirinin Türki-
ye’nin katılım süreci boyunca etkilendiği 
ölçüde siyasi faktörlerden etkilenmediğinin 
farkındayız.

Türkiye’nin Kararlılığı
AB’ye katılım süreci, Cumhuriyetin ila-
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cause our people deserve a higher standard 
of living. This also brings us closer to EU 
membership. With the EU process, Turkey 
continues to become increasingly democra-
tized and prosperous.

The chapters are important, but more 
important are the reforms conducted for our 
own people. Therefore, we attach the utmost 
importance to our reforms, a significant 
number of which have been realized during 
the last eight years. This is more important 
than the opening and closing of chapters.

Many important developments and refor-
ms have been realized in recent years. These 
include: 

• Launch of a judicial reform strategy and 
anticorruption strategy.

• Progress in cultural rights, including a 
24hour Turkish Radio and Television Corpo-
ration (TRT) TV station in Kurdish and a 
TRT radio station in Armenian.

• Establishment of the Parliamentary Com-
mittee on Equal Opportunities for Men and 
Women, involving the active engagement of 
the Reform Monitoring Group (RMG). 

• In terms of civilmilitary relations, the 
abolition of the Protocol on Cooperation for 
Security and Public Order (EMASYA) in 
February 2010.

• The holding of a religious ceremony at 
the historic Sumela Monastery near Trabzon 
on Aug. 15, 2010 (The monastery after being 
closed to religious activities for 88 years).

• The holding of a religious ceremony at 
the Surp Haç (Holy Cross) Armenian church 
on Akdamar Island, Van, on Sept. 19, 2010.

• Initiation of the “Roma opening’ by our 
government, aimed at addressing the issues 
of Turkey’s Roma citizens.

• Approval of a constitutional reform pac-

nından bu yana Türkiye’nin en önemli çağ-
daşlaşma projesidir. Reformların gerçekleşti-
rilmesinde, AB’ye katılım süreci her zaman 
itici güç olmuştur.

Halkımız daha yüksek bir yaşam standar-
dı hak ettiği için reformları gerçekleştiriyo-
ruz. Bu, aynı zamanda bizi AB üyeliğine de 
yaklaştırıyor. AB sürecinde, Türkiye, giderek 
daha fazla demokratikleşmekte ve zenginleş-
mektedir.

Fasıllar önemlidir, ancak daha da önemlisi 
kendi halkımız için yürüttüğümüz reformlar-
dır. Bu nedenle, büyük çoğunluğu son sekiz 
yıldır gerçekleştirilmiş olan reformlara çok 
fazla önem vermekteyiz. Reformlar, fasılların 
açılması ve kapanmasından daha önemlidir.

Son yıllarda birçok gelişme ve reform 
gerçekleştirilmiştir. Bunları şöyle sıralayabi-
liriz: 

• Yargı reformu stratejisinin ve yolsuzluk-
la mücadele stratejisinin başlatılması.

• Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru-
mu’nun (TRT) 24 saat Kürtçe yayın yapan 
kanalı ve Ermenice yayın yapan kanalı da 
dâhil olmak üzere, kültürel haklar konusunda 
ilerleme.

• Reform İzleme Grubu’nun (RİG) girişim-
leriyle TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nun kurulması.

• Sivilasker ilişkileri bakımından, Şubat 
2010’da Emniyet, Asayiş ve Yardımlaşma 
(EMASYA) için İş Birliği Protokolü’nün kal-
dırılması.

• 15 Ağustos 2010 tarihinde Trabzon yakın-
larındaki tarihi Sümela Manastırı’nda dini bir 
tören düzenlenmesi (Manastır 88 yıldır dini 
faaliyetlere kapalıydı).

• 19 Eylül 2010 tarihinde Van’ın Akdamar 
Adası’ndaki Surp Haç (Kutsal Haç) Ermeni 
Kilisesi’nde dini bir tören düzenlenmesi.
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kage at referendum on Sept. 12, 2010. The 
result illustrated the Turkish people’s sup-
port for the reforms as well as attesting to 
our efforts to fully comply with accession 
criteria.

EUSG: A Major Player
The Secretariat General for European 

Union Affairs (EUSG) was established in 
2000 with the vision of coordinating and 
monitoring the preaccession process. Howe-
ver, with its growing role, it has been neces-
sary to change its staffing and organizational 
structures over the years.

While guiding and coordinating Turkey’s 
EU accession process, sufficient personnel 
and a proper structure are essential. In this 
framework, the new Law on the Organiza-
tion and Functions of the EUSG, No. 5916, 
came into force following its promulgation 
in the Official Gazette on July 9, 2009. 

With the new law, 16 separate directora-
tes have been established. Innovations int-
roduced by the law can be summarized as 
follows:

• Creation of entirely new units in the 
Turkish public sector, such as the Directo-
rate for European Union Law and the Direc-
torate for Civil Society, Communication and 
Culture. 

• The Directorate of EU Law, which not 
only examines the legal harmonization pro-
cess but also focuses on muchneeded studies 
regarding the decisions and case laws of EU 
institutions.

• The process of EU harmonization ne-
cessitates establishing a close dialogue with 
all segments of society in addition to public 
institutions and administrations. In this con-
text the EUSG Directorate of Civil Society, 
Communication and Culture has been estab-

• Hükümet tarafından Türkiye’deki Roman 
vatandaşların sorunlarını ele almak amacıyla 
“Roman açılımının” başlatılması.

• 12 Eylül 2010 tarihinde gerçekleştirilen 
referandumla Anayasa reform paketinin ka-
bul edilmesi. Referandum sonuçları, Türk 
halkının reformları desteklediğini ve katılım 
kriterlerine tam olarak uyum sağlamaya yöne-
lik çalışmalarımızı onayladığını göstermiştir.

ABGS: Bir Başrol Oyuncusu
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 

(ABGS), AB’ye katılım öncesi süreci ko-
ordine etmek ve izlemek üzere 2000 yılın-
da kurulmuştur. Ancak, geçen yıllar içinde 
ABGS’nin artan rolüyle birlikte kadro ve 
kurumsal yapısında değişikliğe gidilme ihti-
yacı doğmuştur.

Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin 
yönlendirilmesinde ve koordine edilmesinde 
yeterli kadrolar ve düzenli bir işleyiş şart-
tır. Bu çerçevede, 5916 sayılı Avrupa Birli-
ği Genel Sekreterliği teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun, 9 Haziran 2009 tarihin-
de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

Yeni Kanun ile 16 başkanlık kurulmuş-
tur. Kanun ile birlikte getirilen yenilikler 
aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Türk kamu idaresinde Avrupa Birliği Hu-
kuku Başkanlığı ve Sivil Toplum, İletişim ve 
Kültür Başkanlığı gibi tamamen yeni birim-
lerin oluşturulması.

• AB Hukuku Başkanlığı hukuki uyum 
sürecini incelemenin yanı sıra, AB kurum-
larının vermiş oldukları kararlara ve içtihat 
hukukuna ilişkin çalışmalara da odaklan-
maktadır.

• AB uyum süreci, kamu kurum ve kuru-
luşlarının yanı sıra toplumun her kesimiyle 
yakın ilişkiler kurulmasını gerektirir. Bu 
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lished in order to develop and implement a 
comprehensive, flexible, transparent and 
twoway communication strategy in coor-
dination with all relevant actors, including 
EU institutions and member states. Turkey’s 
new Communication Strategy (EUCS) is 
being prepared and will be regularly upda-
ted in consultation with all relevant gover-
nmental and civil society actors. The Direc-
torate of Civil Society, Communication and 
Culture is supposed to serve as an umbrella 
and coordination point for preparation and 
implementation of the strategy. The strategy 
envisages a better communication between 
Turkey and the EU and between the EU and 
Turkey, as well as holding a fair and rational 
debate on Turkey’s accession to the EU. 

• The Directorate of Translation Coordina-
tion, which has been established to carry out 
translation activities required for legislative 
alignment. Translation of EU legislation into 
Turkish is a prerequisite for Turkish to be 
included among the official languages of the 
European Union.

• The Directorate of Project Implementa-
tion is in charge of the implementation of 
EUfunded projects such as the Civil Society 
Dialogue Project for which the EUSG is the 
beneficiary.

• With a view to carrying out Turkey’s 
accession process in a more coordinated 
manner, the law has enabled the EUSG to 
establish a unit in Brussels under permanent 
representation. We recently appointed a de-
puty permanent delegate and two EU coun-
cillors in Brussels.

• The law also permitted the recruitment 
of permanent staff. With new recruitments, 
the number of the experts in the EUSG rose 
from around 30 to 165, while the number of 
total personnel reached 290.

bağlamda, kapsayıcı, esnek, şeffaf ve AB 
kurumları ve üye devletler de dâhil olmak 
üzere, süreçle ilgili tüm aktörlerle koordi-
nasyon halinde, iki yönlü bir iletişim stra-
tejisi geliştirmek ve uygulamak amacıyla 
Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı 
kurulmuştur. Türkiye’nin yeni AB İletişim 
Stratejisi (ABİS) hazırlanmaktadır ve bu 
Strateji ilgili resmi ve sivil toplum aktör-
leriyle istişare halinde düzenli aralıklarla 
güncellenecektir. Sivil Toplum, İletişim ve 
Kültür Başkanlığı, Stratejinin hazırlanması 
ve uygulanmasında bir çatı görevi görecek 
ve koordinasyon noktası olacaktır. Strateji, 
Türkiye’nin AB üyeliği konusunda adil ve 
akılcı müzakerelerin yürütülmesinin yanı 
sıra, Türkiye ile AB arasında ve AB ile Tür-
kiye arasında daha iyi bir iletişim olmasını 
öngörmektedir.

• Çeviri Eş güdüm Başkanlığı, mevzuat 
uyumu için gerekli çeviri faaliyetlerini yü-
rütmek amacıyla kuruluştur. Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden bir ola-
bilmesi için, AB mevzuatının Türkçeye çev-
rilmesi bir ön koşuldur.

• Proje Uygulama Başkanlığı, ABGS’nin 
de faydalanıcı olduğu, Sivil Toplum Diyalo-
ğu Projesi gibi AB tarafından finanse edilen 
projelerin uygulanması ile görevlidir.

• Kanun, ABGS’nin Türkiye’nin katılım 
sürecini daha koordineli bir şekilde yürüte-
bilmesi amacıyla, Brüksel’de Daimi Temsil-
cilik bünyesinde bir birim kurulmasına im-
kân tanımıştır. Kısa bir süre önce, bir Daimi 
Temsilci Yardımcısını ve iki AB müşavirini 
Brüksel’de görevlendirmiş bulunuyoruz.

• Kanun aynı zamanda kadrolu personel 
alımına da imkân tanımıştır. Yapılan yeni 
alımlarla, ABGS’deki uzman sayısı yakla-
şık 30’dan 165’e, toplam personel sayısı ise 
290’a ulaşmıştır.
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With the aim of accelerating accession 
negotiations and the reform process, along 
with increasing public awareness and sup-
port, the EUSG has prepared the EUCS for 
Turkey’s accession process. The EUCS for-
ms part of a comprehensive approach to the 
negotiation process based on four pillars; the 
new strategy was adopted by the Council of 
Ministers on Jan. 4, 2010.

One of the targets of the new EU Stra-
tegy is alignment with the EU acquis com-
munautaire at the highest level by 2013. 
The strategy’s first pillar aims to provide the 
continuity of the current official negotiation 
process; in other words, taking the necessary 
steps in order to meet the technical opening 
and closing benchmarks.

The second pillar covers primary and 
secondary legislation to be enacted, and ot-
her studies to be carried out regarding the 
33 chapters in 2010, regardless of chapters 
opened or suspended or blocked. In this way, 
Turkey will be able to progress in important 
chapters, regardless of whether they are sus-
pended or blocked. Once the EU decides to 
open politically blocked chapters, Turkey’s 
existing progress in the relevant chapter will 
facilitate the closing of that chapter. Turkey 
will have a say in the process by making its 
own decisions on timing and pace. Proble-
matic issues for Turkey may be postponed, 
while priority areas take precedence. There-
fore, Turkey will determine the pace of the 
reform process in accordance with its own 
preferences and priorities.

The third pillar is the area of political 
criteria, which is significant for the democ-
ratization of Turkey. Political reforms in the 
fields of human rights, democracy and rule 
of law constitute the backbone of the acces-
sion process. Progress achieved since 2002 
to fulfill the Copenhagen political criteria 

Toplumsal farkındalığı ve desteği artır-
manın yanı sıra katılım müzakereleri ve re-
form sürecini hızlandırmak amacıyla ABGS, 
Türkiye’nin katılım sürecine yönelik olarak 
ABİS’i hazırladı. Dört ayağı bulunan ABİS, 
müzakere sürecine ilişkin geniş kapsamlı bir 
yaklaşımın bir bölümünü oluşturmaktadır; 
bu yeni Strateji 4 Ocak 2010’da Bakanlar 
Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Yeni AB Stratejisi’nin hedeflerinden biri 
2013’e kadar AB müktesebatına en üst sevi-
yede uyum sağlamaktır. Strateji’nin birinci 
ayağı, bugünkü resmi müzakere sürecinin 
devamlılığını sağlamayı amaçlamaktadır; 
bir diğer ifadeyle, teknik açılış ve kapanış 
kriterlerini karşılamak üzere gerekli adımla-
rın atılması amaçlanmaktadır.

İkinci ayak, çıkarılacak birincil ve ikincil 
mevzuatı ve fasılların açılmış, askıya alın-
mış ya da bloke edilmiş olup olmadığına 
bakmaksızın, 2010’da 33 fasılla ilgili olarak 
yapılacak diğer çalışmaları kapsamaktadır. 
Bu şekilde Türkiye ilgili fasıllarda, o fasıl-
lar askıya alınmış ya da bloke edilmiş olsa 
dahi, önemli bir ilerleme katedecektir. AB 
siyasi olarak bloke edilmiş fasılları açmaya 
karar verdiğinde Türkiye’nin söz konusu 
fasılda kaydetmiş olduğu ilerleme o faslın 
kapatılmasını kolaylaştıracaktır. Türkiye, 
zamanlama ve ilerleme hızıyla ilgili kendi 
kararlarını vererek süreçte söz sahibi olacak-
tır. Öncelikli alanlar daha önce ele alınırken, 
Türkiye için problemli konular ertelenebilir. 
Dolayısıyla Türkiye, reform sürecinin ilerle-
me hızını kendi tercihleri ve öncelikleri doğ-
rultusunda belirleyecektir.

Üçüncü ayak, Türkiye’nin demokratikleş-
mesi için büyük önem taşıyan siyasi kriterler 
alanıdır. İnsan hakları, demokrasi ve huku-
kun üstünlüğü alanlarındaki siyasi reformlar 
katılım sürecinin temel taşlarını oluştura-
caktır. Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine 
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has continued, following the opening of ac-
cession negotiations on Oct. 3, 2005. With 
these reforms, the Turkey of today is, and 
will continue to be, more liberal, democra-
tic, stable, prosperous, transparent and pres-
tigious. 

With this understanding, the RMG, es-
tablished in 2003, meets once every two 
months with the participation of the minister 
and chief negotiator for EU affairs, the mi-
nister of the interior, the minister of justice 
and the minister of foreign affairs. Meetings 
are held in various cities in order to observe 
the effects of the reforms in different parts of 
the country, as well as to raise public aware-
ness on the accession process. 

The fourth pillar is the EUCS, which 
aims to support the first three pillars. The 
effectiveness and efficiency of Turkey’s EU 
harmonization process requires the collecti-
ve effort and commitment of all sectors of 
Turkish society, as well as that of public ins-
titutions and administrations.

The EUCS envisages better communica-
tion between Turkey and the EU, and betwe-
en the EU and Turkey, so that the debate on 
Turkey’s accession will be fair, rational and 
based on facts rather than myths and preju-
dices. 

Within this framework, the EUCS was 
presented to the Council of Ministers in 
2009. The EUSG Directorate of Civil So-
ciety, Communication and Culture serves as 
a coordination point, as well as a bank for 
proposals put forward by different actors.

Up to now the EUSG has organized four 
major events, gathering together hundreds of 
civil society organizations. The most recent 
of these meetings was held in İstanbul on 
Dec. 11, 2010.

We prepared and published a brochure, 

getirilmesi yönünde 2002’den beri sağlanan 
ilerleme 3 Ekim 2005’te katılım müzakere-
lerinin açılması sonrasında da devam etmiş-
tir. Bu reformlarla günümüz Türkiye’si daha 
liberal, demokratik, istikrarlı, müreffeh, şef-
faf ve itibarlı olmuş, bundan sonra da olma-
ya devam edecektir.

Bu anlayışla 2003’te kurulan RİG, iki ayda 
bir Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakere-
cinin, İçişleri Bakanının, Adalet Bakanının 
ve Dışişleri Bakanının katılımıyla toplan-
maktadır. RİG toplantıları katılım süreci 
hakkındaki toplumsal farkındalığı artırmak 
ve reformların ülkenin farklı yörelerindeki 
etkilerini gözlemlemek amacıyla değişik şe-
hirlerde yapılmaktadır.

Dördüncü ayak, ilk üç ayağı desteklemeyi 
amaçlayan ABİS’tir. Türkiye’nin AB uyum 
sürecinin etkili olması Türk toplumunun tüm 
katmanlarının, kamu kurumlarının ve idare-
lerinin ortak çabasını ve kararlığını gerektir-
mektedir.

ABİS, Türkiye ve AB arasında daha güçlü 
bir iletişim olmasını öngörmektedir. Böyle-
ce Türkiye’nin katılımı hakkındaki tartışma 
adil, rasyonel olacak ve efsaneler ve önyar-
gılar yerine gerçeklere dayanacaktır.

Bu çerçevede, ABİS 2009’da Bakanlar 
Kurulu’na sunulmuştur. ABGS Sivil Top-
lum, İletişim ve Kültür Başkanlığı bir koor-
dinasyon merkezi olarak hizmet vermekte ve 
farklı aktörlerin teklifleri burada toplanmak-
tadır.

Bugüne kadar ABGS, yüzlerce sivil top-
lum örgütünü bir araya getiren üç büyük 
organizasyon gerçekleştirmiştir. Bu toplan-
tılardan en yakın tarihlisi 11 Aralık 2010’da 
İstanbul’da yapılmıştır.

AB vatandaşlarına yönelik olarak, “Avru-
pa’nın Geleceği İçin Anahtar Türkiye” baş-
lıklı İngilizce bir broşür hazırladık ve Türk-
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“TurKEY to Europe’s Future,” addressing 
the EU public in English, along with a Tur-
kish version. We also produced “Turkey as 
an EU Member” in Turkish, addressing the 
Turkish public. These are being distributed 
on both Turkish Airlines flights and Istan-
bul’s Metrobus system.

In cooperation with the Open Society 
Foundation, the EUSG also published an up-
dated version of “100 ways the EU affects 
our lives,” a publication explaining how the 
EU accession process changed the lives of 
people in Turkey in many areas, from the en-
vironment to food safety and human rights.

In order to reach all 81 provinces in Tur-
key and make them more active in the ac-
cession process, one deputy governor from 
each province has been appointed EU con-
tact point. 

A Look at the 2010 Progress Report 
The 2010 Progress Report for Turkey is 

an indicator that our new EU strategy functi-
ons well and has the support and effort of all 
relevant institutions. 

The 13th Progress Report on Turkey, 
covering the period October 2009October 
2010, was published on Nov. 9, 2010. The 
report contains no surprises for us. It is, after 
all, a picture of Turkey taken by the Europe-
an Commission.

Had there been progress reports prepared 
for current member states, they would inevi-
tably contain criticism on topics such as de-
mocratization, rights and freedom, economic 
criteria and harmonization with the acquis.

The comprehensive and technical assess-
ment made by the report clearly evidences 
that Turkey has taken important steps in the 
right direction and that the membership pro-
cess is indeed “maturing.”

çesiyle birlikte yayınladık. Türk vatandaşları 
için de, “AB Üyesi Bir Türkiye”yi hazırla-
dık. Bunlar hem Türk Havayolları uçakla-
rında hem de İstanbul metrobüs sisteminde 
dağıtılmaktadır.

ABGS, Açık Toplum Vakfı’yla iş birliği 
içinde, AB’ye katılım sürecinin çevreden 
gıda güvenliğine ve insan haklarına kadar 
uzanan farklı alanlarda Türkiye’de yaşamı 
nasıl etkilediğini anlatan “100 Konuda Av-
rupa Birliği’nin Günlük Hayatımıza Etkile-
ri”ni de yayımlamıştır.

Türkiye’deki 81 ilin tamamına ulaşmak ve 
onları katılım sürecinde daha aktif hâle ge-
tirmek için her ilden bir vali yardımcısı AB 
temas noktası olarak atanmıştır.

2010 İlerleme Raporuna Bakış
2010 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, yeni 

AB Stratejimizin iyi bir biçimde işlediğinin 
ve ilgili tüm kuruluşların destek ve çabasını 
aldığının bir göstergesidir.

Ekim 2009-Ekim 2010 dönemini kapsayan 
13. Türkiye İlerleme Raporu 9 Kasım 2010 
tarihinde yayımlanmıştır. Raporda bizim 
için şaşırtıcı bir husus bulunmamaktadır. 
Neticede bu rapor Türkiye’nin Avrupa Ko-
misyonu tarafından çekilen bir fotoğrafıdır.

Eğer üye devletler için de ilerleme raporu 
hazırlansaydı, kaçınılmaz olarak demokra-
tikleşme, hak ve özgürlükler, ekonomik kri-
terler ve müktesebata uyum gibi konularda 
eleştiriler yer alırdı.

Rapor tarafından ortaya konan kapsamlı 
ve teknik değerlendirme Türkiye’nin doğru 
yönde önemli adımlar attığını ve üyelik sü-
recinin gerçekten “olgunlaşmakta” olduğu-
nu açıkça göstermektedir.

Türkiye 1998 tarihli ilk İlerleme Rapo-
ru’ndan itibaren çok mesafe katetmiştir. 
Hükümetimizin son sekiz yıllık dönemdeki 
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Turkey has covered a lot of distance since 
the first progress report in 1998. Through the 
efforts of our government over the last eight 
years, Turkey has become the fastestgrowing 
economy in Europe, one that possesses high 
democratic standards and pursues a proacti-
ve foreign policy. Therefore, the Turkey ref-
lected in the progress report of 1998 and that 
of 2010 are completely different. Turkey’s 
evolution during these years is striking.

I believe everyone will get the right mes-
sage from the progress report; that everyone 
who supports EU membership bears respon-
sibility in this process.

The report is positive and balanced, ref-
lecting Turkey’s determination in the EU 
process through reference to specific efforts:

• Improvement of interinstitutional coordi-
nation by the EU minister and chief nego-
tiator.

• Incorporation of civil society into the ac-
cession process.

• Dialogue with representatives of diffe-
rent religious groups.

• Appointment of deputy governors as EU 
contact points in 81 provinces.

• Convention of the RMG under the cha-
irmanship of Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan.

• RMG meetings around the country to in-
corporate society into the accession process.

• Turkey’s EU Strategy and 20102011 Ac-
tion Plan.

• The government reform efforts, particu-
larly its constitutional reform package.

• Constitutional amendments and judicial 
reform, which the report says have strengt-
hened the independence, impartiality and 
effectiveness of the judicial system.

Positive developments have been recor-

çabaları sayesinde, demokrasi konusunda 
yüksek standartlara sahip olan ve aktif bir 
dış politika izleyen Türkiye, Avrupa’nın en 
hızlı büyüyen ekonomisi haline gelmiştir. 
Bu nedenle, 1998 yılı Raporu ile 2010 yılı 
Raporu’nda yansıtılan Türkiye birbirinden 
tamamen farklıdır. Türkiye’nin bu yıllar bo-
yunca gelişimi dikkat çekicidir.

İnanıyorum ki, herkes İlerleme Raporu’n-
dan doğru mesajı alacaktır; bu da AB üyeli-
ğini destekleyen herkesin bu süreçte sorum-
luluk üstlenmiş olduğudur.

Belirli çabalara atıfta bulunarak Türki-
ye’nin AB sürecindeki kararlılığını ortaya 
koyan Rapor pozitif ve dengelidir. Bu çaba-
lar:

• Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
tarafından kurumlar arası koordinasyonun 
geliştirilmesi.

• Sivil toplumun katılım sürecine dâhil 
edilmesi.

• Farklı dini grupların temsilcileriyle diya-
log.

• 81 ilde vali yardımcılarının AB temas 
noktası olarak atanmaları.

• Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın başkanlığında toplanan Reform İzle-
me Grubu (RİG).

• Toplumu katılım sürecine dâhil eden ülke 
çapındaki RİG toplantıları.

• Türkiye’nin AB Stratejisi ve 2010-2011 
yılı Eylem Planı.

• Başta Anayasa reform paketi olmak üzere 
Hükümetin reform çabaları.

• Raporda yargının bağımsızlığını, tarafsız-
lığını ve etkililiğini güçlendirdiği ifade edi-
len anayasal değişiklikler ve yargı reformu.

Son İlerleme Raporu’ndan bu yana tüm 
fasıllarda olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. 
Raporda “ilerleme kaydedilmemiştir” ibare-



33

BAŞMÜZAKERECİNİN KALEMİNDEN…

ded in every chapter since the last progress 
report. It should be underlined that the report 
identifies no chapter in which there is “no 
progress.” Our actual progress will be better 
appreciated if we consider that we are unab-
le to open 17 chapters because of political 
blocks, and that some chapters have not even 
been given opening criteria.

Conclusions
At this critical juncture, both in Turkis-

hEU relations and for the EU itself, Europe 
needs leaders with the courage and vision to 
appreciate the fact that TurkishEU relations 
potentially represent a “win-win situation.”

Turkey will not be a part of the problem. 
Turkey will be a part of the solution on a 
wide range of issues Europe is facing, from 
economy to the environment, and from ener-
gy to security. Turkey is now the sixthlar-
gest economy in Europe and was its fastest 
growing economy in 2010. It will become 
the EU’s “engine of growth.”

Turkey constitutes a natural energy bri-
dge between the sourcerich countries of the 
Caspian Basin and the Middle East, and the 
EU countries, making it an energy hub for 
Europe.

One of Turkey’s biggest assets is its edu-
cated, young and dynamic human resources. 
The current average age in Turkey is 28 ye-
ars, while it is 42 in EU countries.

Turkey will enable the EU to become a 
global actor. It is the only country to be a 
member of the Council of Europe, NATO, 
the Organization for Economic Coopera-
tion and Development (OECD), G20 and 
the Organization of the Islamic Conference 
(OIC). Turkey is making greater contributi-
ons to European Security and Defense Poli-
cy (ESDP) operations in the Balkans, Africa 

sinin yer aldığı hiçbir faslın bulunmadığının 
altı çizilmelidir. 17 faslı siyasi blokaj nede-
niyle açamadığımızı ve bazı fasıllara ilişkin 
açılış kriteri bile verilmediğini göz önüne 
alırsak, gerçek ilerlememiz daha çok takdir 
edilecektir.

Sonuçlar
Hem Türkiye-AB ilişkileri bakımından, 

hem de AB’nin kendisi için kritik olan bu 
noktada Avrupa’nın, Türkiye-AB  ilişkileri-
nin potansiyel olarak her iki tarafın da ka-
zancına bir durum olduğu gerçeğini takdir 
edecek cesaret ve vizyona sahip liderlere 
ihtiyacı vardır.

Türkiye sorunun bir parçası olmayacaktır. 
Türkiye, Avrupa’nın ekonomiden çevreye, 
enerjiden güvenliğe karşı karşıya olduğu 
kapsamlı bir dizi sorunun çözümünün bir 
parçası olacaktır. Türkiye şu anda Avru-
pa’nın en büyük altıncı ekonomisidir ve en 
hızlı ekonomik büyümeyi 2010 yılında ger-
çekleştirmiştir. Türkiye, AB’nin “büyüme 
motoru” olacaktır.

Türkiye, zengin kaynaklara sahip Hazar 
Havzası ve Orta Doğu ülkeleri ile AB ül-
keleri arasında, Avrupa’nın enerji merkezi 
olarak, doğal bir enerji köprüsü oluşturmak-
tadır.

Türkiye’nin en büyük değerlerinden biri 
eğitimli, genç ve dinamik insan kaynağıdır. 
AB ülkelerindeki mevcut ortalama yaş 42 
iken, bu rakam Türkiye’de 28’dir.

Türkiye, AB’nin global bir aktör olması-
nı sağlayacaktır. Avrupa Konseyi, NATO, 
Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü 
(OECD), G20 ve İslam İş birliği Teşkila-
tı’na (eski adıyla İslam Konferansı Örgütü) 
(OIC) üye olan tek ülkedir. Türkiye, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Politikasının (ESDP) 
Balkanlar, Afrika ve diğer yerlerdeki operas-
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and elsewhere than are being made by some 
member states.

It goes without saying that Turkey is a 
remedy to the socalled clash of civilizations. 
The European Union will not be complete 
until Turkey is fully part of it and we need 
the leaders on all sides to realize just that. 

yonlarına bazı üye devletlerden daha fazla 
katkı sağlamaktadır.

Gayet açıktır ki, Türkiye sözde medeniyet-
ler çatışmasına karşı bir ilaçtır. Avrupa Bir-
liği, Türkiye Birliğe tam üye olana kadar ta-
mamlanmayacaktır ve tüm liderlerin bunun 
farkına varmasına ihtiyacımız var.
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Access All Areas

The end of the sixth year since Turkey 
started its accession negotiations with the 
EU, is a good time to take a look at relati-
ons between Ankara and Brussels. Much has 
changed in the Union, and particularly in 
Turkey, since its first EU bid, which dates 
back to 1959, and even since the start of the 
country’s accession negotiations in 2005.

Within the accession process, Turkey 
has undertaken significant reforms in a wide 
spectrum that ranges from rule of law and 
economy to fundamental freedoms and de-
mocracy. A judicial reform strategy and an 
anticorruption strategy were launched. Prog-
ress was made regarding cultural rights, inc-
luding the broadcasting of Turkish radio and 
television in Kurdish for 24 hours a day and 
radio broadcasting of TRT in Armenian. A 
parliamentary committee on equal opportu-
nities for men and women was established. 
And the constitutional reform package was 
approved by a referendum which was held 
on 12 September, wiping off the remnants 
of the 1980 coup. This was followed by an 
ambitious action plan that will further align 
Turkey with the EU acquis.

The changes have also penetrated daily 
life. A religious ceremony in the historical 

Tüm Alanlara Erişim

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile katı-
lım müzakerelerine başlamasından bu yana 
altı yıl geçti ve artık Ankara ile Brüksel ara-
sındaki ilişkilere bakmanın zamanı geldi. 
Türkiye’nin 1959 yılına uzanan AB üyeliği 
girişiminden ve özellikle 2005’te katılım mü-
zakerelerinin başlamasından bu yana AB’de 
ve özellikle Türkiye’de çok şey değişti.

Türkiye üyelik sürecinde, hukukun üs-
tünlüğünden ekonomiye ve temel özgürlük-
lerden demokrasiye kadar geniş bir yelpaze-
ye yayılan önemli reformlar gerçekleştirdi. 
Yargı reformu stratejisi ve yolsuzlukla mü-
cadele stratejisi başlatıldı. Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu’nun (TRT) günde 24 
saat Kürtçe yayın yapması ve TRT’nin yaptı-
ğı Ermenice radyo yayını dâhil olmak üzere, 
kültürel haklar konusunda ilerleme kayde-
dildi. Mecliste, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu kuruldu. 12 Eylül’de yapılan 
referandumla 1980 yılındaki darbeden kalan 
izler silindi ve anayasal reform paketi kabul 
edildi. Bunu, Türkiye’yi AB müktesebatıyla 
daha uyumlu hale getirecek iddialı bir eylem 
planı takip etti.

Değişiklikler, günlük hayatı da etkiledi. 
88 yıllık bir aradan sonra tarihi Sümela Ma-
nastırı’nda dini bir tören düzenlendi ve Surp 

Yayın Organı : The Parliament Haber Portalı

Tarih : 14 Şubat 2011

Yayın Dili : İngilizce
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Sumela Monastery, after a lapse of 88 ye-
ars, and still another in Surp Hac Armeni-
an Church on Akdamar Island in Van, was 
welcomed by Turkey’s Christians as well as 
locals. A Roman opening was initiated by 
our government, addressing the issues of our 
Roman citizens.

However, political issues which have 
nothing to do with negotiations tend to do-
minate the entire process. Since 2005, 13 
chapters were opened out of 35, and one is 
temporarily closed, while 18 chapters rema-
in blocked for purely political reasons. Hen-
ce no matter what Turkey does, we cannot 
achieve any progress in 18 chapters. Eight 
chapters are suspended due to the Cyprus 
problem on the negotiation process, and 
France is blocking the opening of five chap-
ters because of their socalled “direct bearing 
on full membership”. The Greek Cypriots 
have also blocked five more chapters unila-
terally, displaying once more their abuse of 
EU membership through veto power. That 
leaves only three chapters for Ankara to 
open in the near future: competition policy, 
public procurement, and social policy and 
employment. But being blocked in Brussels 
does not mean that we will consent to being 
blocked in Ankara. The screening process, 
the progress reports and our own national 
programme makes it all too clear what needs 
to be done for alignment and that Turkey is 
capable of doing it.

Given our own determination, we now 
have five expectations from the European 
Union. The first and foremost is a fair ap-
proach. We expect EU member states to act 
in full awareness of their commitments and 
not to discourage Turkey on its path to mem-
bership. We must do away with political 
blockages that slow down and threaten the 
current negotiations. If no political obstacles 

Haç Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen başka 
bir tören, Türkiye’deki Hristiyanlarca ve 
ayrıca yerel halk tarafından memnuniyetle 
karşılandı. Hükümet tarafından Roman va-
tandaşlarla ilgili konulara yönelik bir Roman 
açılımı başlatıldı.

Ne var ki müzakerelerle hiç ilgisi ol-
mayan siyasi konular, sürecin tümünü etki-
lemekte. 2005 yılından bu yana 35 fasıldan 
13’ü müzakereye açılmış, bir tanesi geçici 
olarak kapatılmıştır; 18 fasıl sadece siyasi 
sebeplerle hâlâ engellenmiş durumda. Bu 
nedenle, Türkiye ne yaparsa yapsın, 18 fa-
sılda herhangi bir ilerleme kaydedemiyoruz. 
Müzakere sürecinde Kıbrıs sorunu nedeniyle 
sekiz fasıl askıya alınmış durumda ve Fran-
sa, sözde “tam üyelik üzerindeki doğrudan 
etkileri” sebebiyle beş faslın açılmasını en-
gelliyor. Kıbrıslı Rumların beş fasılda daha 
tek taraflı olarak müzakerelerin açılmasını 
engellemiş olması, veto yetkisi yoluyla AB 
üyeliğini kötüye kullandıklarını bir kez daha 
gösteriyor. Bu durumda yakın gelecekte mü-
zakereye açılması için Ankara’ya sadece üç 
fasıl kaldı: Rekabet politikası, kamu alımları, 
sosyal politika ve istihdam. Bununla beraber, 
Brüksel tarafından engellenmek, Ankara’da 
engellenmeye izin vereceğimiz anlamına 
gelmiyor. Tarama süreci, ilerleme raporları 
ve kendi ulusal programımız, uyum için ya-
pılması gerekenleri ve Türkiye’nin bunları 
yapabilecek kapasitede olduğunu çok açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kararlılığımız çerçevesinde AB’den beş 
beklentimiz bulunmaktadır. Bunlardan birin-
cisi ve en önemlisi, adil bir yaklaşımın ser-
gilenmesidir. AB’ye üye devletlerden kendi 
taahhütlerinin tamamen bilincinde olarak 
hareket etmelerini ve üyelik yolunda Türki-
ye’nin cesaretini kırmamalarını bekliyoruz. 
Müzakereleri yavaşlatan ve tehdit eden si-
yasi tıkanıklıkların ortadan kaldırılması ge-
rekmektedir. Herhangi bir siyasi engelin uy-
gulanmaması halinde, kısa veya orta vadede 
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are imposed, we could open 29 chapters, in 
the short or medium term. Second, we want 
more concrete cooperation in our fight aga-
inst the Kurdistan Workers’ Party (PKK) and 
international terrorism. Terrorism is a direct 
threat to all our democracies. Third is the 
Cyprus issue. It is unfair that the Turkish 
relations with the EU should be hostage to 
that. It is just as unfair that the Turkish Cy-
priots, who have said yes to the Annan plan 
in 2004 should remain in isolation while 
the Greek Cypriots continue to abuse their 
membership as if they are the sole represen-
tatives of the island.

Fourth, the visa liberalization should be 
realized with Turkey. Citizens of nonEurope-
an countries can enter the EU without visas 
but Turkish citizens still wait in line in front 
of the EU consulates. That is indeed the mo-
ment that Turks feel least like a European.

Fifth, we, the candidate countries, would 
like to be invited to the EU summits, as had 
been the case before 2004. This would enab-
le us to exchange views on areas of strategic 
cooperation. This would also be interpreted 
as a clear commitment to the enlargement 
process on the part of the EU, which is pro-
bably the strongest motivation to be given to 
the candidates. Turkey believes that enlarge-
ment has been successful in the past and can 
be a success in the future, making the EU not 
only bigger, but politically and economically 
stronger. The message we want to convey to 
the Turkish and the European public is clear: 
the EU is stronger with Turkey in it. We are 
aware that membership will not happen over 
night; but it can and should happen when the 
EU criteria for accession is fulfilled. Turkey 
has the will and the European Union can 
make the way. 

29 faslı müzakereye açabilecek durumdayız. 
İkinci olarak, Türkiye’nin PKK ve ulus-

lararası terörizme karşı mücadelesinde daha 
somut bir iş birliği bekliyoruz. Terörizm, he-
pimizin demokrasilerine karşı doğrudan bir 
tehdittir. 

Üçüncüsü Kıbrıs konusudur. Türkiye’nin 
AB ile ilişkilerinin buna karşı rehin tutulma-
sı haksızlıktır. 2004 yılında Annan Planı’na 
evet diyen Kıbrıslı Türkler izolasyon altında 
tutulurken Kıbrıslı Rumların adanın tek tem-
silcileriymiş gibi üyeliklerini kötüye kullan-
maya devam etmeleri büyük bir haksızlıktır.

Dördüncü olarak AB, Türkiye’ye vize 
serbestliği tanımalıdır. AB’ye üye olmayan 
ülkelerin vatandaşları, AB’ye vizesiz girebi-
lirken Türk vatandaşları hâlâ AB konsolos-
lukları önünde beklemektedirler. İşte o anlar, 
Türklerin kendilerini en az Avrupalı hisset-
tikleri anlardır.

Beşinci olarak ise, aday ülkeler olarak 
2004 yılından önce yapıldığı gibi, AB zirve-
lerine davet edilme arzusundayız. Bu durum, 
stratejik iş birliği alanlarında fikir alışveri-
şinde bulunmamıza imkân tanıyacaktır. Ayrı-
ca, AB tarafında genişleme sürecine yönelik 
net bir taahhüt olarak da yorumlanabilecek 
bu durum muhtemelen aday ülkelere veri-
lebilecek en güçlü motivasyondur. Türkiye, 
genişlemenin başarılı olduğuna ve gelecekte 
de başarılı olabileceğine, AB’yi sadece daha 
da büyütmekle kalmayıp, siyasi ve ekono-
mik açıdan da güçlendireceğine inanmak-
tadır. Türk ve Avrupa kamuoyuna iletmek 
istediğimiz mesaj nettir: AB, bünyesinde 
Türkiye’nin yer alması halinde güçlenecek-
tir. Üyeliğin birdenbire gerçekleşmeyeceği-
nin farkındayız; fakat bu durum, üyelik kri-
terleri yerine getirildiğinde gerçekleşebilir 
olmalıdır ve gerçekleşmelidir. Türkiye’nin 
bu konuda iradesi vardır ve AB de bu yolu 
Türkiye’ye açabilir.
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Turquia: um Firme Alliado e 
um Parceiro Credivel

A Turquia acredita que o alargamento da 
União Europeia foi um sucesso no passado e 
pode ser um sucesso no futuro.

Os últimos anos têm sido um período 
de incerteza na Europa e no mundo. A cri-
se económica mostrou um facto elementar: 
tanto na política global como no futebol, 
falhamos quando não conseguimos jogar em 
equipa e alargar o nosso campo de acção.

A Turquia e Portugal conhecem demasi-
ado bem esta lição. A nossa história mostra 
que os dois países não hesitaram em avançar 
por mares nunca dantes navegados ou por 
terras desconhecidas, através de novas alian-
ças ou em direcção à União Europeia.

Como país marítimo, Portugal liderou a 
exploração do mundo e inaugurou a era das 
Descobertas, que é considerada como a pon-
te entre a Idade Média e a Idade Moderna.

O Império Otomano viveu a sua ex-
pansão geográfica e o crescimento do comér-
cio e da economia precisamente na mesma 
época. Foi durante o Império Otomano que 
os dois países estabeleceram relações quan-
do o visconde do Seixal foi nomeado enviado 

Türkiye: Güçlü Bir Müttefik ve
 Güvenilir Bir Ortak

Geçtiğimiz birkaç yılda Avrupa’da ve 
dünyada bir belirsizlik süreci yaşadık.

AB üyesi olan ve olmayan ülkeleri sa-
ran ekonomik kriz ciddi bir gerçeği ortaya 
koymuştur: Futbolda olduğu gibi küresel 
politikada da takım olarak iyi bir oyun sergi-
lemezseniz ve oyun alanınızı genişletmezse-
niz başarısız olursunuz.

Türkiye ve Portekiz bunu çok iyi bilmek-
tedir. Tarih; bu iki ülkenin, yeni denizler, 
yeni topraklar, ittifaklar ya da Avrupa Bir-
liği’ne uyum konusunda ileriye gitmede ne 
kadar cesur olduklarını göstermektedir.

Bir okyanus ülkesi olan Portekiz, dün-
yanın keşfedilmesine öncülük etmiş ve Orta 
Çağ ve Modern Çağ arasında bir köprü ola-
rak görülen Keşif Çağını başlatmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu aynı dönem-
de coğrafi sınırlarını genişletmiş, ticari ve 
ekonomik olarak büyümüştür. Osmanlı İm-
paratorluğu döneminde Vikont de Seixal’ın 
İstanbul’a elçi olarak atanmasıyla iki ülke 
arasında ilişki kurulmuştur. Seixal İstanbul’a 
geldiğinde, yeni Yedi Tepeli Şehir ile geldiği 
yerde aynı adla anılan şehir arasındaki ben-

Yayın Organı : El Publico Gazetesi
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a Istambul. Talvez tenha tido consciência das 
semelhanças entre esta nova cidade das sete 
colinas e aquela de onde partira, conhecida 
pelo mesmo nome.

No campo das relações internaciona-
is, a Turquia e Portugal têm desenvolvido 
políticas semelhantes nas organizações in-
ternacionais, particularmente na NATO, no 
Conselho da Europa e na OCDE, e têmse 
apoiado mutuamente. A Turquia, membro 
nãopermanente do Conselho de Segurança 
em 20102011, apoiou a eleição de Portugal 
para o biénio 20112012. Espero que tenha-
mos ambos uma experiência frutuosa.

 As boas relações políticas alargaramse 
ao comércio. As trocas comerciais entre a 
Turquia e Portugal ultrapassam mil milhões 
de dólares em 2008 e regressaram a 871 
milhões em 2009, devido à crise económica 
global. Queremos desenvolver ainda mais as 
nossas relações económicas.

A Turquia também contou com o apoio 
de Lisboa, sobretudo durante a presidência 
portuguesa da União Europeia de 2000, na 
sua firme determinação de vir a ser membro 
da EU. Esta determinação levou a Turquia a 
uma mudança radical a partir dos anos 60, 
quando declarou pela primeira vez a sua in-
tenção de aderir à então Comunidade Econó-
mica Europeia. Um país com uma economia 
fechada e um rendimento per capita de 400 
dólares já tinha atingido, em 2005, quan-
do iniciámos as negociações de adesão, os 
5.008 dólares. E hoje, seis anos depois, o 
rendimento per capita é de 11 mil dólares, o 
que ultrapassa o de alguns dos actuais Esta-
dosmembros.

 O processo europeu incentivou reformas 
profundas. Refiro apenas algumas: uma re-
forma judicial e uma estratégia anticorrup-
ção; progressos nos direitos individuais e 
culturais, incluindo uma rádio e televisão 

zerliklerden muhtemelen haberdardı.
Türkiye ve Portekiz, uluslararası iliş-

kiler bakımından, en başta NATO, Avrupa 
Konseyi, OECD olmak üzere uluslararası 
kuruluşlarda benzer politikalar izlemişler ve 
birbirlerine destek olmuşlardır. 2010-2011 
yıllarında BM Güvenlik Konseyi’nin geçi-
ci üyesi olan Türkiye, 20112012 yıllarında 
Portekiz’in BM Güvenlik Konseyi’nin ge-
çici üyesi olması için yapılan seçimlerde 
Portekiz’i desteklemiştir. Umuyorum ki, çok 
başarılı bir üyelik süreciniz olur.

Ticari ilişkilerin yanı sıra, siyasi ilişki-
lerimiz de güçlenmiştir. Türkiye ve Porte-
kiz arasındaki ticaret hacmi, 2008 yılında 1 
milyar doları aşmış, 2009 yılında ise küresel 
ekonomik krizden ötürü, 871 milyon dolara 
gerilemiştir. Biz, bu ticari ilişkileri daha da 
geliştirmek istiyoruz.

Özellikle Portekiz’in 2010 yılında AB 
Dönem Başkanlığı yaptığı dönemde, Avrupa 
Birliği üyeliğine doğru kararlılıkla ilerleyen 
Türkiye, Lizbon’un vereceği desteğe büyük 
önem atfetmiştir. Bu kararlılık, Türkiye’nin, 
dönemin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 
üye olmak için niyetini ilk defa açıkladığı 
1960 senesinden beri birtakım radikal de-
ğişikliklere yol açmıştır. Kapalı bir ekono-
miye sahip olan ve kişi başına düşen gelirin 
400 dolar olduğu Türkiye, Avrupa Birliği ile 
üyelik müzakerelerine başladığımız 2005 
yılında kişi başına düşen geliri 5.008 dolara 
çıkarmıştır.

Altı yıl sonra bugün, kişi başına düşen 
gelir yaklaşık olarak 11.000 dolar civarında 
olup, bu rakam bazı AB üyesi ülkelerde kişi 
başına düşen gelirden fazladır.

AB’ye üyelik süreci, Türkiye’de kap-
samlı reformların yapılmasını sağlamıştır. 
Bunlardan bazıları şunlardır: Yargı Reformu 
ve Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi başlatıl-
mıştır. TRT’nin 24 saat boyunca Kürtçe ve 
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em curdo 24 horas por dia e uma rádio em 
arménio; uma comissão parlamentar para a 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres; a aprovação por referendo de uma 
reforma que eliminou aquilo que restava do 
golpe militar de 1980, seguida por um ambi-
cioso plano de acção que alinhará ainda mais 
a Turquia pelo acervo da EU.

Na frente global, a Turquia é um actor-
chave na região e um mediador credível em 
áreas fundamentais como o Médio Oriente, 
o Cáucaso do Sul, a Ásia Central, a bacia 
do mar Negro, o Mediterrâneo e os Balcãs. 
Servindo de corredor energético entre a 
Europa, a Ásia Central e o Médio Oriente, 
abrigando uma multiplicidade de etnias e re-
ligiões e tendo uma população jovem e dinâ-
mica, a adesão da Turquia à UE aumentará 
a influência europeia como actor global. A 
Turquia quer aderir à UE não para se trans-
formar num peso, mas para aliviar parte do 
peso europeu e contribuir para uma União de 
liderança, visão, diversidade e unidade.

Os laços fortes e antigos que a Turquia 
mantêm com a UE justificam as suas expec-
tativas quanto a cinco questões fundamenta-
is. A primeira e mais importante é uma abor-
dagem justa e célere do processo de adesão. 
Os turcos esparam que a forma como se em-
penharam na União Europeia seja retribuída 
pelos seus amigos europeus. Os bloqueios 
políticos que atrasam e ameaçam as nego-
ciações em curso também afectam a moti-
vação da Turquia.

Parte da nossa frustração decorre do facto 
de estarmos preparados para avançar rapida-
mente com as negociações. Se os obstáculos 
políticos forem levantados, podemos abrir 
até 29 capítulos em vez de 13, e podemos 
fechar 13 em vez de apenas um, num espaço 
de tempo relativamente breve. 

TRT radyosunun Ermenice yayın yapması 
dâhil olmak üzere, kişisel ve kültürel haklar 
bakımından ilerleme kaydedilmiştir. TBMM 
Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ku-
rulmuştur. 12 Eylül tarihinde yapılan refe-
randumla, 1980 yılındaki askeri darbeden 
kalan izleri silecek olan Anayasa Reform 
Paketi kabul edilmiştir.

Küresel düzeyde ise Türkiye, Orta Doğu, 
Güney Kafkasya, Orta Asya, Karadeniz hav-
zası, Akdeniz ve Balkanlar gibi kritik bölge-
lerde aktif ve önemli bir bölgesel aktör ve 
güvenilir bir arabulucu/kolaylaştırıcı olarak 
rol almaktadır. Avrupa, Orta Asya ve Orta 
Doğu arasında enerji koridoru görevi gören, 
pek çok farklı etnik gruba ve dine ev sahip-
liği yapan, genç ve dinamik bir nüfusa sahip 
olan Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin küre-
sel bir aktör olarak etkisini güçlendirecektir. 
Türkiye, AB’ye yük olmak için değil, aksine 
Birliğin üzerinden yük almak için AB’ye ka-
tılacak ve liderlik niteliğinin yanı sıra vizyon 
sahibi ve çeşitlilik içinde birlik ilkesini be-
nimsemiş olan Birliğe katkıda bulunacaktır.

AB ile uzun süredir devam eden güçlü 
bağları göz önüne alındığında, Türkiye’nin 
Avrupalı müttefiklerinden beş önemli bek-
lentisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi ve 
en önemlisi, Türkiye’nin AB’ye katılım sü-
recinde adil ve hızlı bir yaklaşım benimsen-
mesidir. AB’ye yönelik taahhütlerini yerine 
getiren Türkler, aynı tutumu Avrupalı dost-
larından da beklemektedir. Müzakereleri ya-
vaşlatan ve tehdit eden siyasi tıkanıklıklar, 
Türklerin motivasyonunu düşürmektedir.

Türkiye’nin yaşadığı hayal kırıklığının 
diğer bir nedeni de, hazır olunmasına rağ-
men müzakerelerin hızlı bir biçimde yürü-
tülmemesidir. Siyasi engellerin kaldırılması 
halinde Türkiye, kısa veya orta vadede 13 
yerine 29 fasıl açabilecek ve 1 yerine 13 fasıl 
kapatabilecek durumdadır.
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A segunda expectativa é a solidariedade 
com a Turquia na sua luta contra o terroris-
mo que ameaça as liberdades e as vidas de 
cidadãos turcos.

A terceira é uma atitude equilibrada em 
relação à questão cipriota. É muito injusto 
que as relações da Turquia com a UE sejam 
reféns desta questão. Tal como é igualmente 
injusto que os cipriotas turcos que disseram 
“sim” ao Plano Annan em 2004 devam man-
terse isolados, enquanto os cipriotas gregos 
continuam a abusar do seu estatuto de Esta-
domembro como se fossem o único repre-
sentante da ilha. Estamos bloqueados pelo 
facto de a UE não conseguir manter a sua 
promessa de pôr um fim ao isolamento do 
Norte de Chipre.

A quarta é a questão dos vistos. Os cida-
dãos de países nãoeuropeus podem entrar na 
UE sem visto, mas os cidadãos da Turquia, 
que é parte da união aduaneira desde 1996 e 
um candidato desde 1999 ainda têm de es-
perar na fila em frente aos consulados euro-
peus. É este o momento em que os turcos se 
sentem menos europeus.

A quinta questão é a da participação da 
Turquia nas posições comuns da UE e na 
consulta mútua em questões de cooperação 
estratégica. Que melhor forma de fazêlo 
do que convidar a Turquia para as cimeiras 
europeias, como aconteceu em 2004? Isso 
também seria entendido como um compro-
misso claro da União Europeia com o pro-
cesso de alargamento, o que é a mais forte 
das motivações para os candidatos.

A Turquia acredita que o alargamento foi 
um sucesso no passado e pode ser um suces-
so no futuro, contribuindo para uma União 
não apenas maior, mas política e economi-
camente mais forte e mais credível na cena 
internacional.

Todos os alargamentos da UE foram 

İkinci beklenti ise, Türk vatandaşlarının 
özgürlüğünü ve yaşamlarını tehdit eden te-
rörle mücadelede Türkiye ile dayanışma 
içinde olunmasıdır.

Üçüncüsü, Kıbrıs konusunda adilane 
davranılmasıdır. Türkiye’nin AB ile ilişki-
lerinin bu konuya bağlı kalması büyük bir 
haksızlıktır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
adanın tek temsilcisiymiş gibi davranarak 
AB üyeliğini kötüye kullanmaya devam 
ederken, 2004 yılında Annan Planına “evet” 
diyen Kıbrıslı Türklerin izolasyona tabi tu-
tulmaları haksızlıktır. AB’nin Kuzey Kıb-
rıs’ın izolasyonuna son verme konusundaki 
sözünü yerine getirmemesi bizi bloke et-
mektedir.

Dördüncü nokta ise vizeler konusudur. 
Avrupalı olmayan ülkelerin vatandaşları 
AB’ye vizesiz giriş yapabilirken 1996’dan 
beri Gümrük Birliği’nin bir parçası olan ve 
1999’dan beri de aday ülke olan Türk vatan-
daşları hâlâ AB büyükelçilikleri önünde vize 
kuyruklarında beklemektedirler. Gerçekten 
de Türklerin kendilerini en az Avrupalı gibi 
hissettikleri an, bu andır.

Beşinci nokta, stratejik iş birliği konu-
larında Türkiye’nin Avrupa’nın ortak tutu-
muna dâhil edilmesi ve görüş alışverişinde 
bulunulması konusudur. 2004 yılına kadar 
olduğu gibi Türkiye’nin AB Zirvelerine da-
vet edilmesinden daha iyi bir yol var mıdır? 
Bu, aday ülkelere muhtemelen en büyük 
motivasyonu sağlamak üzere AB’nin geniş-
leme sürecine yönelik net bir taahhüdü ola-
rak yorumlanabilir.

Türkiye, genişlemenin geçmişte başarılı 
olduğuna ve gelecekte de başarılı olacağına 
ve bunun da AB’yi, sadece coğrafi olarak 
genişletmekle kalmayıp ekonomik ve siyasi 
olarak da uluslararası ortamda daha güveni-
lir kılacağına inanmaktadır.
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histórias de sucesso. A adesão da Turqu-
ia, apesar dos cépticos, também o será. Tal 
como foi a portuguesa. 

AB’nin tüm genişlemeleri önemli başa-
rı hikâyeleri olmuştur. Kuşkucu kimselere 
rağmen Türkiye’nin AB’ye üyeliği de böyle 
olacaktır. Aynen Portekiz örneğinde olduğu 
gibi.



43

BAŞMÜZAKERECİNİN KALEMİNDEN…

Yayın Organı : The Guide Istanbul Dergisi

Yayın Tarihi : 28 Nisan 2011

Yayın Dili : İngilizce

Turkey on its Way to European 
Union 

From everyday rituals such as coffeed-
rinking to the very name of “Europa” whi-
ch comes after a Phoenician princess that 
crossed to Europe from Anatolia, Turkey has 
been an integral part of European history, 
culture and geography. Today, the need for 
further integration, as in fullmembership, is 
just as crucial and urgent, both for Turkey 
and the European Union.

If I were to choose a single piece of evi-
dence of Turkey’s “Europeanness,” it would 
be the city of Istanbul. The City of Seven 
Hills and a Thousand Names now has two 
additional titles: 2010 European Capital 
of Culture and 2012 European Capital of 
Sports. Indeed, it is impossible to think that 
the European Union would be complete wit-
hout Istanbul and Turkey.

Looking at the neighborhood of the Or-
taköy Office of the Secretariat General for 
European Union Affairs,cannot help but 
think that there is no better demonstration 
of the European Union’s motto “United in 
Diversity.” Where else would you possibly 
find a, a synagogue and a church so close to 
each other? ” 

Avrupa Birliği Yolunda
Türkiye

Kahve içmek gibi günlük alışkanlıklar-
dan tutun da, “Avrupa”nın adını, Anado-
lu’dan Avrupa’ya geçen Fenikeli bir pren-
sesten almasına kadar Türkiye her şekilde 
Avrupa tarihinin, kültürünün ve coğrafya-
sının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bugün, 
tam üyeliğin yanı sıra, daha ileri bir enteg-
rasyona duyulan ihtiyaç hem Türkiye, hem 
de Avrupa Birliği (AB) için çok önemlidir ve 
aciliyet taşımaktadır.

Türkiye’nin “Avrupalı” olduğuna dair 
tek bir kanıt göstermek gerekseydi, İstan-
bul’u gösterirdim. Yedi tepeli ve bin isimli 
bu şehrin artık iki unvanı daha var: 2010 Av-
rupa Kültür Başkenti ve 2012 Avrupa Spor 
Başkenti. Gerçeği söylemek gerekirse, İs-
tanbul’suz ve Türkiye’siz bir AB düşünmek 
mümkün değildir.

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin Or-
taköy Ofisinin civarına baktığımda, AB’nin 
temel düsturu olan “farklılıklar içinde birlik” 
söyleminin, bundan daha iyi bir şekilde yan-
sıtılamayacağını düşünürüm. Caminin, sina-
gogun ve kilisenin birbirine bu kadar yakın 
olduğu başka yer bulabilir misiniz? 
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Strolling through Istanbul, this “unity in 
diversity” is repeated over and over: with 
different cultural heritages, different paths 
of life, different beliefs living together, all 
contributing to the hectic, vibrant life of this 
cosmopolis.

The energy around the city reflects the 
dynamism of the country. Turkey is no meek 
candidate waiting for the European Union to 
bail out its economy or create employment. 
It is today the robust man of Europe, both in 
terms of its economy and its mature democ-
ratic institutions.

Turkey, which has started membership 
negotiations with the European Union, has 
made major progress in the last decade. From 
eradication of worst forms of child labor to 
constitutional amendments that further en-
hance individual rights and liberties; from 
major steps for a cleaner environment to 
greater food safety; Turkey has inched clo-
ser to the European Union standards every 
day, despite political barriers put forward by 
some circles in the European Union member 
states.

The 6th largest economy in Europe, Tur-
key has maintained an annual growth rate 
of 8.9% that was beyond the expectations 
of the European Commission. Its dynamic 
labor force and its innovative private sector 
is far from being a burden to the European 
Union. On the contrary, it will provide the 
muchneeded momentum to the stagnating 
European Union. 

Turkey contains the word “key.” 
Located in a strategic and significant ge-

ography, Turkey has an indispensible role 
for resolving regional and global disputes. 
Today, more than ever, Turkey pursues an 
active policy of troubleshooting, mediating 
and in helping diminish human suffering 

İstanbul’da dolaşırken, bu kozmopolit 
şehrin hareketli ve enerjik yaşantısına kat-
kıda bulunan farklı kültürel miraslar, farklı 
yaşam biçimleri, bir arada bulunan farklı 
inançlar “farklılıklar içinde birlik” söylemi-
ni sürekli olarak akıllara getirmektedir. 

Bu şehrin enerjisi ülkenin dinamizmi-
ni de yansıtmaktadır. Türkiye, ekonomisini 
kurtarmak ve istihdam sağlamak için AB’nin 
kapısında bekleyen yumuşak başlı bir ülke 
değildir. Türkiye artık, hem ekonomisi hem 
de olgunlaşmış demokratik kurumlarıyla 
Avrupa’nın güçlü adamıdır.

AB ile üyelik müzakerelerine başlamış 
olan Türkiye, son on yılda büyük bir ilerle-
me kaydetmiştir. AB üyesi ülkelerdeki bazı 
çevrelerce yapılan siyasi blokajlara rağmen 
Türkiye, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırıl-
masından, bireysel hak ve özgürlükleri daha 
da ileriye taşıyan anayasa değişikliklerine, 
daha temiz bir çevre için atılmış olan büyük 
adımlardan daha geniş ölçekli bir gıda gü-
venliğine kadar, her alanda her gün AB stan-
dartlarına adım adım yaklaşmıştır.

Avrupa’nın en büyük 6. ekonomisine 
sahip olan Türkiye, yüzde 8,9’luk yıllık bü-
yüme oranıyla Avrupa Komisyonu’nun bek-
lentilerinin de ötesine geçmiştir. Türkiye, 
dinamik iş gücü ve yenilikçi özel sektörüyle 
AB’ye yük olan bir ülke değildir. Aksine, 
ekonomik durgunluk yaşayan AB’ye ihtiyaç 
duyduğu ivmeyi kazandıracaktır.

Türkiye özellikleri gereği “anahtar” bir 
ülke konumundadır.

Stratejik ve çok önemli bir coğrafyada 
bulunan Türkiye, bölgesel ve küresel anlaş-
mazlıkların çözümü konusunda kaçınılmaz 
bir role sahiptir. Türkiye; problem çözme, 
arabulma ve tüm dünyadaki insanların acı-
larını azaltmaya yardım etme konularındaki 
etkin politikasını bugün, her zamankinden 
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around the world. This is one of the focal po-
ints of our multidimensional, proactive fore-
ign policy that aims to spread European va-
lues and democratic rights around the globe. 
This includes areas such as the Middle East 
and North Africa, which claim the attention 
of the whole world. Turkey’s key role would 
strengthen the bridges between the EU and 
the Middle Eastern countries.

Europe’s current external and internal 
threats with regards to terrorism and immig-
ration may be better resolved by Turkey’s 
active defense and security role. As far as 
energy security is concerned, Europe’s na-
tural gas needs are more crucial than ever. 
Since Turkey is an energy corridor between 
Europe, Central Asia and the Middle East, it 
can strengthen the EU’s energy security sig-
nificantly. Turkey is working very hard with 
its European partners on the Nabucco Proje-
ct in ordersupply secure and reliable energy 
to Europe.

In summary, Turkey’s membership 
would support the EU’s enlargement policy 
by bringing peace with history, strengthe-
ning European Common Foreign and Secu-
rity Policy and harmonizing various civili-
zations.

Despite the mutual benefits of Turkey’s 
membership to the EU, political obstac-
les have been slowing down Turkey’s EU 
membership process. If political obstacles 
are lifted, Turkey is ready to open 16 more 
chapters in addition to the 13 chapters which 
are already opened, and to close 12 more. All 
in all, on almost every possible account, the 
EU needs Turkey as much as, or even more 
than Turkey needs the EU, and both will be 
better off by Turkish accession.

daha fazla uygulamaktadır. Bu, Avrupa de-
ğerlerini ve demokratik hakları tüm dünyaya 
yaymayı hedefleyen çok boyutlu, aktif dış 
politikamızın odak noktalarından biridir. Bu 
da, bütün dünyanın dikkatlerini üzerlerine 
çeken Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi böl-
geleri kapsamaktadır. Türkiye’nin anahtar 
rolü, AB ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki 
köprüleri güçlendirecektir. 

Avrupa’nın terör ve göç ile ilgili mevcut 
iç ve dış tehditleri, Türkiye’nin aktif savun-
ma ve güvenlik rolüyle daha iyi bir şekilde 
çözülebilir. Enerji güvenliği konusunda, 
Avrupa’nın her zamankinden çok daha fazla 
doğalgaz ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye; 
Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında 
bir enerji koridorudur ve bu nedenle, AB’nin 
enerji güvenliğini önemli ölçüde güçlendi-
rebilir. Türkiye, Avrupa’ya güvenli enerji 
temin etmek için Nabucco Projesinde Av-
rupalı paydaşlarıyla çok yoğun bir şekilde 
çalışmaktadır. 

Kısacası Türkiye’nin üyeliği, AB’nin 
genişleme politikasını destekleyecektir; bu 
da Türkiye’nin tarihinden günümüze uzanan 
barışı Avrupa’ya da taşıması, Avrupa Ortak 
Dış ve Güvenlik Politikası’nı güçlendirmesi 
ve farklı medeniyetleri bir araya getirmesi 
sayesinde gerçekleşecektir. 

Türkiye’nin AB üyeliği konusundaki 
karşılıklı çıkarlara rağmen, siyasi engeller 
Türkiye’nin AB üyelik sürecini yavaşlat-
maktadır. Siyasi engeller ortadan kaldırılır-
sa, Türkiye hâlihazırda açılmış olan 13 fasıla 
ilaveten 16 fasıl daha açmaya ve 12 faslı da 
kapatmaya hazırdır. Sonuç olarak, AB’nin 
Türkiye’ye, Türkiye’nin AB’ye olduğu ka-
dar ve hatta daha fazla ihtiyacı vardır ve hem 
Türkiye hem de AB, Türkiye’nin katılımıyla 
daha iyi bir duruma gelecektir.
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Considering the current position of Tur-
key regionally and internationally, it is time 
for the Phoenician princess to unite Anatolia 
and Europe.

Türkiye’nin mevcut konumunu bölgesel 
ve uluslararası bağlamda dikkate alırsak, 
Fenikeli prenses için Anadolu ve Avrupa’yı 
birleştirme zamanı gelmiştir. 
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Turkey and Europe Day

May 9, Europe Day, means a lot to Tur-
key because this special day demonstrates 
the common values between Turkey and the 
European Union, despite the acknowledge-
ment that relations have not reached the de-
sired level.

For Turkey, proceeding on a long and 
narrow path of membership for more than 
50 years has been a major task. The road 
had and still has its tough corners, even land 
mines, but also encouraging moments.

The Turkey-European Economic Com-
munity (EEC) Association Agreement, 
known as the “Ankara Agreement,” was 
signed on Sept. 12, 1963, marking the first 
step in the integration of Turkey and today’s 
European Union. Since then, Turkey has 
inched toward the European Union, with the 
1996 customs union, with the 1999 Helsinki 
summit, which recognized Turkey as a “can-
didate country,” and with the opening of ne-
gotiations in 2005.

But ever since the suspension of some 
of the important chapters due to the Cyprus 
issue in 2006, political obstacles have been 
unfairly slowing down Turkey’s EU mem-
bership process. If those political obstacles 

Türkiye ve Avrupa Günü

9 Mayıs Avrupa Günü, Türkiye için çok 
şey ifade etmektedir. Zira bu özel gün, iliş-
kilerimiz arzu edilen düzeyde olmasa da 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ortak 
değerleri ifade etmektedir.

50 yıldan fazla bir süredir uzun ince bir 
yolda ilerleyen Türkiye için Avrupa Birliği 
üyeliği, önemli bir süreçtir. Türkiye, üyelik 
yolunda zorlu virajlarla, hatta mayınlarla kar-
şılaşmış ve hala karşılaşıyor olsa da, bu süreç 
sayesinde önemli aşamalar kaydetmektedir.

“Ankara Anlaşması” olarak bilinen Tür-
kiye  AET Ortaklık Anlaşması’nın 12 Eylül 
1963 tarihinde imzalanmasıyla, Türkiye’nin 
günümüz Avrupa Birliği ile bütünleşmesi 
yolundaki ilk adım atılmıştır. Bu tarihten beri 
Türkiye, 1996 yılında Gümrük Birliği’nin 
gerçekleştirilmesi, 1999 yılında Helsinki 
Zirvesi’nde “aday ülke” olarak tanınması ve 
2005 yılında müzakerelerin açılmasıyla, Av-
rupa Birliği’ne doğru ilerlemektedir.

Ancak, 2006 yılında bazı önemli fasılla-
rın Kıbrıs meselesinden ötürü askıya alınma-
sından bu yana, siyasi engeller Türkiye’nin 
AB üyelik sürecini haksız bir şekilde yavaş-
latmıştır. Söz konusu siyasi engeller kaldırıl-
mış olsaydı, Türkiye bugün açmış olduğu 13 

Yayın Organı : Yeni Şafak Gazetesi 

Tarih : 9 Mayıs 2011

Yayın Dili : Türkçe / İngilizce
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were to be lifted, Turkey would have opened 
16 more chapters in addition to the 13 chap-
ters that are already open. In the short to 
medium term, Ankara would have closed 12 
more chapters.

Despite obstacles, however, Turkey is 
committed to EU accession. The excitement 
with which it celebrates Europe Day is one of 
the best demonstrations of this commitment.

Europe Day is indeed an important sym-
bol for any candidate as well as for an EU 
member state. The EU leaders, who gathered 
at the Milano summit in 1985, established 
Europe Day to pay homage to European de-
mocracy and peace. In recognition of com-
mon values, Turkey has been actively par-
ticipating in Europe Day celebrations since 
1999, when the EU formally recognized 
Turkey as a candidate.

Since then, the country has undertaken 
significant reforms that range from improv-
ing adherence to the rule of law to economy. 
From the eradication of the worst forms of 
child labor to constitutional amendments 
that further enhance individual rights and 
liberties, from major steps for a cleaner en-
vironment to greater food safety, Turkey has 
aligned itself further with European Union 
standards every day. In parallel to democrat-
ic development, the Turkish economy has 
notably developed.

The sixth largest economy in Europe, 
Turkey has maintained a growth rate that 
is beyond the expectations of the European 
Commission.

This growth rate, coupled with a dynamic 
labor force and an innovative private sector, 
will provide the muchneeded momentum to 
the stagnating European Union rather than 
be a burden, as some European politicians 
claim.

fasla ilaveten, 16 fasıl daha açmış olacaktı. 
Kısa ve orta vadede ise, 12 faslı daha kapat-
mış olacaktık.

Tüm bu engellere rağmen Türkiye AB 
üyeliğinde kararlıdır. Türkiye’nin 9 Mayıs 
Avrupa Gününü coşkuyla kutlaması da bu 
kararlılığının en iyi göstergesidir.

Zira Avrupa Günü, AB üyesi ülkeler için 
olduğu kadar, aday ülkeler için de önemli bir 
simgedir. 1985 yılında Milano Zirvesi’nde 
bir araya gelen AB liderleri, Avrupa demok-
rasisine ve barışına bağlılıklarını göstermek 
için “Avrupa Günü”nü ilan etmişlerdir. Tür-
kiye, 1999 yılında resmen aday ülke olarak 
tanınmasından beri, ortak değerlere sahip ol-
manın bir göstergesi olarak “Avrupa Günü” 
kutlamalarına aktif biçimde katılmaktadır.

Türkiye, o tarihten bu yana, hukukun 
üstünlüğünden ekonomiye kadar pekçok 
alanda önemli reformlar gerçekleştirmiştir. 
Türkiye, çocuk işçiliğinin kaldırılmasından, 
bireysel hak ve özgürlükleri daha fazla ar-
tıracak nitelikteki anayasal değişikliklere, 
daha temiz bir çevre için atılan önemli adım-
lardan gıda güvenliğine kadar, her geçen 
gün Avrupa Birliği standartlarına daha fazla 
uyum sağlamaktadır.

Avrupa’nın 6. büyük ekonomisi olan 
Türkiye, Avrupa Birliği’nin beklentilerini de 
aşan bir büyüme hızı yakalamıştır.

Dinamik iş gücü ve yenilikçi özel sek-
törünün katkıları sayesinde ortaya çıkan bu 
büyüme hızıyla Türk ekonomisi, bazı Av-
rupalı siyasilerin iddia ettiği gibi Avrupa 
Birliği’ne yük olmayacak, aksine ilerleme 
kaydetmekte sıkıntı çeken Birliğin fazlasıyla 
ihtiyaç duyduğu ivmeyi sağlayacaktır.

Stratejik bir coğrafi konuma sahip olan 
Türkiye, dış politika alanında, bölgesel ve 
küresel anlaşmazlıkların çözümünde vazge-
çilmez bir rol oynamaktadır. Türkiye bugün, 
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On the foreign policy front, Turkey, lo-
cated in a strategic and significant geogra-
phy, has an indispensible role in resolving 
regional and global disputes. Today, more 
than ever, Turkey pursues an active policy 
of troubleshooting, mediating and in help-
ing ease human suffering around the world. 
This is one of the focal points of our multi-
dimensional, proactive foreign policy which 
aims to spread democratic rights and values 
around the globe, including to areas such 
as the Middle East and North Africa, which 
have attracted the attention of the world. 
Turkey’s key role would strengthen the 
bridges between the EU and Middle Eastern 
countries.

Europe’s current external and internal 
threats with regards to terrorism and immi-
gration may be resolved by Turkey’s active 
defense and security role. As far as energy 
security is concerned, Europe’s natural gas 
needs are more crucial than ever. Since Tur-
key is an energy corridor between Europe, 
Central Asia and the Middle East, it can sig-
nificantly strengthen the EU’s energy secu-
rity.

Turkey is working hard with its Europe-
an partners on the Nabucco project in order 
to supply secure and reliable energy to Eu-
rope.

On the other hand, the multicultural en-
vironment of Turkey has allowed for various 
ethnic and religious communities to live side 
by side for many centuries. Turkey’s acces-
sion will enhance the multicultural nature 
of the EU and bring further meaning to its 
motto, “Unity in diversity.” Full member-
ship would support the EU’s enlargement 
policy by bringing peace with its history 
and strengthen European Common Foreign 
and Security Policy by harmonizing civili-
zations.

bölgesindeki ihtilafların çözümü yönünde 
üstlendiği arabuluculuk rolüyle hiç olmadığı 
kadar etkin bir dış politika izlemektedir. Bu 
yaklaşım, demokratik hakların ve değerle-
rin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi bölgeler 
de dâhil olmak üzere, dünya çapında yayıl-
masını hedefleyen çok boyutlu ve proaktif 
dış politikamızın odak noktalarından biridir. 
Türkiye’nin oynadığı anahtar rol, Avrupa 
Birliği ile Orta Doğu ülkeleri arasındaki 
köprüyü güçlendirecektir.

Avrupa’nın terör ve göç konularında 
karşı karşıya olduğu mevcut tehditlere, Tür-
kiye’nin sahip olduğu etkin savunma ve 
güvenlik rolü sayesinde çözüm bulunabilir. 
Enerji güvenliği konusunda ise, Avrupa’nın 
doğal gaz ihtiyacı her zamankinden daha 
fazladır. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu 
arasında bir enerji koridoru olan Türkiye, 
AB’nin enerji güvenliğini önemli derecede 
artıracaktır.

Türkiye, Avrupa’ya güvenli bir biçimde 
enerji sağlanması amacıyla, Avrupalı ortak-
larıyla birlikte Nabucco Projesi konusunda 
yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Diğer taraftan, Türkiye’deki çok kültür-
lü ortam, çeşitli etnik ve dini toplulukların 
asırlardır yan yana yaşamalarını sağlamıştır. 
Türkiye’nin üyeliği, Avrupa Birliği’nin çok 
kültürlü yapısını güçlendirecek ve “çeşitlilik 
içinde birlik” sloganına daha fazla anlam ka-
zandıracaktır. Türkiye’nin tam üyeliği, barı-
şı ve istikrar ortamını güçlendirerek AB’nin 
genişleme politikasını destekleyecek ve me-
deniyetleri birbirine yaklaştırarak Avrupa 
Ortak Dış ve Güvenlik Politikası’nı güçlen-
direcektir.

Birleşmiş Milletler kapsamında Türkiye 
ve İspanya Başbakanları tarafından 2005 yı-
lında başlatılan Medeniyetler İttifakı, farklı 
kültür ve medeniyetlerin birlikte yaşayabile-
ceği inancı üzerine kurulmuştur. Farklılıkla-
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The Alliance of Civilizations, which was 
initiated by the Spanish and Turkish prime 
ministers in 2005 under the United Nations, 
is based on a belief that different cultures 
and civilizations can live together. Just as 
having differences is a necessary part of be-
ing human, living together is a requirement 
for human beings as social creatures.

Given Turkey’s commitment to demo-
cratic values, I believe the participation of 
Turkey in Europe Day as a full EU member 
would prove that despite our differences we 
can live side by side and build a stronger Eu-
rope.

Happy Europe Day.

ra sahip olmak insan olmanın nasıl tabi bir 
şartıysa, bir arada yaşamak da, sosyal varlık-
lar olan insanlar için elzemdir.

İnanıyorum ki, demokratik değerlere 
bağlılığımız dikkate alındığında, Türki-
ye’nin “Avrupa Günü”ne tam üye olarak 
katılması, farklılıklarımıza rağmen bir arada 
yaşayacağımızın ve daha güçlü bir Avrupa 
kuracağımızın ispatı olacaktır.

Herkese mutlu bir Avrupa Günü diliyo-
rum.
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Role Model for Democracy

As a wave of uprisings has swept across 
the Middle East and north Africa, Turkey’s 
democratisation and socio-economic trans-
formation has attracted extensive attention 
and for good reason, because Turkey has 
emerged as a genuine source of inspiration 
for pro-change groups in the region.

Historical ties with the countries of the 
region dating back to the Ottoman era con-
tribute to Turkey’s popularity. The source of 
inspiration, though, is what Turkey symbo-
lises today that is, the possibility that a coun-
try can transform its society, economy and 
politics, and make itself a strong and demo-
cratic regional actor.

Turkey’s firm anchoring within interna-
tional structures has undoubtedly strength-
ened this dynamic and stimulated the con-
solidation of democracy. In the past decade 
in particular, Turkey has taken bold steps on 
a set of fundamental freedoms of expression, 
of the press, of religion and of association. 
Privacy is protected. The death penalty has 
been abolished. Civilian-military relations 
have been normalised.

On the economic front, Turkey’s remark-
able growth since 2002 a result of sound mac-

Milyonlar için İlham Kaynağı

Orta Doğu ve Kuzey Afrika isyan dal-
galarıyla çalkalanırken, Türkiye demokra-
tikleşme ve sosyo-ekonomik dönüşümüyle 
bölgedeki değişim yanlısı gruplar için ger-
çek bir ilham kaynağı olmaktadır. 

Türkiye’nin ön plana çıkmasında, böl-
gedeki ülkelerle Osmanlı dönemine kadar 
uzanan tarihi bağları etkili olmaktadır hiç 
kuşkusuz. Ama Türkiye, günümüzde daha 
ziyade, toplumunu, ekonomisini ve politika-
larını dönüştürmesiyle, güçlü ve demokratik 
bir bölgesel aktör haline gelmesiyle, ilham 
kaynağı olmaktadır.

Türkiye’nin uluslararası yapılara güçlü 
biçimde bağlanmış olması, toplumsal dina-
mizmi güçlendirmiş, demokrasinin sağlam-
laşmasını teşvik etmiştir. Türkiye, özellikle 
son on yılda, ifade, basın, din ve örgütlenme 
özgürlüğü başta olmak üzere, temel hak ve 
özgürlüklerle ilgili önemli adımlar atmıştır. 
İdam cezası kaldırılmıştır. Sivil-asker ilişki-
leri normalleşmiştir. 

 Ekonomi alanında ise, sağlam makroe-
konomik politikalar ve kapsamlı yapısal re-
formların bir sonucu olarak, 2002 yılından 
bu yana yaşanan kayda değer orandaki bü-
yüme, Türkiye’yi yabancı yatırımcılar için 
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ro-economic policies and comprehensive 
structural reforms has made it a favourite of 
foreign investors. The sixth-largest economy 
in Europe and the 16th-largest in the world, 
Turkey now has a per-capita income higher 
than that of several EU countries. Turkey’s 
economy is growing faster than any sizable 
European economy. In the past ten years, the 
number of hospitals, schools and highways 
has tripled. There is no doubt that the EU ac-
cession process has been the driving force of 
this socio-economic transformation.

The pro-active foreign policy that Tur-
key has pursued in recent years has had the 
side-effect of making it a source of political 
and economic inspiration for countries from 
the Balkans to the Middle East and the Cau-
casus. Turkey is the only country that can 
hold the chair of the Organisation of Islamic 
Conference and at the very same time pursue 
membership negotiations with the EU. Tur-
key’s ‘zero problem, limitless trade’ policy 
with the countries of the wider region has 
made it a haven of stability, and, as a medi-
ator, it has sought to resolve long-standing 
problems in the region.

When the uprisings in the region began, 
Prime Minister Recep Tayyip Erdogan was 
one of the first leaders in the world to urge 
regimes to heed the outcry on the streets. 

Today, his reputation is stronger than 
ever in a region stretching from Morocco to 
Palestine, from Egypt to Afghanistan.

The uprisings have brought Turkey to the 
forefront of Arab minds and, in the process, 
have underlined how important is the inte-
gration between Turkey and the EU. When 
a Moroccan taxi-driver in New York or an 
Egyptian waiter in London asks whether 
Turkey will some day be a member of the 
EU, there is now no surprise at the question. 
The people, media, and governments of the 

cazip hale getirmiştir. Avrupa’nın altıncı, 
dünyanın ise on altıncı en büyük ekonomi-
sine sahip olan Türkiye’de kişi başına düşen 
gelir, birçok AB ülkesinden daha yüksek 
seviyeye ulaşmıştır. Türkiye ekonomisi, Av-
rupa’nın büyük ekonomilerinden daha hızlı 
büyümektedir. Son on yılda, hastane, okul 
ve karayollarının sayısı üçe katlanmıştır. 
AB’ye katılım sürecinin bu sosyo-ekonomik 
dönüşümde itici güç olduğu konusunda şüp-
he yoktur. 

Türkiye’nin, Balkanlardan Orta Do-
ğu’ya, Kafkaslara kadar uzanan bölgede yer 
alan ülkeler bakımından, siyasi ve ekonomik 
anlamda bir ilham kaynağı haline gelmesin-
de, son yıllarda izlediği aktif dış politikanın 
önemli bir etkisi olmuştur. Türkiye, aynı za-
manda, hem İslam Konferansı Örgütü’nün 
başkanlığını yapan, hem de AB ile üyelik 
müzakerelerini sürdürebilen tek ülkedir. 
Türkiye’nin bu geniş bölgedeki ülkelerle iz-
lediği “sıfır sorun, sınırsız ticaret” politikası, 
Türkiye’yi bir istikrar limanı haline getir-
miştir. Türkiye, bir arabulucu olarak, bölge-
de uzun süredir var olan sorunları çözmeye 
çalışmaktadır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, is-
yanlar başladığında, bölgedeki yönetimleri 
sokaklardaki halkın sesine kulak vermeye 
çağıran, dünyadaki ilk liderlerden biri ol-
muştur. 

Günümüzde, Fas’tan Afganistan’a, Mı-
sır’dan Filistin’e kadar uzanan bölgede Sa-
yın Erdoğan’ın itibarı daha da artmıştır. 

İsyanlar, Araplar için Türkiye’yi ön plana 
çıkarmış ve yaşanan bu süreçte Türkiye’nin 
AB ile bütünleşmesinin ne kadar önemli ol-
duğu ortaya çıkmıştır. New York’taki Faslı 
bir taksi sürücüsünün ya da Londra’daki Mı-
sırlı bir garsonun, “Türkiye bir gün AB üyesi 
olacak mı?” sorusuyla karşılaşmak şaşırtıcı 
değildir. Zira, Orta Doğu halkları, medyası 
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Middle East are following Turkey’s EU vo-
cation closely.

The Arabs who are trying to overthrow 
authoritarian regimes are seeking freedom 
and change today, and democracy and pros-
perity tomorrow. Turkey’s accession to the 
EU would send a positive signal to them.

But it would also be a good sign for the 
millions who for centuries have felt margin-
alised by Western structures. In the Muslim 
world, the double standards that Turkey faces 
in its accession bid feed these old sentiments, 
and they keep alive questions about wheth-
er the EU truly represents a set of values or 
merely defines itself narrowly as a ‘Christian 
Europe’. Now, in addition, double standards 
risk sending negative messages to reformist 
movements across the region and encourag-
ing doubts that the EU is sincere about the 
fundamental values that it espouses.

Alienating Turkey from the EU track be-
cause of political short-sightedness of some 
member states will discourage the millions 
who look to Turkey as a trailblazer for their 
own development and democratisation. It 
will also damage the credibility of a Union 
that aspires to be a normative power promot-
ing universal values of democracy, cultural 
diversity and pluralism. It is for the EU to 
decide whether it wants to become a genuine 
global power.

ve hükümetleri Türkiye’nin AB sürecini ya-
kından takip etmektedir.

Otoriter rejimleri devirmeye çalışan 
Araplar bugün için özgürlük ve değişim, 
yarın için demokrasi ve refah istemektedir. 
Türkiye’nin AB’ye katılımı onlar için olum-
lu bir işaret olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin 
AB’ye katılımı, yüzyıllardır Batılı yapılar ta-
rafından dışlandıklarını düşünen milyonlar-
ca kişi için de önemli bir gösterge olacaktır.

Türkiye’nin Birliğe katılım sürecinde 
karşılaştığı çifte standartlar, Müslüman dün-
yasında bu eski düşüncelerin yeniden ortaya 
çıkmasına neden olmakta ve AB’nin bir de-
ğerler manzumesini mi temsil ettiği, yoksa 
kendisini “Hıristiyan Avrupa” olarak mı ta-
nımladığı sorusunu gündeme getirmektedir. 
Çifte standartlar, yalnızca bölgedeki reform 
hareketleri bakımından olumsuz etki yarat-
ma riski taşımıyor, ayrıca AB’nin savundu-
ğu temel değerler konusundaki samimiyeti 
bakımından da şüpheleri artırıyor.

Bazı AB üyesi ülkelerin dar görüşlülüğü 
nedeniyle, Türkiye’nin AB üyeliği hedefin-
den uzaklaşması, kalkınma ve demokratik-
leşme süreçleri için Türkiye’yi öncü olarak 
gören milyonlarca kişinin cesaretini kıracak-
tır. Bu ayrıca demokrasi, kültürel çeşitlilik 
ve çoğulculuk gibi evrensel değerleri teşvik 
eden ve normatif bir güç olmayı hedefleyen 
Birliğin inandırıcılığını da zedeleyecektir. 
Gerçek bir küresel güç olmayı isteyip iste-
mediğine AB karar verecektir.
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Time to Move Forward

The multi-faceted Turkish-EU relations, 
which range from energy to common securi-
ty of our continent, are as crucial as ever to-
day given the global challenges. Yet, neither 
the pace of EU accession talks nor the level 
of political consultations appears to be at the 
desired level. 

After the elections of 12 June 2011, 
Turkey is set to accelerate, with a new dy-
namism, its focus on the reform process 
and further alignment with the EU. It is of 
crucial importance that the European Union 
matches that determination especially on 
key issues such as the Cyprus question and 
visa liberalization. The current state of glob-
al affairs requires a great deal of cooperation 
between Turkey and the Union in the areas 
of economy and foreign policy and particu-
larly democratization in the face of the Arab 
Spring. 

I strongly believe that this can and should 
be done. 

Delaying the Turkish membership be-
cause of political short-sightedness of some 
EU circles can only damage the credibility 
of the Union that aspires to be a normative 
power embracing and promoting universal 

AB-Türkiye İlişkilerinde 
İlerleme Zamanı

Enerjiden kıtamızın ortak güvenliğine 
uzanan çok boyutlu Türkiye-AB ilişkileri, 
günümüzde hiç olmadığı kadar önem ka-
zandı. Ancak ne AB üyelik müzakerelerinin 
hızı, ne de Türkiye ve Avrupa Birliği ara-
sındaki siyasi iş birliğinin seviyesi istenilen 
düzeyde.

12 Haziran 2011 seçimlerinin ardından 
Türkiye, AB uyum sürecine yeni bir ivme 
kazandıracaktır. Bu dinamizm karşısında, 
Avrupa Birliği’nin de, özellikle Kıbrıs so-
runu ve vize serbestisi gibi kilit konularda, 
Türkiye’nin reform sürecinde görülecek 
ivmeye paralel bir kararlılık göstermesi ha-
yati önem taşıyor. Ekonomi, dış politika ve 
özellikle Arap Baharı gibi küresel konuların 
ışığında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 
iş birliği şart.

Bu iş birliğinin gerçekleşebileceğine ve 
gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. 

Zira bazı AB çevrelerinin siyasi basi-
retsizliği nedeniyle Türkiye’nin üyeliğinin 
geciktirilmesi, demokrasi, kültürel çeşitlilik 
ve çoğulculuk gibi evrensel değerleri benim-
seyen ve teşvik eden normatif bir güç olarak 
Birliğin güvenirliğini zedeliyor. AB üyeliği 
ile daha çok güçlenecek bir Türkiye, bir yan-
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values of democracy, cultural diversity and 
pluralism. Turkey, while enjoying the bene-
fits of membership, would also like to serve 
as a key to the solution of our European and 
global problems and challenges. 

dan üyeliğin kazandırdıklarıyla güçlenirken, 
diğer yandan da Avrupa’da ve dünyada baş 
gösteren sorunların çözümünde anahtar rol 
oynayacaktır. 
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Recipe for a Third Term: 
Stability and Change Through 

the EU Accession Process

This Sunday approximately 50 million 
Turkish citizens will go to polls to decide on 
the government that will carry Turkey to its 
objectives set for its centennial in 2023. This 
election is also a vote of confidence in the 
country’s reform process, which has brought 
stability and change hand in hand for the last 
decade.

Taking the bitter lessons of one of the 
worst economic and financial crises of 
its history in 2001, Turkish economy has 
evolved through a structural transformation 
process. Turkey has restructured its financial 
system by establishing the necessary checks 
and balances.

Inflation rates fell to single digit levels 
for the first time for three decades. ‘Ana-
tolian tigers’ boosted production, exports 
and employment all around the country. 
The Turkish economy has become Europe’s 
fastest-growing sizeable economy. Accord-
ing to OECD forecasts, Turkey will be the 
second-largest economy in Europe by 2050. 
The economic success is particularly strik-
ing at a time when EU members are mud-

Üçüncü Dönem İçin Reçete: AB 
Katılım Sürecinde İstikrar ve 

Değişim

Bu pazar günü yaklaşık 50 milyon Türk 
vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti’ni, 2023 
yılında kutlanacak yüzüncü kuruluş yıldö-
nümü için belirlenen hedeflere taşıyacak 
hükümeti kararlaştırmak üzere sandığa gide-
cek. Bu seçim, ülkeye son on yılda istikrar 
ve değişimi bir arada getiren reform süreci 
için de bir güven oylaması.

Türk ekonomisi, tarihinin en kötü eko-
nomik ve mali krizlerinden biri olan 2001 
krizinden acı dersler alarak, yapısal bir dö-
nüşüm sürecinden geçerek gelişme gösterdi. 
Türkiye, gerekli denetim mekanizmalarını 
kurarak mali sistemini yeniden yapılandırdı. 

Enflasyon oranları son otuz yılda ilk defa 
tek haneli rakamlara düşürüldü. “Anadolu 
kaplanları”, bütün ülkede üretimi, ihracatı 
ve istihdamı artırdı. Türk ekonomisi, Av-
rupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. 
OECD tahminlerine göre, 2050 itibarıyla 
Türkiye, Avrupa’nın ikinci en büyük eko-
nomisi olacak. AB üyelerinin mali krizlerle 
sarsıldığı bir dönemde, bu ekonomik başarı 
özellikle dikkat çekicidir.

Ekonomik büyüme, Türk halkının gün-
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dling through financial crises.
The growth brought about socio-eco-

nomic development affecting the daily lives 
of millions of Turks. The number of roads, 
hospitals and universities tripled. The quali-
ty of housing, health and education services 
improved significantly.

 Meanwhile, Turkey has undertaken sig-
nificant political reforms accompanying this 
socio-economic change, thanks to the EU 
process that acted as a democratic anchor. 
Change has never been easy; but Turkey has 
proven its capacity to change for the better 
using the EU accession process as a driving 
force. 

With the aim of fulfilling the Copenha-
gen political criteria in order to secure the 
opening of accession negotiations back in 
2005, Turkey took bold steps in a wide range 
of long-lasting issues from civilian-military 
relations to fundamental rights and free-
doms. The government pressed ahead to 
tackle difficult questions, such as the Kurd-
ish issue and minority rights, with determi-
nation. A vibrant civil society has flourished, 
contributing to a lively debate environment. 

Even though Turkey has been facing 
political obstacles in its EU negotiation 
process, the government has continued to 
pursue political reforms. Last year, a consti-
tutional amendment approved by referenda 
eradicated the remnants of the military con-
stitution. It brought positive discrimination 
for women, children and the handicapped; 
and a constitutional guarantee on the protec-
tion of personal data. It boosted the indepen-
dence of the judiciary. 

The government announced its intention 
to prepare a constitution from scratch based 
on consensus right after the elections.

lük hayatını etkileyen sosyo-ekonomik kal-
kınmayı de beraberinde getirdi. Yolların, 
hastanelerin ve üniversitelerin sayısı üç ka-
tına çıktı. Konut, sağlık ve eğitim hizmetle-
rinin kalitesi kayda değer biçimde yükseldi. 

Bunun yanı sıra, Türkiye, demokratik bir 
çapa işlevi gören AB süreci sayesinde, bu 
sosyo-ekonomik değişime eşlik eden önemli 
siyasi reformlar gerçekleştirdi. Değişim asla 
kolay olmadı, ancak Türkiye, itici bir güç 
olan AB’ye katılım sürecinden yararlanarak 
değişim kapasitesini ortaya koydu. 

Türkiye, 2005 yılında katılım müzake-
relerinin açılması için Kopenhag siyasi kri-
terlerini yerine getirmek amacıyla, sivil-as-
ker ilişkilerinden temel hak ve özgürlüklere 
kadar geniş bir yelpazede cesur adımlar attı. 
Hükümet, Kürt sorunu ve azınlık hakları 
gibi zorlu konulara kararlılıkla yaklaştı. Ül-
kede farklı fikirlerin tartışılmasına katkıda 
bulunan güçlü bir sivil toplum gelişti. 

Türkiye’nin AB ile müzakere sürecinde 
siyasi engellerle karşılaşmasına rağmen Hü-
kümet, siyasi reformları sürdürmeye devam 
etti. Geçtiğimiz yıl yapılan referandumla 
kabul edilen anayasa değişikliği ile askeri 
anayasanın izleri azaltıldı. Bu değişiklikle, 
kadınlar, çocuklar ve engelliler için pozitif 
ayrımcılık getirilirken, kişisel verilerin ko-
runması anayasal güvence altına alındı, yar-
gının bağımsızlığı artırıldı. 

Hükümet, seçimlerden hemen sonra mu-
tabakata dayalı yeni bir anayasanın hazırlan-
ması konusunda da niyetini beyan etti. 

Ekonomik istikrar ve sosyo-politik dö-
nüşümün yanı sıra, sahip olduğu yumuşak 
gücüyle, Orta Doğu, Balkanlar ve Akdeniz 
havzası için bir ilham kaynağı olan Türkiye, 
bölgesel bir güç haline geldi. 

Bölgede istikrara, refaha, demokrasiye 
ve barışa katkıda bulunan Türkiye’nin, dün-
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Coupled with economic stability and so-
ciopolitical transformation, the country has 
now become a regional power and a source 
of inspiration for the Middle East, Balkans 
and the Mediterranean basin with its soft 
power.

A Turkey contributing to stability, pros-
perity, democracy and peace in the region 
has a brand new image all over the world. 
The Turkish brand is perceived through the 
Cannes-awarded films of the Turkish pro-
ducer Nuri Bilge Ceylan, Istanbul’s title of 
‘European Capital of Culture’, the novels of 
Orhan Pamuk, the strikers of Real Madrid 
FC and the bid by a Turkish company to re-
design New York cabs.

The recipe of the AK Party’s success 
under the leadership of Prime Minister Er-
doğan has been its accomplishment to keep 
the balance right between stability and 
change. That is why people from all walks of 
life have preferred the AK Party over other 
options for the last two parliamentary elec-
tions, two local elections and two referenda. 
Hopefully, Turkey will continue to trans-
form with the power of stability for a third 
consecutive term.

yada da yepyeni bir imajı oldu. Artık Türk 
markası denince akla, film yönetmeni Nuri 
Bilge Ceylan’ın Cannes Film Festivali’nde 
ödül alan filmleri, İstanbul’un “Avrupa Kül-
tür Başkenti” unvanı, Orhan Pamuk’un ro-
manları, Real Madrid’in forvetleri ve New 
York taksilerinin yeniden tasarlanması için 
bir Türk şirketinin verdiği teklif akla geliyor. 

Başbakan Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti’nin başarısının reçetesi, istikrar ve de-
ğişim arasında doğru bir dengenin kurulma-
sıdır. Bu gerçek, her kesimden insanın neden 
son iki genel seçimde, iki yerel seçimde ve 
iki referandumda AK Parti’yi tercih ettiğini 
açıklamaktadır. Umarım Türkiye, istikrarın 
gücüyle dönüşmeye üçüncü dönemde de de-
vam eder. 
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It’s Vital that Turkey Remains 
Resolute in Its Pursuit of EU 

Membership

Last week the European Union released 
the 2011 progress report on Turkey, the an-
nual snapshot of Turkey’s reform process as 
an EU candidate country. Unfortunately, this 
year’s report seems to have had difficulty 
capturing the rapidly transforming image of 
Turkey.

The report ignores the elephant in the 
room, which is that Turkey’s membership bid 
is being blocked by a handful of countries, 
bringing negotiations to a virtual standstill. 
Over half of the chapters in the accession 
process have been frozen, largely because 
some countries have linked Turkey’s candi-
dacy to a settlement of the long-simmering 
Cyprus problem. Despite strong Turkish 
support for UN efforts to reunify the island, 
Greek Cypriots have preferred to escalate 
tensions instead of working for a permanent 
solution. As a result, a settlement remains a 
distant prospect.

The Greek Cypriot role suits the paroc-
hial agendas of some politicians, who argue 
that Turkey’s size and culture make a seat at 

Türkiye’nin AB Üyesi Olma 
Kararlılığını Koruması Hayati 

Önem Taşımaktadır

Avrupa Birliği geçen hafta, Türkiye’nin 
yıllık reform sürecinin değerlendirildiği 
2011 İlerleme Raporu’nu yayımladı. Ancak 
bu yılki rapor, hızlı bir biçimde değişmekte 
olan Türkiye’deki durumunu tam anlamıyla 
yansıtmakta başarılı olamadı.

Rapor, Türkiye’nin AB’ye üyelik süre-
cinin, müzakereleri fiilen durma noktasına 
getiren bazı ülkeler tarafından bloke edildiği 
gerçeğini görmezden gelmiştir. Türkiye’nin 
katılım sürecinin bazı üye ülkeler tarafın-
dan uzun süredir devam etmekte olan Kıb-
rıs sorununun çözümüne bağlanmış olması 
sebebiyle, fasılların yarısından fazlasında 
müzakereler askıya alınmıştır. BM’nin Kıb-
rıs’ı yeniden birleştirme çabaları, Türkiye 
tarafından ciddi biçimde desteklenmesine 
rağmen, Kıbrıslı Rumlar gerginliği artırmayı 
tercih etmiştir. Bunun sonucu olarak, Kıbrıs 
sorununun bir çözüme kavuşturulması ihti-
mali düşük kalmaya devam etmektedir. 

Sorun çıkaran taraf olarak Kıbrıslı Rum-
ların üstlenmiş oldukları rol, Türkiye’nin 
büyüklüğü ve kültürü nedeniyle Avrupa Bir-
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the European table impossible. In the face of 
this opposition, the EU’s credibility has we-
akened in Turkey and public support for EU 
membership has declined, with less than half 
in favour of joining. More alarming, 92% of 
Turks believe that the union has “double 
standards” when it comes to Turkish accessi-
on. Is it any wonder that the pronouncements 
in the EU’s report do not generate as much 
interest in Turkey as they once did? Many 
Turks are also frustrated that the EU member 
states have not done much to demonstrate 
solidarity and support in the struggle against 
PKK terrorism.

Despite these challenges, Turkey is re-
solute in pursuing full EU membership 
because it remains mutually beneficial to 
both Ankara and Brussels. As the progress 
report points out, Turkey is the sixth largest 
economy in Europe and one of the fastest 
growing economies in the world.

Trade and investment between Turkey 
and the EU is flourishing, creating jobs and 
bolstering industry. As a transit hub between 
European consumers and the oil and gas re-
serves of the Middle East and central Asia, 
Turkey is critical for European energy secu-
rity.

Furthermore, with the largest army in 
Europe and strong ties with the Muslim wor-
ld, Turkey offers Europe an opportunity to 
boost its diplomatic clout and play an enhan-
ced role on the global stage. Fears that Tur-
kish membership would result in an influx 
of migrants to Europe are simply outdated; 
with Turkey’s economy booming, tens of 
thousands of Turks have returned home over 
the past few years. I am quite sure that if 
progress reports were published for existing 
EU members, they would indicate that Tur-
key compares favourably with many states.

liği’nde yer almasının imkânsız olduğunu 
savunan bazı siyasetçilerin dar görüşleriyle 
uyumludur. Türkiye’nin üyeliği konusunda-
ki bu muhalefet karşısında, AB’nin Türki-
ye’deki güvenilirliği azalmış, Türk halkının 
AB üyeliğine verdiği destek gerilemiştir. 
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını isteyenlerin 
oranı % 50’nin altına düşmüştür. Daha en-
dişe verici bir husus, Türk halkının % 92’si 
Türkiye’nin üyeliği söz konusu olduğunda 
AB’nin çifte standart uyguladığı görüşün-
dedir. İlerleme Raporu’nda yer alan ifade-
lerin, Türk kamuoyunda önceki yıllardaki 
kadar ilgi uyandırmıyor olması hiç şaşırtıcı 
değildir. Ayrıca Türk insanı, PKK terörü ile 
mücadelede, AB üyesi devletlerin Türkiye 
ile yeterince dayanışma içinde olmadıkları 
ve bu konuda destek vermedikleri için hayal 
kırıklığına uğramıştır.

Türkiye, bu zorluklara rağmen, AB’ye 
tam üyeliğin hem Ankara’nın hem de Brük-
sel’in yararına olduğu düşüncesiyle, bu he-
defin gerçekleşmesi konusunda kararlıdır. 
İlerleme Raporu’nda belirtildiği gibi, Türki-
ye, Avrupa’nın en büyük altıncı ekonomisi-
dir ve dünyadaki en hızlı büyüyen ekonomi-
lerden biridir. 

Türkiye ve AB arasındaki ticaret ve ya-
tırımlar artmakta, yeni iş alanları açılmakta 
ve sanayi gelişmektedir. Avrupalı tüketiciler 
ile Orta Doğu ve Orta Asya petrol ve gaz re-
zervleri arasında bir geçiş merkezi olan Tür-
kiye, Avrupa’nın enerji güvenliği açısından 
hayati önem taşımaktadır.

Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük or-
dusuna sahip olan ve İslam dünyasıyla güçlü 
bağları bulunan Türkiye, Avrupa’ya küresel 
düzeyde nüfuzunu artırma ve daha güçlü 
bir rol üstlenme fırsatı sunmaktadır. Tür-
kiye’nin üyeliğinin Avrupa’ya bir göçmen 
akınına yol açacağı yönündeki endişeler ge-
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Nevertheless, the value of the European 
project remains clear to us, even during the-
se turbulent times. Turkey and the EU have 
been connected for more than half a century 
and we want the momentum to accelerate. 
Nations that stand together are better off 
than those that stand alone, and as an effort 
to elevate commonalities over differences, 
the EU is a unique accomplishment. Integ-
ration is the principle that has propelled 
Europe to historic levels of security, peace 
and affluence, and its benefits are as relevant 
today as ever.

Our partners in Europe should move 
forward with Turkey’s membership talks in 
good faith, and envisage a more open, tole-
rant, dynamic and prosperous Europe, with 
the confidence to shape the 21st century for 
the better. This is a vision that we can achie-
ve together.

ride kalmıştır; Türkiye ekonomisinin hızla 
büyümesiyle, on binlerce Türk son birkaç 
yıl içinde ülkelerine geri dönmüştür. Bugün 
AB üyesi ülkeler için de İlerleme Raporları 
yayımlansa idi, günümüz Türkiye’sinin pek 
çok AB üyesi ülkeden daha iyi durumda ol-
duğu sonucuna varılacağından eminim. 

Bununla birlikte, bu zor dönemde bile 
Avrupa projesinin değeri bizim için son de-
rece açıktır. Türkiye ile AB, yarım yüzyıldan 
daha uzun bir süredir bir ilişki içerisindedir. 
Biz bu ilişkideki ivmenin hızlandırılmasını 
istiyoruz. Bir araya gelen ülkelerin, tek ba-
şına hareket eden ülkelerden daha avantajlı 
durumda oldukları bilinen bir gerçektir. AB, 
ortaklıkların farklılıkları aştığı kendine özgü 
bir başarı hikayesidir. Bütünleşme sayesinde 
Avrupa, tarihi sayılabilecek bir güvenlik, ba-
rış ve refah düzeyine ulaşmıştır.

Avrupalı ortaklarımızı, Türkiye’nin üyelik 
müzakerelerini samimiyetle devam ettirmeye 
ve daha iyiye doğru 21. yüzyılı şekillendirme 
inancıyla daha açık, daha hoşgörülü, daha di-
namik ve daha müreffeh bir Avrupa için çalış-
maya davet ediyoruz. Bu vizyon, ancak bir-
likte gerçekleştirebileceğimiz bir vizyondur.
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Paradigmenwechsel im 
50. Jahr der Türkischen 
Arbeitsmigration nach 

Deutschland

Aufgrund von historischen, politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gründen sind 
und werden die Türkei und Deutschland 
weiterhin wichtige Partner füreinander blei-
ben. Deutschland und die Türkei teilen eine 
historische Freundschaft. Auch während des 
Ersten Weltkrieges kämpften Deutschland 
und das Osmanische Reich Seite an Seite. 
Nach der Gründung der Türkischen Repub-
lik trugen deutsche Wissenschaftler, in gro-
ßem Maße zur Realisierung wichtiger Pro-
jekte der noch jungen Republik bei.

Eigentlich liegt der wichtigste Aspekt in 
der türkisch-deutschen Beziehung, in der in 
Deutschland lebenden türkischen Gemein-
de. Nach der Unterzeichnung des Anwerbe-
abkommens zwischen Deutschland und der 
Türkei im Jahre 1961 entsandte die Türkei 
einen großen Teil ihrer Arbeitskraft nach 
Deutschland, wo türkische Arbeitskräfte 
beim Aufbau des vom Zweiten Weltkrieg 
noch mitgenommenen Deutschlands halfen. 
Es ist bereits ein halbes Jahrhundert her seit 
dem Anwerbeabkommen. Die türkische Ge-
meinde hat in dieser Zeit einen beachtlichen 
Erfolg geleistet.

Almanya’ya Göçün 50. Yılında 
Paradigma Değişimi: Eşit 

Katılım

Tarihsel, siyasi, ekonomik ve sosyal ne-
denlerden dolayı, Türkiye ve Almanya her 
zaman birbirleri için önemli ortaklar olma-
ya devam edecek. Türkiye ve Almanya tarih 
boyunca dost olmuştur. Birinci Dünya Sava-
şı’nda, Almanya ve Osmanlı İmparatorluğu 
omuz omuza savaşmıştır. Türkiye Cumhuri-
yeti kurulduktan sonra Alman bilim adam-
ları, yeni Cumhuriyet’in önemli projelerini 
gerçekleştirmek için büyük katkı sağlamıştır.

Aslında Türk-Alman ilişkilerinin en be-
lirleyici tarafını Almanya’da yaşayan Türk-
ler oluşturmaktadır. 1961 yılında Almanya 
ile Türkiye arasında imzalanan İş Gücü An-
laşması’ndan sonra Türkiye iş gücünün bü-
yük bir kısmını, savaşın yakıp yıktığı ülkeyi 
yeniden inşa etmesi için Almanya’ya yolla-
dı. İş Gücü Anlaşması’ndan bu yana geçen 
yarım yüzyılda Türkler, Almanya’da önemli 
başarılara imza attı.

Almanya’daki Türk toplumu artık üç 
milyondan fazla kişiyle her yerde varlığını 
göstermektedir. Yıllar içerisinde bir milyon-
dan fazla Türk, Alman vatandaşlığına geçti. 
Bu şekilde 1960’lı yılların Türk göçmenleri, 
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Nun ist die türkische Gemeinde in 
Deutschland mit drei Millionen Menschen 
allerorts präsent. Im Verlauf der Jahre wur-
den mehr als eine Million Menschen einge-
bürgert. Auf diese Weise sind aus den tür-
kischen Immigranten und Gastarbeitern der 
1960´er Jahre deutsche Staatsbürger gewor-
den. Ohne Zweifel haben diese Menschen 
einen bedeutenden Mehrwert für Deutsch-
land geschaffen.

Wie in dem Bericht zum „Einfluss der 
Migration auf die deutsche Gesellschaft“, 
der vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge im Jahr 2005 veröffentlicht 
wurde, hätte die deutsche Wirtschaft heute 
nicht die Stärke, über die sie heute verfügt. 
Im Laufe der Zeit sind aus den türkischen 
Gastarbeitern zudem auch Arbeitgeber ge-
worden. Mit über 80.000 kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Deutschland trägt 
die türkische Gemeinde in Deutschland zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Diese 
Unternehmen machen einen Gesamtumsatz 
von 30 Milliarden Euro im Jahr und schaffen 
damit Arbeitsplätze für eine Zahl von min-
destens 350.000 Menschen.

Insbesondere in der dritten und vierten 
Generation junger Deutscher mit türkischem 
Migrationshintergrund werden in letzter Zeit 
viele Erfolgsgeschichten geschrieben. Ein 
Beispiel ist ein deutsch-türkischer Filmema-
cher, der Deutschland auch auf dem interna-
tionalen Parkett repräsentiert. Ein anderes 
Beispiel ist ein deutsch-türkischer Fußball-
spieler, der zum Erfolg Deutschlands im in-
ternationalen Fußball beiträgt.

In letzter Zeit sind deutsche Politiker mit 
türkischem Migrationshintergrund sowohl 
in der Bundes- als auch in der Landespoli-
tik sehr aktiv. Eine der größten politischen 
Parteien in Deutschland wird in einer Dop-
pelspitze von einem Deutschen mit türki-

Alman vatandaşı oldu. Bu insanlar kuşkusuz 
Almanya’ya önemli katkılar sağlamışlardır.

Alman Göç ve İltica Kurumu tarafından 
2005 yılında yayımlanan “Türk Göçünün 
Almanya’ya Etkisi” adlı rapora göre Türkler 
olmasaydı Alman ekonomisi, bugün sahip 
olduğu güce ulaşamazdı. Yıllar içerisinde 
Türk işçiler arasında işveren olanlar da oldu. 
Almanya’da yaşayan Türkler, 80 bin küçük 
ve orta ölçekli işletme (KOBİ) ile Alman-
ya’da ekonomik büyümeye katkıda bulun-
maktadır. Bugün bu KOBİ’ler yılda toplam 
30 milyar avro ciro oluşturmakta ve en az 
350 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

Son zamanlarda özellikle de üçüncü ve 
dördüncü kuşak birçok Türk kökenli genç 
Alman’ın başarı öyküleri yazılmakta. Buna 
örnek olarak Almanya’yı uluslararası arena-
da temsil eden bir Türk-Alman yönetmeni 
ve Alman futbolunun uluslararası arena-
da başarılı olmasına katkı sağlayan bir Al-
man-Türk futbolcusunu gösterebiliriz.

Son zamanlarda, Türk kökenli Alman si-
yasetçiler, hem federal hem de eyalet düze-
yinde siyasette oldukça aktif olmuştur. Büyük 
bir Alman siyasi partisinin eş başkanlığını 
ikinci nesil Türk kökenli bir Alman yürüt-
mektedir. Alman Federal Parlamentosunda 
beş Türk asıllı milletvekili hizmet vermek-
tedir. Hatta Berlin Eyalet Parlamentosunda 
göçmen kökenli on Türk politikacı vardır. İki 
Alman eyaletinin Entegrasyon Bakanlığını 
ve bir eyaletin Entegrasyon Müsteşarlığını 
Türk asıllı kadın politikacılar yürütmektedir.

Türkler Almanya’da artık misafir işçi 
veya yabancı değil, anadili gibi Türkçe ve 
Almanca konuşan, Türkiye ve Almanya’nın 
vatandaşlarıdır. Çoğunlukla aşırı gruplar ta-
rafından dillendirilen argümanların aksine, 
Almanya’da yaşayan Türkler bir yük değil, 
aksine Alman toplumunu, ekonomisini, kül-
türünü ve siyasetini zenginleştiriyor.
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schem Migrationshintergrund geführt. Im 
Bundesparlament dienen fünf Abgeordnete 
mit türkischem Migrationshintergrund. Im 
Landesparlament von Berlin dienen sogar 
zehn Abgeordnete mit türkischem Migrati-
onshintergrund. Auch die Integrationsminis-
terinnen von zwei Ländern sind türkischer 
Abstammung.

Türken sind nicht mehr Gastarbeiter in 
diesem Land, sondern Einwohner beider 
Staaten der Türkei sowie Deutschland, mit 
türkischer Muttersprache und flüssigem 
Deutsch. Im Gegensatz zur Argumentation 
von meist rechten, extremistischen Grup-
pen, sind die Türken in Deutschland keine 
Belastung, sondern eine Bereicherung für 
die deutsche Gesellschaft, Wirtschaft, Kul-
tur und Politik.

In der Zwischenzeit wurden starke Brü-
cken zwischen Deutschland und der Tür-
kei gebaut. Einerseits ist Deutschland der 
Haupthandelspartner der Türkei und die 
Zahl deutscher Investitionen in der Tür-
kei wächst beständig. Andererseits zieht es 
Tausende deutscher Rentner für den Ruhe-
stand in die Türkei. In den Jahren von 2002 
bis 2010 erwarben deutsche Staatsbürger 
17.270 Immobilien in der Türkei.

Im Gegensatz zu einer wachsenden Zahl 
von Deutschen, die in die Türkei migrieren, 
ist die türkische Migration nach Deutschland 
zum Stillstand gekommen und wandelte sich 
sogar in eine Re-Migration um.

Im Jahr 2009 zog es nur noch 30.000 
Türken aus der Türkei nach Deutschland, 
während es 40.000 Deutsche aus Deutsch-
land in die Türkei zog.

Deutschland ist definitiv die Lokomotive 
des europäischen Integrationsprozesses. Die 
Zahlen und Fakten zeigen, dass die Türkei 
gemeinsam mit Deutschland die Zukunft 

50 yıllık göç sürecinde, Türkiye ile Al-
manya arasında güçlü bir köprü inşa edildi. 
Almanya bir yandan Türkiye’nin en önemli 
ticari ortağı ve Türkiye’deki Alman yatırım-
ları da giderek artmakta. Öte yandan bin-
lerce emekli Alman, Türkiye’de yaşamayı 
tercih ediyor. 2002 ile 2010 yılları arasında, 
Alman vatandaşları Türkiye’de 17.270 gay-
rimenkul satın almıştır. 

Almanya’dan Türkiye’ye göç eden Al-
manların sayısının giderek artmasına rağ-
men, Türkiye’den Almanya’ya göç durma 
noktasına gelmiş hatta eksiye düşmüştür.

2010 yılında Türkiye’den Almanya’ya 
göç edenlerin sayısı 30 bin olmuş, Alman-
ya’dan Türkiye’ye kesin göç edenlerin sayısı 
40 bini bulmuştur.

Almanya kuşkusuz Avrupa entegrasyon 
sürecinin lokomotifi olmuştur. Rakamlar  
Türkiye’nin, Avrupa’nın geleceğinin şekil-
lenmesinde, ekonomik, demografik, sosyo 
kültürel ve politik açıdan, Almanya’nın ya-
nında yer alacağını göstermektedir.

Başbakanım, hükümetim ve ben, Al-
manya’daki Türk toplumu için daha yetkin 
ve kapsayıcı politikalar formüle edilmesi de 
dâhil olmak üzere, bizim ortak menfaatimize 
olacak herhangi bir konuda Alman meslek-
taşlarımızla iş birliği yapmaya hazırız. Al-
man hükûmetinin entegrasyon kampanyası 
sloganı olan “Biz birlikteyiz”i takdir ediyor 
ancak İş Gücü Anlaşması’nın 50. yılında en-
tegrasyon politikasının bir adım ötesine ge-
çilmesi gerektiğine inanıyoruz. Artık eşit ka-
tılım konusunu tartışmanın vakti gelmiştir. 
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Europas bestimmen wird, was ökonomische, 
demographische, soziokulturelle und politi-
sche Entwicklungen angeht.

Der Premierminister der Türkischen Re-
publik, meine Regierung und ich sind bereit, 
mit unseren deutschen Partnern zu kooperie-
ren in Bezug auf Themen, die uns alle betref-
fen. Damit meine ich insbesondere auch die 
Formulierung einer sachkundigen und ein-
beziehenden Integrationspolitik. Auch wenn 
wir die Integrationskampagne der deutschen 
Regierung mit dem Motto „We are together 
wir sind zusammen“ sehr begrüßen, sollten 
wir versuchen Maßnahmen zu finden, die 
weitergehen als die Integration. Es ist an der 
Zeit über Gleichberechtigung zu sprechen.
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Turkish Experience for Europe: 
Invest in Democracy

We are passing through a very special era 
in the history of our globe. The global eco-
nomic crisis is changing the architecture of 
the world economy and politics. What start-
ed as a financial crisis has begun to turn into 
a political one especially in some European 
countries, such as Greece and Italy. Techno-
cratic governments came into power in those 
countries when the elected governments re-
signed.

Next to the capability of the European 
Union to overcome the global financial crisis, 
the question whether the European Union sees 
the current democratic deficit as legitimate 
while struggling with the economic deficits 
is a big concern now. The recent experiences 
of Greece and Italy cause some doubts about 
the EU’s sincerity on that issue. What we are 
witnessing is economic coups overthrowing 
the democratic and elected governments.

It seems to be a real test in the near future 
for the EU how to sustain the balance be-
tween democracy and economy. Turkey sin-
cerely warns the European friends that the 
EU can do nothing but undermine its own 
rules and values by moving away from the 

Avrupa İçin Türk Tecrübesi:
Demokrasiye Yatırım Yapın

Dünya tarihinde çok özel bir dönemden 
geçiyoruz. Küresel ekonomik kriz, dünya 
ekonomisinin ve siyasetinin mimarisini de-
ğiştirmekte. Finans kesiminde başlayan kriz, 
özellikle Yunanistan ve İtalya gibi bazı Av-
rupa ülkelerinde siyasi bir krize dönüşmeye 
başladı. Bu ülkelerde seçimle göreve gelmiş 
hükümetler istifa etti ve teknokrat hükümet-
ler göreve geldi.

Avrupa Birliği’nin, küresel finansal kri-
zi aşabilme yeteneğine sahip olup olmadığı 
konusunun yanı sıra, ekonomideki açıklarla 
mücadele ederken mevcut demokrasi açığını 
meşru görüp görmediği meselesi günümüzde 
önemli bir endişe kaynağı haline gelmiştir. 
Yunanistan ve İtalya’nın yakın geçmişteki 
tecrübeleri, AB’nin bu konudaki samimiyeti-
ne ilişkin olarak bazı şüpheler doğurmaktadır. 
Ekonomik darbelerin, demokratik ve seçilmiş 
hükümetleri devirdiğine tanık oluyoruz.

AB’nin, demokrasi ile ekonomi arasın-
daki dengeyi nasıl sürdüreceği, yakın ge-
lecekte yaşayacağı zorlayıcı bir sınav gibi 
görünmektedir. Türkiye, Avrupalı dostlarını, 
demokratik çerçeveden uzaklaşmaları halin-
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democratic framework.
The only legitimate and effective tool 

to overcome the economic crisis is true de-
mocracy. Our experience in Turkey for nine 
years is inspirational. The two magic words 
behind Turkey’s great economic transforma-
tion are stability and confidence. Our strong 
and stable democratic government has been 
implementing a spectacular political and 
economic reform campaign during nine 
years in power. Our political programme en-
visages an upgraded democracy, a transpar-
ent and accountable administration, better 
governance and a developed çivil society. 
Actually, the AK Party is the most reformist 
and most liberal government in Turkish his-
tory, which has brought Turkey into a more 
powerful position in the global problems.
Turkey is now one of the leading countries in 
its region. The most important achievement 
of ours is investment we made in democracy 
in the last nine years. Now Turkey has been 
putting its imprint on the global stage with 
its impressive economic development and 
political stability.

Turkey has a lot to contribute to World 
welfare as well as to Europe’s. Thanks to the 
structural reforms following the 2001 crisis, 
Turkey is now enjoying a remarkable eco-
nomic performance. 

The most important ingredient when 
solving our crises was a strong and stable 
democratic government, which enjoyed the 
confidence of our citizens and global inves-
tors. Currently, Turkey is the 16th largest 
economy in the world and the 6th largest 
economy in Europe. The OECD estimates 
that Turkey will be the second highest grow-
ing country after China by 2017. The Turk-
ish economy, which grew by 8.9% in 2010 
and by 10.2% during the first half of 2011, is 
fuelled by direct global investments.

de AB’nin kural ve değerlerini zayıflatmak-
tan öteye gitmeyecekleri konusunda sami-
miyetle uyarmaktadır.

Ekonomik krizin üstesinden gelmenin 
yegane meşru ve etkili aracı gerçek demok-
rasidir. Bu çerçevede Türkiye’nin dokuz yıl-
lık tecrübesi ilham vericidir. Türkiye’deki 
büyük ekonomik dönüşümün arkasındaki iki 
sihirli sözcük, istikrar ve güvendir. Güçlü ve 
istikrarlı Hükümetimiz, iktidarda olduğu do-
kuz yıldan bu yana kayda değer bir siyasi ve 
ekonomik reform sürecini yürütmektedir. Si-
yasi programımızda, daha ileri bir demokra-
si, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu idaresi, 
daha iyi yönetişim ve gelişmiş bir sivil top-
lum hedeflenmektedir. Esas itibarıyla, Türki-
ye Cumhuriyeti tarihinin en reformist ve en 
liberal hükümeti olan AK Parti Hükümeti, 
ülkemizi küresel sorunlar karşısında daha 
güçlü bir konuma getirmiştir. Türkiye artık, 
bölgesindeki lider ülkelerden biridir. Hükü-
metimizin en önemli başarısı, son dokuz yıl 
içinde demokrasiye yaptığı yatırım olmuştur. 
Türkiye artık gösterdiği etkileyici ekonomik 
gelişim ve sahip olduğu siyasi istikrar ile kü-
resel anlamda damgasını vurmaktadır.

Türkiye, dünya refahının yanı sıra, Avru-
pa’nın refahı için de çok katkı sağlayabilir. 
Türkiye, 2001 krizi sonrasında gerçekleştir-
diği yapısal reformlar sayesinde, artık dikkat 
çeken bir ekonomik performans sergilemek-
tedir.

Ekonomik krizler karşısındaki en önem-
li avantajımız, vatandaşlarının ve küresel 
yatırımcıların güvenini kazanmış, güçlü ve 
istikrarlı demokratik bir hükümete sahip 
olmamızdır. Hâlihazırda, Türkiye dünyanın 
16. ve Avrupa’nın 6. en büyük ekonomisidir. 
OECD, 2017 itibarıyla Türkiye’nin, Çin’den 
sonra en hızlı büyüyen ikinci ülke olacağını 
tahmin etmektedir. 2010 yılında % 8,9, 2011 
yılının ilk yarısında ise %10,2 oranında bü-
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What is interesting is that 85% of all 
global investments in Turkey and 92% of in-
vestments made in the first half of 2011 have 
come from EU member countries. This is a 
clear indication that the business and eco-
nomic decision makers of Europe are much 
ahead of their political counterparts.

Turkey’s demographic structure can be 
regarded as the “missing part of the Euro-
pean puzzle”.

Turkey has a young, dynamic, welledu-
cated and multicultural population. Accord-
ing to the UN, Turkey entered into a period 
of“demographic window of opportunity,” 
which is expected to continue until the mid-
21st century. This will certainly be a boost 
period for the Turkish economy as a whole 
by creating a complementary circle of “con-
suming more, producing more and growing 
more,” which will be a golden opportunity 
for Europe, too.

Alongside her large and growing domes-
tic market, mature and dynamic private sec-
tor, leading role in the region, liberal and se-
cure investment environment, supply of high 
quality and cost-effective labor force, de-
veloped infrastructure and institutionalised 
economy, Turkey offers considerable oppor-
tunities and economic gains for the EU.

As a natural bridge between both East- 
West and North-South, Turkey is an easy 
access point to natural and energy resources 
and to global markets especially including 
the large markets of the Balkans, Eurasia, 
the Middle East and North Africa. Some 
70% of the energy resources are located in 
the South and the East of Turkey, while the 
largest energy consumer, Europe, is located 
in the West.

Turkey’s accession will increase the size 
of the European internal market as well as 

yüme kaydeden Türk ekonomisi, küresel 
nitelikteki doğrudan yatırımlarla gelişmek-
tedir.

Türkiye’deki tüm küresel yatırımların % 
85’inin ve 2011 yılının ilk yarısında yapılan 
yatırımların % 92’sinin, AB’ye üye devletler 
tarafından yapılmış olması dikkat çekicidir. 
Bu durum, Avrupa’da iş dünyası ve ekono-
mi alanındaki karar alıcıların, siyasi karar 
alıcılardan çok daha ileri görüşlü olduklarını 
ortaya koymaktadır.

Türkiye’nin demografik yapısı, “Avru-
pa’nın eksik parçası” olarak görülebilir.

Türkiye genç dinamik, iyi eğitimli ve 
kültürel çeşitliliği olan bir topluma sahip-
tir. BM’ye göre, Türkiye “demografik fırsat 
penceresi” dönemine girmiştir ve bu döne-
min 21. yüzyılın ortalarına kadar sürmesi 
beklenmektedir. Söz konusu dönemin, Tür-
kiye ekonomisi bakımından tamamlayıcı 
nitelikteki “daha fazla tüketim, daha fazla 
üretim ve daha fazla büyüme” döngüsünün 
yaratılmasıyla elde edilen bir canlanma dö-
nemi ve Avrupa bakımından ise bulunmaz 
bir fırsat olacağı aşikârdır.

Geniş ve büyümekte olan iç pazarı, de-
neyimli ve dinamik özel sektörü, bölgedeki 
lider rolü, serbest ve güvenli yatırım ortamı, 
yüksek vasıflı ve düşük maliyetli işgücü, 
gelişmiş altyapısı ve kurumsallaşmış eko-
nomisiyle Türkiye, AB’ye önemli fırsatlar 
sunmakta ve ekonomik kazançlar sağlamak-
tadır.

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında 
doğal bir köprü olan Türkiye, doğal kaynak-
lara, enerji kaynaklarına ve özellikle Bal-
kanlar, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afri-
ka piyasaları da dahil olmak üzere küresel 
piyasalara erişimin kolaylıkla sağlandığı bir 
konumdadır. En büyük enerji tüketicisi olan 
Avrupa, Türkiye’nin batısında yer almakta-
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the competitiveness of the EU in the global 
economy. We have already proved that Tur-
key does not downsize the slices that the EU 
members get from the EU cake. On the con-
trary, Turkey will enlarge the size of the cake 
as a whole when she becomes a EU member.

dır; enerji kaynaklarının yaklaşık % 70’i ise, 
Türkiye’nin güneyinde ve doğusunda bulun-
maktadır.

Türkiye’nin AB’ye katılımı, Avrupa iç 
pazarını genişleteceği gibi, AB’nin küresel 
ekonomi içindeki rekabet gücünü de artıra-
caktır. Türkiye’nin, AB üyelerinin AB pas-
tasından aldıkları payı küçültmeyeceği zaten 
kanıtlanmış durumdadır. Aksine Türkiye, 
AB üyesi olduğunda pastanın tamamını daha 
da büyütecektir.
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Turkey and EU Membership:
a Win-Win Situation

The founding fathers of Europe were 
convinced that they had to define common 
interests and shared perspectives in order to 
overcome a culture of hatred and mistrust.

In this process, they did not make a ref-
erence to religious belief or even to secular 
cultural notions and values. Neither the geo-
graphical nor the philosophical, cultural and 
religious affiliations were parts of the mem-
bership criteria and have never been a part of 
European history.

Any European state respecting the Euro-
pean values set out in Article 2 of the Trea-
ty on the EU and committed to promoting 
them can become a member of the EU in 
accordance with Article 49 of the aforemen-
tioned Treaty. In that sense membership for 
the countries embracing European values and 
promoting common interests should not be 
subject to any other consideration or criterion.

Enlargement is, first and foremost, a po-
litical goal of the EU aiming at consolidat-
ing peace and stability for the benefit of all 
across the continent.

Türkiye ve AB Üyeliği:
Kazan-Kazan İlişkisi

Avrupa’nın kurucuları, nefret ve güven-
sizliğin hüküm sürdüğü bir kültürle başa 
çıkabilmek için ortak çıkarları ve bakış açı-
larını belirlemek zorunda olduklarının far-
kındalardı.

Bu süreçte, dini inançlara ve hatta laik 
kültürel kavram ve değerlere herhangi bir 
atıfta bulunmadılar. Coğrafi veya felsefi, 
kültürel ve dini bağlar, üyelik kriterleri için-
de yer almadı ve hiçbir zaman Avrupa tarihi-
nin bir parçası olmadı.

Avrupa Birliği Antlaşması’nın 2. mad-
desinde belirtilen Avrupa değerlerine saygı 
gösteren ve bu değerleri desteklemeyi taah-
hüt eden her Avrupa devleti, söz konusu Ant-
laşma’nın 49. maddesi uyarınca AB’ye üye 
olabilir. Bu çerçevede, Avrupa değerlerini 
kucaklayan ve ortak çıkarları destekleyen 
ülkelerin AB üyeliği, başka herhangi bir de-
ğerlendirmeye veya kritere tabi olmamalıdır.

Genişleme, esas itibarıyla, tüm Avrupa 
kıtasının yararına olacak şekilde barış ve is-
tikrarın sürdürülmesini amaçlayan AB için 
siyasi bir hedeftir. 
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It is also an instrument for extending 
the borders of European values. Through 
enlargement, the EU expands not only geo-
graphically but also politically, economical-
ly, culturally and socially. Enlargement is 
a mechanism that serves directly the emer-
gence of the EU as a global power.

After 50 years devoted to both deepening 
and widening efforts, it is time for the EU to 
choose whether it will be an “assertive glob-
al actor” or an “irrelevant Western peninsula 
on the Asian continent” - in the words of one 
recent EU reflection Group.

When all these aspects are taken into 
consideration and if prejudices and domestic 
politics are put aside, the emerging picture 
will reveal that Europe’s interest in Turkey’s 
membership is no smaller than Turkey’s in-
terest in joining the bloc.

From an economic point of view, the 
advantages of such accession are remark-
able and can be summarized in few words: 
“legislative harmony ... new markets ... com-
mercial opportunities and investment poten-
tials.”

The economic crisis, which is changing 
the economic climate and the architecture 
of the world economy, also shows that Tur-
key’s accession offers considerable econom-
ic opportunities for the EU.

World Bank statistics indicate that Tur-
key is the 16th largest economy in the world 
and the 6th largest in Europe.

According to the OECD, Turkey is ex-
pected to be the fastest growing economy of 
the OECD and Europe in the forthcoming 
period, and will be the second highest growth 
country by 2017. Turkey is also among coun-
tries expected to provide the necessary stim-
ulus for economic recovery in the world.

Today, Turkey is the EU’s 7th biggest 

Genişleme, aynı zamanda Avrupa de-
ğerlerinin geçerli olduğu sınırların genişle-
tilmesine yönelik bir araçtır. AB, genişleme 
yoluyla yalnızca coğrafi olarak değil, siyasi, 
ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda da 
büyür. Genişleme ayrıca, AB’nin küresel bir 
güç olmasına doğrudan hizmet eden bir me-
kanizmadır.

AB’nin, derinleşme ve genişleme çaba-
larına adanan 50 yılın ardından, artık kısa 
süre önce bir araya gelen Akil Adamlar Gru-
bu’nun ifadesiyle “iddialı bir küresel aktör” 
olmak ile “Asya kıtasının batısında yer alan 
önemsiz bir yarımada” olmak arasında bir 
seçim yapmasının zamanı gelmiştir. 

Tüm bu hususlar göz önünde bulunduru-
larak, ön yargılar ve iç politika konuları bir 
kenara bırakılırsa ortaya çıkan tablo, Avru-
pa’nın, Türkiye’nin üyeliğinden elde edece-
ği çıkarların Türkiye’nin Birliğe katılmakla 
elde edeceklerinden daha az olmadığını 
açıkça göstermektedir. 

Ekonomik açıdan bakıldığında, böyle 
bir katılımın sağlayacağı avantajlar oldukça 
çarpıcıdır ve birkaç sözcükle özetlenebilir: 
“yasal uyum … yeni pazarlar … ticari fırsat-
lar ve yatırım olanakları.” 

Ekonomik koşulları ve dünya ekonomi-
sinin yapısını değiştirmekte olan ekonomik 
kriz de Türkiye’nin katılımının AB için 
önemli ekonomik fırsatlar yaratacağını gös-
termektedir. 

Dünya Bankası istatistiklerine göre Tür-
kiye, dünyanın en büyük 16. ve Avrupa’nın 
en büyük 6. ekonomisine sahiptir. 

OECD’ye göre ise, Türkiye’nin önümüz-
deki dönemde OECD ülkeleri arasında ve 
Avrupa’da en hızlı büyüyen ekonomi olması 
beklenmektedir ve Türkiye, 2017’ye kadar 
en yüksek büyüme oranına sahip ikinci ülke 
olacaktır. Türkiye ayrıca, dünyadaki ekono-
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trade partner and the EU is Turkey’s main 
trading partner. Turkey is also the only coun-
try which has formed a Customs Union with 
the EU well before its accession. 

Window of Opportunity
According to the UN, Turkey has entered 

into a period of a “demographic window of 
opportunity” which is expected to contin-
ue until the mid 21st century. Its young, 
well-educated and highly skilled labour 
force can be a remedy for the structural defi-
ciencies of the EU stemming from its aging 
population.

Thanks to its large and growing domes-
tic market, its mature and dynamic private 
sector, its leading role in the region, its lib-
eral and secure investment environment, the 
supply of a high quality and cost-effective 
labour force, as well as developed infra-
structure and an institutionalised economy, 
Turkey would bring considerable economic 
gains for the EU.

With its fast-growing economy, Turkey 
appeases all concerns that it would be bur-
den on the EU budget. 

On the contrary, it would help the EU 
in achieve a competitive advantage against 
emerging markets in Asia and America.

As has been said by various experts, hav-
ing Turkey as a member would also make 
a significant contribution to promoting EU 
values abroad. 

Turkey is a member and in certain cases 
even a founding member of numerous inter-
national organizations with an agenda-set-
ting and decision-making role - the Council 
of Europe, the OECD, the OSCE and Nato. 
Turkey, within these organizations, aspires 
to act in support of democracy, stability, sol-
idarity and prosperity for the benefit of all. 
Its membership in the G20 shows the geo-

mik iyileşme için ihtiyaç duyulan itici gücü 
sağlaması beklenen ülkelerden biridir.

Bugün Türkiye, AB’nin en büyük 7. ticari 
ortağıdır ve AB de Türkiye’nin en önemli tica-
ri ortağıdır. Türkiye, AB’ye üye olmadan önce 
gümrük birliğini gerçekleştiren tek ülkedir.

Fırsat Penceresi 
BM’ye göre Türkiye, “demografik fırsat 

penceresi” dönemine girmiştir ve bu döne-
min 21. yüzyılın ortalarına kadar sürmesi 
beklenmektedir. Genç, iyi eğitimli ve do-
nanımlı bir iş gücüne sahip olan Türkiye, 
AB’nin yaşlanan nüfusu nedeniyle ortaya 
çıkan yapısal eksikliklerini giderebilir. 

Geniş ve büyümekte olan iç pazarı, tec-
rübeli ve dinamik özel sektörü, bölgedeki 
lider rolü, serbest ve güvenli yatırım ortamı, 
yüksek vasıflı ve düşük maliyetli işgücü, 
gelişmiş altyapısı ve kurumsallaşmış eko-
nomisiyle Türkiye, AB’ye önemli ekonomik 
kazançlar sağlayacaktır. 

Hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye, 
AB bütçesine yük getireceğine ilişkin tüm 
kaygıları azaltmaktadır. 

Aksine Türkiye, Asya ve Amerika’da ge-
lişen pazarlarla rekabet edebilme konusunda 
AB’nin avantaj sağlamasına yardımcı ola-
caktır.

Çeşitli uzmanlar tarafından ifade edildiği 
üzere, Türkiye’nin AB üyesi olması, AB’nin 
değerlerinin Birlik dışında desteklenmesine 
de önemli katkıda bulunacaktır.

Türkiye; Avrupa Konseyi, OECD, AGİT 
ve NATO gibi birçok uluslararası örgütün 
üyesi, hatta bazılarının kurucu üyesidir. Bu 
örgütlerin gündeminin belirlenmesinde ve 
karar almalarında rol üstlenmektedir. Tür-
kiye, bu örgütlerin içinde, herkesin yararına 
olacak şekilde, demokrasi, istikrar, dayanış-
ma ve refahı desteklemeyi amaçlamaktadır. 
Türkiye’nin G20 üyeliği, uluslararası arena-
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strategic role that it can play in the interna-
tional arena. 

Moreover, 70 percent of the world’s en-
ergy resources are located to the south and 
east of Turkey, while the world’s largest 
energy consumer, Europe, is located to the 
west of Turkey. Turkey’s central geograph-
ical position is also critical for the security 
and sustainability of energy supply to the 
EU a vital condition for almost any econom-
ic activity. 

Its location makes Turkey a key stra-
tegic ally of the EU. Its close historic ties 
and recent experiences in the Balkans, the 
Caucasus, Central Asia, the Middle East 
and Southern Mediterranean, furnish Turkey 
with the necessary assets to make positive 
contributions to the shaping of EU policies 
toward these crucial and sensitive regions.

Common Destiny
As former French President Jacques Chi-

rac said: “The European Union and Turkey 
share a common destiny.” In reaffirming this 
common destiny, we aim to prove that dia-
logue between the Orient and the Occident is 
possible, and that dialogue with Islam is not 
only feasible but also profitable and fruitful. 
Does not Europe count 15-20 million Mus-
lims among its citizens?

Our common destiny is also evident in 
our shared concern to promote peace in the 
world. Turkey symbolises the possibility of 
a country to transform its society, economy 
and politics, and to make itself a strong and 
democratic regional actor. Turkey - a dem-
ocratic and secular country as described by 
Prime Minister Erdogan - is increasingly 
seen by several southern Mediterranean 
countries as a source of inspiration for dem-
ocratic transition.

da oynayabileceği jeostratejik rolün göster-
gesidir.

Ayrıca, dünya enerji kaynaklarının yüzde 
70’i Türkiye’nin güneyinde ve doğusunda 
yer alırken, dünyanın en büyük enerji tüke-
ticisi olan Avrupa ise Türkiye’nin batısında 
bulunmaktadır. Türkiye’nin bu merkezi coğ-
rafi konumu, AB’ye, hemen hemen bütün 
ekonomik faaliyetler açısından büyük önem 
taşıyan enerji tedarikinin güvenliği ve sürdü-
rülebilirliği bakımından da oldukça kritiktir.

Konumu itibarıyla Türkiye, AB’nin kilit 
öneme sahip stratejik bir müttefikidir. Bal-
kanlar, Kafkaslar, Orta Asya, Orta Doğu ve 
Güney Akdeniz ile olan yakın tarihi bağla-
rı ve söz konusu bölgelere ilişkin son dö-
nemdeki tecrübeleri Türkiye’ye, AB’nin bu 
önemli ve hassas bölgelere yönelik politika-
larını şekillendirmesinde olumlu katkılarda 
bulunmasını sağlayacak gerekli donanımı 
vermektedir.

Ortak Kader 
Fransa Eski Cumhurbaşkanı Jacques 

Chirac’ın ifade ettiği gibi: “Avrupa Birliği 
ve Türkiye ortak bir kaderi paylaşmaktadır.” 
Bu ortak kaderin teyidi bakımından, Doğu 
ve Batı arasında diyaloğun mümkün olduğu-
nu ve İslam ile Batı dünyası arasındaki di-
yaloğun sadece uygulanabilir değil, kazançlı 
ve yararlı olduğunu da kanıtlamayı amaç-
lıyoruz. Avrupa, 15-20 milyon Müslümanı 
vatandaşı olarak görmüyor mu? 

Ortak kaderimiz, dünya barışını des-
tekleme yönündeki ortak kaygımızda da 
açıkça görülmektedir. Türkiye, bir ülkenin 
toplumunun, ekonomisinin ve politikasının 
dönüşümünü sağlayabileceğini ve güçlü ve 
demokratik bölgesel bir aktör olabileceğini 
sembolize etmektedir. Başbakan Erdoğan’ın 
tanımladığı üzere demokratik ve laik bir 
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The rise of xenophobia, racism, prejudic-
es against certain religions and identities to-
day threaten humanity in many ways. As an 
EU member Turkey, with its rich historical 
and cultural heritage, as well as its multi-fac-
eted identity resulting from its geographical 
position as a bridge between western and 
eastern cultures, would bring the EU closer 
to the Caucasus, Central Asia and the Middle 
East.

Turkey’s geostrategic location allows it 
to help create a more secure and stable en-
vironment for the citizens of the EU and 
for the world as a whole. Turkey’s mem-
bership to the EU would provide the Union 
with leverage for its ambition of becoming a 
global power. 

However, the slow pace of accession ne-
gotiations since the unanimous recognition 
of Turkey’s candidacy - in 1999 by the Eu-
ropean Council - is disappointing. The frus-
tration it generates is threatening the EU’s 
credibility. It is time to display strategic and 
visionary leadership.

Since 2001, Turkish democracy has un-
dergone profound changes. The parliament 
has passed hundreds of laws and regulations 
in the last decade. These changes are being 
made on behalf of human dignity, social 
justice, freedom and democracy. The EU 
should encourage these efforts, not evade its 
commitments.

Unity in Diversity
The European ideal aims to bring togeth-

er the divergences of the European nations 
to create a new dynamism and synergy. The 
European Union’s so-called motto, as well 
as its genuine ideal - and maybe its main 
challenge - is to make real “unity in diver-
sity.” If European nations are indeed “united 

ülke olan Türkiye, giderek birçok güney Ak-
deniz ülkesi tarafından demokratik dönüşüm 
için bir ilham kaynağı olarak görülmektedir. 

Yabancı düşmanlığındaki artış, ırkçılık, 
bazı din ve kimliklere yönelik ön yargılar bu-
gün insanlığı çeşitli açılardan tehdit etmek-
tedir. Türkiye AB üyesi olduğunda, zengin 
tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra, batı ve 
doğu kültürleri arasında bir köprü olmasını 
sağlayan coğrafi konumundan kaynaklanan 
çok yönlü kimliği ile AB’yi Kafkaslar, Orta 
Asya ve Orta Doğu’ya yakınlaştıracaktır.

Türkiye, jeostratejik konumu sayesinde 
AB vatandaşları ve bütün dünya için daha 
güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılmasına 
yardımcı olacaktır. Türkiye’nin AB üyeliği, 
küresel bir güç olma hedefine ilişkin olarak 
Birliğin elini güçlendirecektir.

Ancak, Türkiye’nin adaylığının 1999 yı-
lında AB Zirvesi tarafından oy birliğiyle ka-
bulünden bu yana katılım müzakerelerinin 
yavaş ilerlemesi hayal kırıklığı yaratmakta-
dır. Bu durumun yol açtığı hüsran, AB’nin 
güvenilirliğini tehdit etmektedir. Şimdi, stra-
tejik ve ileri görüşlü liderlik zamanıdır.

2001 yılından beri, Türk demokrasisi 
büyük değişimler geçirmiştir. Parlamento, 
son on yılda yüzlerce kanun kabul etmiştir. 
Bu değişiklikler insan onuru, sosyal adalet, 
özgürlük ve demokrasi adına yapılmaktadır. 
AB, bu çabaları desteklemeli, taahhütlerin-
den caymamalıdır.

Çeşitlilik İçinde Birlik 
Avrupa ideali, Avrupa milletlerinin fark-

lılıklarını yeni bir dinamizm ve sinerji yarat-
mak üzere bir araya getirmeyi amaçlamakta-
dır. AB’nin sloganı ve gerçek ideali ve belki 
temel zorluğu gerçek “çeşitlilik içinde birli-
ğe” ulaşmaktır. Avrupa milletleri aslında “çe-
şitlilik içinde birlik” olurlarsa, Türkiye’nin 
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in diversity”, the accession of Turkey cannot 
be regarded as a threat but only as a promise, 
a promise of a more powerful, more prosper-
ous and more capable Europe.

In order to achieve its objectives, the EU 
must maintain its credibility. It must respect 
the values it advocates and act accordingly. 
In that vein the Union should demonstrate 
that it remains committed towards accession 
and that it assesses each candidate country 
and its progress on its own merits and as re-
gards its compliance with membership cri-
teria.

A credible, rational and capable Euro-
pean Union should reassess its handling of 
the accession talks with Turkey and adopt 
a firm but fair approach towards this acces-
sion country whose significance and weight 
in global politics are increasing constantly. 
Such an approach will assist in demonstrat-
ing that the European Union is still capable 
of constructing a vision for the future of a 
united Europe as well as a vision for shaping 
the future of the world.

Turkey’s contribution to the EU in a 
number of crucial areas will only be fully ef-
fective with an active and credible accession 
process.

Time for Action
As pointed out by the President of the 

EU-Turkey Joint Commission, Helene Flau-
tre, it is time that the decisions taken by the 
EU reflect the reliability and the seriousness 
of the existing negotiation process. 

This approach would be a win-win sit-
uation. Confidence between the two sides 
must be re-established, and the hopes raised 
in the population must be put into practice. 
The coming years must make integration a 
reality.

katılımı bir tehdit olarak değil, ancak daha 
güçlü ve daha müreffeh bir Avrupa için bir 
vaat olarak görülebilir. AB, hedeflerini ger-
çekleştirmek için güvenilirliğini muhafaza 
etmek zorundadır. Savunduğu değerlere say-
gı göstermeli ve bu değerlere uygun olarak 
hareket etmelidir. Yine aynı şekilde Birlik, 
katılım konusunda kararlılığını sürdürdüğü-
nü ve her aday ülkeyi ve her aday ülkenin 
kaydettiği ilerlemeyi kendi şartları içinde ve 
üyelik kriterlerine uyumu çerçevesinde de-
ğerlendirdiğini göstermelidir. 

Güvenilir, akılcı ve güçlü bir AB, Tür-
kiye ile katılım müzakerelerini ele alış bi-
çimini yeniden değerlendirmeli ve dünya 
siyasetindeki önemi ve ağırlığı sürekli artan 
katılım yolundaki bu ülke için değişmeyen 
ve adil bir yaklaşım benimsemelidir. Böy-
le bir yaklaşım ile AB, birleşik Avrupa’nın 
geleceğine ilişkin bir vizyon oluşturmanın 
yanı sıra, dünyanın geleceğini şekillendir-
meye yönelik bir vizyon oluşturabileceğini 
de gösterecektir.

Türkiye’nin bazı çok önemli alanlarda 
AB’ye katkısı, ancak aktif ve güvenilir bir 
katılım süreci ile tam anlamıyla etkili olabi-
lecektir. 

Harekete Geçme Zamanı 
Türkiye-AB Karma Parlamento Komis-

yonu Eş Başkanı Helene Flautre’nin de işa-
ret ettiği gibi, AB’nin aldığı kararların, mev-
cut müzakere sürecinin güvenilirliğini ve 
ciddiyetini yansıtmasının zamanı gelmiştir. 

Bu yaklaşım bir kazan-kazan ilişkisi ola-
caktır. İki taraf arasındaki güven yeniden te-
sis edilmeli ve halkın umutları hayata geçi-
rilmelidir. Önümüzdeki yıllarda bütünleşme 
gerçek olmalıdır.
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Türk Kadını İçin Hedef AB Standartlarıdır

Hükümet olarak kadınlara ait meseleleri bir demokrasi meselesi olarak görüyor ve ileri 
demokrasi kararlılığımız çerçevesinde kadın haklarını ve kadınlarımızın sosyo-ekonomik ka-
tılımlarını en geniş manada hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. 

9 yıllık AK Parti iktidarı, Türkiye’de bütün kesimlerin olduğu gibi kadın haklarının da 
en ileri düzeyde hayata geçirilmeye başlandığı, Türk kadını için artık AB standartlarının tam 
anlamıyla yakalanma iradesinin gösterildiği bir dönem olmuştur.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi hayatı boyunca kadınları ve gençleri 
merkeze alan vizyoner ve kararlı duruşu Türk kadını için her zaman cesaret verici olmuştur.

Özgüven Aşıladı 
Aynı şekilde Başbakanımızın değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin kadına ait 

meselelerin çözümü için sosyal sorumluluk projelerinde en ön sırada yer alması Türk kadını-
na büyük bir özgüven aşılamıştır. 

Son olarak Sayın Emine Erdoğan’ın Uludere’ye giderek orada hayatını kaybeden vatan-
daşlarımızın aileleriyle bir araya gelmesi, acıyı paylaşması bölge kadınlarını da duygulandı-
ran anlamlı bir manzara oldu. 

Esasen Türkiye’nin kadın hakları alanında geçmişten gelen sorunlarının kaynağında ya-
tan en önemli hususların başında cesaret ve özgüven eksikliğinin geldiği aşikârdır. 

AK Parti iktidarı döneminde kadın hakları alanında kaydedilen en önemli gelişmenin de 
Türk kadının yeniden özgüvenini tesis etmesi olarak değerlendiriyoruz.

Yayın Organı : Milliyet Gazetesi
Tarih : 8 Mart 2012
Yayın Dili : Türkçe
*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile ortak kaleme alınmıştır.
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Sweden and Turkey-Partnering 
for the Future

The global financial crisis, the effects of 
which are still very present in parts of Euro-
pe, has clearly demonstrated the need for 
global cooperation and solutions. The crisis 
has understandably turned the energy of the 
EU’s leaders inwards. However, the true re-
cipe for growth and stability for Europe lies 
in strengthening the motivation for enlarge-
ment.

Sweden is one of the leading advocates 
for Turkey’s EU membership, which has the 
potential to revitalize our economies and bo-
ost prosperity in Turkey and EU members 
alike. Sweden, one of the most successful 
EU economies, is increasingly pointed out 
as a model for a dynamic, inclusive society. 
A key factor of success is women’s partici-
pation in the labor market. Women’s emp-
loyment in Sweden has over the years incre-
ased to 70 percent, compared to 74 percent 
for men.

This has greatly contributed to Sweden’s 
strong economic and financial development. 
The increasing role and participation of wo-
men in Turkey’s economic and democratic 
development in recent years also shows that 

AB’ye Giden Yolda
Türkiye-İsveç Ortaklığı

Avrupa’nın bazı bölgelerinde etkilerini 
hâlâ hissettiren küresel mali kriz, küresel iş 
birliği ve çözümlere ihtiyaç duyulduğunu 
açıkça gösterdi. Bu kriz, anlaşılabilir neden-
lerle AB liderlerinin enerjilerini ülkelerinde-
ki iç sorunlara yöneltmesine yol açtı. Ancak 
Avrupa’da istikrar ve ekonomik büyümenin 
sürmesi için gerçek reçete, genişleme hede-
finin güçlendirilmesinde yatmaktadır.

İsveç, Türkiye’nin AB üyeliğinin önde 
gelen destekçilerinden biri. Türkiye’nin 
AB’ye katılımı, hem Türkiye’ye hem de AB 
ülkelerine ekonomik açıdan önemli katkılar 
sağlayacaktır. Avrupa Birliği’nin en başarılı 
ekonomilerinden biri olan İsveç, tüm kesim-
leri kapsayan ve dinamik bir toplum mode-
line örnek gösterilmektedir. Bu başarıdaki 
en temel etkenlerden biri, kadının iş gücüne 
katılımıdır. Yıllar içinde İsveç’te erkeklerin 
istihdamı yüzde 74’e yükselirken, kadınların 
istihdamı yüzde 70’e yükselmiştir. 

Kadınların iş gücüne daha fazla katılma-
sı, İsveç ekonomisinin güçlenmesine önemli 
katkılar sağlamıştır. Son yıllarda Türkiye’de 
de kadının rolünün ve ülkenin ekonomik ve 
demokratik gelişimine sağladığı katkıların 

Yayın Organı : Hurriyet Daily News Gazetesi ve Radikal Gazetesi
Tarih : 22 Mart 2012
Yayın Dili : İngilizce/Türkçe
*İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Bakanı Gunilla Carlson ile ortak 
kaleme alınmıştır.
** Radikal Gazetesinde Türkçe, Hurriyet Daily News Gazetesinde İngilizce 
olarak yayımlanmıştır.
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our countries share the same perception and 
vision. 

Mutual Dependence
From a Swedish perspective, the dyna-

mism and potential of the Turkish economy 
is obvious. Turkish GDP growth reached 9 
% in 2010 and 8 % in 2011, making it one 
of the fastest growing markets in both the 
OECD and the G-20. Turkey, with a well-e-
ducated, young population and a more libe-
ral business climate than ever before, is not 
only a unique production platform and large 
emerging market. 

It is also the ideal stepping stone for 
many Swedish and European companies re-
aching out to the broader region. European 
companies can reach a market of 1.5 billion 
people with a three-hour flight from Turkey. 

The interdependence between Turkey 
and the EU countries is increasing. More 
than 75 percent of foreign direct investments 
in Turkey come from the EU, which also 
supplies more than half of the foreign com-
panies present in Turkey. Vital technology 
transfer is ongoing. Turkey is a neighboring 
country to 70 percent of the world’s energy 
resources, which makes it a strategically im-
portant transit country for European energy 
needs. In the region, the step from energy to 
the vital issue of peace and security is not 
far. 

Also, Turkey’s “soft power” as a forerun-
ner of democratization, free trade and a libe-
ralized economy in the Arab Spring, makes 
its role indispensible. 

Both our countries are deeply committed 
to international development cooperation 
and humanitarian aid, not least in Africa. 
By sharing best practices and through inc-
reased cooperation and coordination we can 

artması, ülkelerimizin aynı algılama ve viz-
yona sahip olduğunu göstermektedir.

 Karşılıklı bir bağımlılık 
İsveç’ten bakıldığında, Türk ekonomisi-

nin canlılığı ve potansiyeli açıkça görülmek-
tedir. Türkiye, 2010’da yüzde 9, 2011’de 
ise yüzde 8 büyüme oranına ulaşarak hem 
OECD hem de G-20 ülkeleri içerisinde en 
hızlı genişleyen pazarlardan biri olmuştur. 
Eğitimli genç nüfusu ve serbest ticareti ko-
laylaştıran reformlarıyla Türkiye, eşsiz bir 
üretim alanı ve yükselen pazar olmanın yanı 
sıra Orta Doğu ve Orta Asya’ya ulaşmak is-
teyen birçok İsveçli ve Avrupalı şirket için 
de ideal bir geçiş noktası haline gelmiştir. 
Avrupalı şirketler, Türkiye’den üç saat uçuş 
mesafesindeki 1,5 milyarlık nüfusa sahip bir 
pazara ulaşabilmektedir. 

Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı ba-
ğımlılık giderek artmaktadır. Türkiye’deki 
doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75’ten 
fazlası ile ülkede faaliyet gösteren yabancı 
şirketlerin yarısı AB kaynaklıdır. AB ülkele-
rinden Türkiye’ye önemli teknoloji transfe-
ri de devam etmektedir. Dünya enerji kay-
naklarının yüzde 70’inin yer aldığı ülkelere 
komşu olması, Avrupa’nın enerji ihtiyaçları 
bakımından Türkiye’yi önemli bir stratejik 
transit ülke haline getirmektedir. Bu bölgede 
enerji konusu ile barış ve güvenlik, birbirle-
rinden çok da uzak değildir. 

Ayrıca demokratikleşme, serbest tica-
ret ve liberal ekonomiye yumuşak gücüyle 
katkıda bulunmuş olması, Türkiye’nin Arap 
Baharı’nda önemli bir rol oynamasını sağ-
lamıştır. 

Ülkelerimiz, kalkınma ve insani yar-
dım konularındaki uluslararası iş birliğinin 
Afrika ile sınırlı kalmaması gerektiğini dü-
şünmektedir. En iyi uygulamaları paylaşa-
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save more lives, alleviate more suffering and 
contribute more to reducing the scourge of 
poverty around the world. We both strongly 
believe in economic development and inclu-
sive growth, and there is much our countries 
and the EU can do to promote this.

Full Support from Sweden
This is why we need to proceed towar-

ds the final goal - full EU membership. As a 
complement to the established framework of 
full membership negotiations, the Positive 
Agenda would help gaining new momentum 
in the accession negotiations. Hopefully, 
when more favorable political conditions 
prevail, formal membership negotiations 
can be concluded. Meanwhile, Sweden and 
Turkey will work as partners to ensure conti-
nued momentum in Turkey-EU integration.

rak, iş birliği ve eşgüdümü arttırarak daha 
fazla hayat kurtarabilir, acıları hafifletebilir 
ve yoksullukla mücadeleye daha fazla kat-
kı sağlayabiliriz. Ülkelerimizin ve AB’nin 
ekonomik kalkınma ve kapsamlı büyümeye 
daha fazla katkıda bulunma potansiyeline 
sahip olduklarını düşünüyoruz. 

İsveç’ten Tam Destek 
Bu nedenle ortak hedefimiz olan Tür-

kiye’nin AB üyeliği yolunda çabalarımızı 
sürdürmeliyiz. Süregiden üyelik müzakere 
sürecinin tamamlayıcısı olarak ortaya konu-
lan ve ‘Pozitif Gündem’ olarak adlandırılan 
sürecin, katılım müzakerelerinin yeni bir 
ivme kazanmasına katkı sağlayacağını, siya-
si koşullar elverişli hale geldiğinde ise tam 
üyelik müzakerelerinin tamamlanacağını 
ümit ediyoruz. Bu süreçte Türkiye ve İsveç, 
Türkiye-AB ilişkilerinde sağlanan ilerleme-
nin sürdürülmesi amacıyla iş birliği yapma-
ya devam edecektir.
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Wider das Visa-Regime der EU

Vor kurzem wurde die Türkei EU-Be-
itrittskandidat: der einzige Kandidat, des-
sen Bürger noch immer um Visa ansuchen 
müssen, seitdem die Visa-Liberalisierung 
für die westlichen Balkanländer 2009 und 
2010 in Kraft getreten ist. Selbst einige weit 
abgelegene Drittländer, die weder ein Inte-
resse noch Aussichten auf einen EU-Beit-
ritt haben, profitieren von den Schengerer 
Visa-Ausnahmeregelungen.

Die Visa-Bestimmungen, denen türkisc-
he Bürger unterworfen sind, erweisen sich in 
der Praxis als viel zu aufwändige und müh-
same Prozeduren. Und die werden - selbst 
bei positiver Erledigung - als Kränkung em-
pfunden, unfair behandelt zu werden. Eine 
solche Haltung und Politik der EU-Staaten 
wird als Doppelmoral wahrgenommen und 
verstärkt ein Gefühl der Entfremdung gege-
nüber der Europäischen Union.

Natürlich profitiert die Türkei von diver-
sen Rechtsansprüchen, die aus langjährigen 
Beziehungen und Assoziierungsvereinba-
rungen hervorgegangen sind, und ist gemäß 
des Ankara-Abkommens Mitglied der Zollu-
nion. 

AB’nin Vize Düzenlemesine Karşı

Kısa süre önce Türkiye Avrupa Birliği 
üyeliğine aday olmuştur. Batıdaki Balkan 
ülkeleri için 2009 ve 2010 yılından itibaren 
vize uygulaması kaldırıldığından beri vatan-
daşlarının halen vize almak zorunda olduğu 
tek aday ülke. Avrupa Birliği’ne katılmak 
için ne bir ilgi ne de bir beklentisi olan uzak-
taki üçüncü ülkeler bile Schengen vizesi is-
tisnai kurallarından faydalanmaktadırlar.

Türk vatandaşlarının maruz bırakıldığı 
vize hükümleri uygulamada çok masraflı ve 
yorucu bir prosedür ortaya çıkarmaktadır. Ve 
ayrıca -olumlu sonuçlamalarda bile- yakışık 
olmayan davranışlardan rahatsızlık duymak-
tadırlar. Avrupa Birliği ülkelerinin bu tür 
davranış ve politikası çifte standart olarak 
algılanmakta ve Avrupa Birliğine karşı olan 
yabancılaşma duygusunu güçlendirmekte-
dir.

Türkiye tabii ki uzun yıllara dayanan 
ilişkiler ve ortaklık anlaşmalarından kay-
naklanan muhtelif yasal haklardan fayda-
lanmaktadır ve Ankara Anlaşmasına göre de 
Gümrük Birliği üyesidir.  

Bu haklar Avrupa Adalet Divanı ve de 
üye ülkelerin ulusal mahkemeleri tarafından 
tanınmıştır.

Yayın Organı : der Standard Gazetesi
Tarih : 25 Nisan 2012
Yayın Dili : Almanca
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Diese Rechte wurden vom Europäischen 
Gerichtshof sowie von den nationalen Geri-
chten der Mitgliedsstaaten anerkannt.

In den letzten zehn Jahren hat es die Tür-
kei zu einem stabilen und dynamischen wirt-
schaftlichen Wachstum gebracht und sich 
als gut funktionierende Demokratie bewäh-
rt. Dank ihrer florierenden Wirtschaft und 
ihres steigenden Außenhandelsvolumens hat 
die Türkei eine regionale Schlüsselposition 
im Kampf gegen die aktuelle globale Wirts-
chaftskrise inne. Angesichts der zunehmend 
günstigen wirtschaftlichen Perspektiven und 
der politischen Stabilität kehren immer mehr 
türkische Bürger aus den europäischen Län-
dern, zu deren Wohlstand sie über Jahrzeh-
nte lang beigetragen haben, zurück in ihre 
Heimat.

Auf der anderen Seite sind europäische 
Länder mit einer schweren Wirtschaftskrise 
konfrontiert. Gerade sie aber würden vom 
zunehmenden türkischen Besucherverkehr 
in wirtschaftlicher wie sozialer Hinsicht pro-
fitieren, wenn die entwürdigenden Visa-Bes-
timmungen aufgehoben werden.

Wir erleben gerade schwierige Zeiten 
was die Beitrittsverhandlungen betrifft. Ge-
rade da ist das Thema Visa einer der zent-
ralen Punkte, wo wir reale Fortschritte erre-
ichen müssen. Das ist entscheidend für die 
Vertrauensbildung bei allen Parteien, um die 
Verhandlungen weiter zu treiben. Die Libe-
ralisierung der Visa-Bestimmungen ist ein 
Muss, um die öffentliche Meinung und das 
Interesse am Beitritt in der Türkei positiv in 
diesen schwierigen Zeiten aufrecht zu erhal-
ten. 

Die Türkei hat sich Visa-freie Reisekon-
ditionen für ihre Bürger verdient. Bloße Er-
leichterungen der Visa-Anträge würden nur 
als temporäre Good-Will-Aktionen betrach-

Son on yılda Türkiye istikrarlı ve dina-
mik bir büyüme katetmiş olup, iyi işleyen 
demokratik bir yapı göstermiştir. Türkiye 
parlak ekonomisi ve artan dış ticaret hacmi 
sayesinde güncel küresel ekonomik krize 
karşı verilen savaşta bölgesel olarak anahtar 
ülke durumundadır. Artan olumlu ekonomik 
görüntü ve siyasi istikrar sayesinde giderek 
artan sayıda Türk vatandaşı on yıllar boyun-
ca refah seviyelerine katkıda bulundukları 
Avrupa ülkelerinden kendi vatandaşlarına 
dönüş yapmaktadır.

Diğer taraftan Avrupa ülkeleri ağır bir 
ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. 
Eğer bu küçük düşürücü vize uygulamaları 
kaldırılırsa, bu ülkeler giderek artan Türk 
ziyaretçi trafiğinden hem ekonomik hem de 
sosyal bakımdan faydalanma şansını yakala-
yacaktır.

Katılım müzakereleri ile ilgili olarak 
zor zamanlar geçiriyoruz. Vize konusu tam 
da somut adımlar atmamız gereken ağırlık 
noktalarından birisidir. Bu, müzakereleri 
sürdürebilmek için tüm taraflar açısından 
güven oluşumu bakımından önemli bir nok-
tadır. Vize uygulamasının kaldırılması, Tür-
kiye’de katılımla ilgili genel kanı ve ilgiyi 
bu zor zamanlarda ayakta tutabilmek için bir 
zorunluluktur. 

Türkiye kendi vatandaşları için vizesiz 
seyahat koşulunu hak etmiş durumdadır. 
Vize başvurularının açıkça kolaylaştırılması 
dünya çapındaki bir karşılaştırmada kolayca 
kavranabilen geçici bir iyi niyet girişimi ola-
rak dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, katı-
lım müzakerelerini çabuklaştırması gereken 
Avrupa Komisyonu’nun vize prosedürlerine 
ilişkin düzenleme hakkındaki önerileri de 
Avrupa Birliği ve onun üye ilkelerinin huku-
ki esasları ve yükümlülüklerine dayanmak-
tadır.
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tet werden, die im weltweiten Vergleich zu 
kurz greifen. In diesem Sinne basieren auch 
die Vorschläge der Europäischen Kommissi-
on, die die Beitrittsverhandlungen vorantre-
iben sollen, auf der Visa-Code-Regelung als 
rechtliche Grundlage und Verpflichtung der 
EU und ihrer Mitgliedsstaaten.

Um dieses Ziel mit all seinen Verpfli-
chtungen zu erreichen, hat die Türkei Maß-
nahmen in Gang gesetzt, die die notwendi-
gen Bedingungen für ein Visa-freies Reisen 
innerhalb der EU erfüllen sollen - unter 
anderem die Ausgabe von elektronischen 
Pässen mit biometrischen Daten oder Vor-
bereitungen zur Einführung des Integra-
ted-Border-Management-(IBM)-Systems. 
Verhandlungen über ein Neuzulassungs-Ab-
kommen mit der EU sind um Bestimmungen 
ergänzt wurden, die in den letzten zehn Jah-
ren ausformuliert wurden. 

Die Türkei hat das Abkommen noch ni-
cht unterzeichnet. Gründe für diese Verzö-
gerung ist die Haltung des Europarates, der 
es bisher unterlassen hat, die Europäische 
Kommission zum Dialog über Visa-Freiheit 
für türkische Bürger zu ermächtigen. Sobald 
dieses Mandat ergeht, wird die Türkei dem 
Neuzulassungs-Abkommen zustimmen. In 
diesem Sinn erwarten wir von den EU-Insti-
tution und den Beitragsländern, endlich den 
richtigen und logischen Schritt zu tun und 
die Verhandlungen über Reisefreiheit ohne 
Verzögerung aufzunehmen. 

Die EU bringt beträchtliche Summen für 
den Beitrittsprozess auf, in Form von Pro-
jekten und umfangreichen Delegationen. 
Trotzdem fährt es damit fort, Barrieren zu 
errichten, und sogar einen Stacheldrahtzaun 
gegen das Recht auf Reisefreiheit aufzuzie-
hen. Barrieren, die mit jedem weiteren Tag 
zu psychologischen Mauern gegen die EU 
und die europäischen Werte in den Köpfen 
und Herzen der türkischen Bürger anwach-
sen.

Türkiye bu hedefe tüm yükümlülükleri 
ile birlikte ulaşabilmek için Avrupa Birliği 
içinde vizesiz seyahat edebilmenin sağlan-
masında gerekli olan koşulların yerine ge-
tirilmesini sağlamak için gerekli önlemleri 
yürürlüğe koymuştur ayrıca Entegre Sınır 
Yönetimi sisteminin uygulanması için ha-
zırlıklar veya biyometrik  pasaport verilmesi 
koşulları yerine getirilmiştir. Avrupa Birliği 
ile yapılan yeni kayıt anlaşmaları hakkındaki 
müzakereler son on yılda detaylı olarak an-
latılan hükümlerle tamamlanmıştır. 

Türkiye anlaşmayı henüz imzalamamış-
tır. Bu gecikmenin sebebi şimdiye kadar 
Avrupa Komisyonu’nu Türk vatandaşlarının 
vize muafiyeti konusundaki diyaloga izin 
vermeyi ertelemiş olan Avrupa Konseyi’nin 
tutumudur. Bu yetki verilince Türkiye geri 
kabul anlaşmasına muvafakat verecektir. Bu 
bağlamda, Avrupa Birliği ve üye ülkelerden 
en sonunda doğru ve mantıklı adımı atmala-
rını ve serbest dolaşım hakkındaki müzake-
reyi gecikmeden ele almalarını bekliyoruz. 

Avrupa Birliği projeler yoluyla katılım 
çalışmaları için hatırı sayılır meblağlar temin 
etmektedir. Buna rağmen, engel çıkarma ve 
hatta serbest dolaşım hakkına karşı dikenli 
tel çekme durumuna devam etmektedir. Bu 
engeller Türk vatandaşlarının kafalarında ve 
kalplerinde Avrupa Birliği’ne karşı her ge-
çen gün psikolojik duvarlar örmektedir.
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Turkey Represents Stability 
and Economic Growth in 

Turbulent Times

Power balances in the world order are 
shifting more rapidly and obviously than 
ever. It seems that some new abbreviations 
will be added next to Bric (Brazil, Russia, 
India and China) and Civets (Colombia, In-
donesia, Vietnam, Egypt, Turkey, South Af-
rica) soon, by the emergence of new regional 
powers that constitute strong alternatives to 
the already established power balances.

Being located in one of the world’s most 
dynamic and volatile regions, Turkey’s im-
portance has been growing. Despite the en-
tire turbulent and chaotic environment in its 
surroundings, Turkey managed to emerge as 
one of the most successful actors from the 
crisis. Contrary to its European neighbours, 
the Turkish economy broke growth records. 
Turkey became the fastest growing country 
in Europe and the second fastest in the wor-
ld. Needless to say, this spectacular econo-
mic performance was the end-result of a se-
ries of successful policy initiatives.

Meanwhile, Turkey emerged as a source 
of inspiration for the Arab countries during 
the Arab spring.

Türkiye Çalkantılı Zamanlarda 
İstikrar ve Ekonomik Büyüme 

Sergiliyor

Dünya düzenindeki güç dengeleri, her 
zamankinden daha hızlı ve açık bir şekilde 
değişiyor. Mevcut güç dengelerine güçlü al-
ternatifler oluşturan yeni bölgesel güçlerin 
ortaya çıkmasıyla birlikte, BRIC’in (Brezil-
ya, Rusya, Hindistan ve Çin) ve CIVETS’in 
(Kolombiya, Endonezya, Vietnam, Mısır, 
Türkiye, Güney Afrika) yanına yakın zaman-
da yeni oluşumlar eklenecek gibi görünüyor. 

Dünyanın en dinamik ve değişken böl-
gelerinden birinde yer alan Türkiye’nin öne-
mi giderek artmaktadır. Yakın çevresindeki 
çalkantılı ve kaotik ortama rağmen Türkiye, 
krizden çıkma konusunda en başarılı aktör-
lerden biri olmuştur. Avrupalı komşularının 
aksine Türkiye ekonomisi büyüme rekoru 
kırmıştır. Türkiye, Avrupa’da en hızlı büyü-
yen birinci, dünyada ise ikinci ülkedir. Bu 
muhteşem ekonomik performansın bir dizi 
başarılı siyasi girişimin sonucu olduğunu 
söylemeye gerek yoktur.

Ayrıca Türkiye, Arap Baharı boyunca 
Arap ülkelerine ilham kaynağı olmuştur. 

Türkiye gerçekten, Arap Baharı’nın kar-
şılandığı sokaklarda desteğine ve samimiye-

Yayın Organı : TheParliament.com
Tarih : 28 Mayıs 2012
Yayın Dili : İngilizce



84

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

Indeed, Turkey is the country whose sup-
port and intimacy is mostly looked for in the 
streets welcoming the spring. Almost all ex-
perts on the Middle East agree on Turkey’s 
potential to promote democracy, human 
rights, and rule of law in this region. As a 
result, nowadays, Turkey has taken its place 
among the countries whose name was pro-
nounced the most as a source of inspiration 
for these countries. Turkey is a secular and 
democratic republic which has an overwhel-
mingly Muslim population and a dynamic 
market economy. Turkey is the only country 
which is a member of both the Organisation 
for Islamic Conference and Nato, and pursu-
ing accession negotiations with the EU.

Turkey’s EU membership process attra-
cts special attention in Middle Eastern count-
ries. Turkey’s EU vocation is closely fol-
lowed by hundreds of millions of people in 
the Middle East, in the Arab world and even 
in those countries that feel marginalised by 
the western world. Turkey’s process is more 
than a “membership issue”. It has a symbolic 
meaning covering grand narratives of cultu-
res, values, and civilisations, among others.

The unfortunate timing of the economic 
crisis, during the most turbulent era of the 
Middle East, has taken away EU’s chan-
ce to have a strong say over the destiny of 
the region. In such turbulent water, Turkey 
is standing secure, with its strong financial 
structure, well-established democratic ins-
titutions, growing economy, and proactive 
foreign policy. It is apparent that, for the EU 
to become a soft-power that is reaching the 
hearts and minds of millions of Arabs in the 
region, the EU needs Turkey more than ever. 
Our European friends can retrieve the inter-
national effectiveness they have dramatical-
ly lost only by having Turkey as a member 
of the EU that would be a win-win situation 
for both parties. 

tine ihtiyaç duyulan ülkedir. Orta Doğu uz-
manlarının neredeyse tamamı, Türkiye’nin 
bu bölgede demokrasi, insan hakları ve hu-
kukun üstünlüğünü destekleme potansiyeli-
ne sahip olduğu konusunda hemfikirdirler. 
Bunun sonucunda da Türkiye, bu ülkeler için 
ilham kaynağı olarak ismi en fazla zikredi-
len ülkeler arasında yerini almıştır. Nüfusu-
nun çoğunluğu Müslüman olan ve dinamik 
bir piyasa ekonomisine sahip olan Türkiye, 
laik ve demokratik bir cumhuriyettir. Türki-
ye, hem İslam Konferansı Örgütü’ne ve hem 
de NATO’ya üye olan ve öte yandan AB ile 
katılım müzakereleri yürüten tek ülkedir. 

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci, Orta 
Doğu ülkelerinde özel bir ilgi uyandırmak-
tadır. Türkiye’nin AB yolculuğu, Orta Do-
ğu’da ve Arap ülkelerinde ve hatta kendini 
Batılılar tarafından dışlanmış hisseden ül-
kelerde bile yüz milyonlarca kişi tarafından 
yakından izlenmektedir. Türkiye’nin AB 
süreci sadece “üyelik meselesi”nden ibaret 
değildir. Bu süreç özellikle, kültürleri, de-
ğerleri ve medeniyetleri kapsayan sembolik 
bir anlam taşımaktadır.

Ekonomik krizin Orta Doğu’nun en 
çalkantılı dönemine denk gelmesi, AB’nin 
bölgenin geleceği hakkında güçlü bir söz 
sahibi olma şansını ortadan kaldırmıştır. Bu 
çalkantılı dönemde Türkiye, güçlü mali ya-
pısı, köklü demokratik kurumları, büyüyen 
ekonomisi ve aktif dış politikası ile sağlam 
bir duruş sergilemektedir. Görünen şudur 
ki, AB’nin, bölgedeki milyonlarca Arap’ın 
kalbine ve aklına hitap eden bir yumuşak 
güç haline gelebilmesi için Türkiye’ye her 
zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Av-
rupalı dostlarımız, uluslararası alanda önem-
li ölçüde kaybettikleri etkililiklerini, ancak, 
her iki taraf için de kazan-kazan teşkil ede-
cek, Türkiye’nin AB’ye üye olmasıyla yeni-
den canlandırabilir. 
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Avrupa’nın Enerji Çeşitliliği 
İçin Çözüm: Türkiye

AB’nin enerji politikasının amacı, Bir-
lik ekonomisi ve vatandaşları için güvenilir, 
emniyetli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir 
enerji tedarikinin sağlanmasıdır. Bugün AB, 
tükettiği petrolün %80’inden fazlasını ve 
gazın %60’ından fazlasını ithal etmektedir 
ve bu durumun devam etmesi halinde, 2030 
yılı itibarıyla AB’nin ithalatı toplam enerji 
ihtiyacının %70’ini aşabilir. AB’deki enerji 
tüketiminin artması beklenmekle birlikte, 
Birlik, gelişen ekonomilerden kaynaklanan 
küresel talepteki yüksek büyüme oranlarına 
bağlı olarak, enerji tedariki için diğer ülke ve 
bölgelerle rekabet etmek zorunda kalacaktır. 

AB, ithal doğal gaz bağımlılığı karşısın-
da, kaynakların çeşitlendirilmesini amaç-
lamaktadır. Bunun için, hem ana tedarikçi 
ülkelere hem de enerji iletim altyapısına ya-
tırım yapılması gerekmektedir.

AB’nin enerji kaynaklarını ve tedarik 
yollarını çeşitlendirmeye yönelik kilit adım-
lardan biri Güney Koridoru’dur. TEN-E 
(Trans Avrupa Ağları – Enerji) bağlamında, 
Doğal Gaz Yolu 3 şu şekilde tanımlanmakta-
dır: “NG.3. Hazar Denizi ülkeleri- Orta Do-
ğu-Avrupa Birliği: Türkiye-Yunanistan, Yu-

Turkey as a Key to Europe’s 
Energy Diversification

The objective of EU energy policy is en-
suring safe, secure, affordable and sustainab-
le energy supplies for its economy and citi-
zens. Today, the EU imports more than 80% 
of the oil and more than 60% of the gas it 
consumes and should the current trends con-
tinue, import levels could reach more than 
70% of the EU overall energy needs by 2030. 
Although EU consumption is projected to le-
vel out, with expected high growth rates in 
world demand generated by emerging eco-
nomies, EU will have to compete with other 
countries and regions for energy supplies.

Given the heavy reliance on imported 
natural gas EU policy aims at diversification 
of sources. In this respect, investments are 
necessary in both main supplier countries 
and energy transit infrastructure. 

One of the key initiatives to diversify 
EU’s energy sources and supply routes is 
the Southern Corridor. In the TEN-E (Trans 
European Networks - Energy) context the 
Natural Gas Route 3 is defined as: “NG.3. 
Caspian Sea countries – Middle East – Euro-
pean Union: new gas pipeline networks to 
the European Union from new sources inc-

Yayın Organı : Baltic Rim Economies Dergisi
Tarih : 31 Mayıs 2012
Yayın Dili : İngilizce
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luding the Turkey – Greece, Greece – Italy, 
and Turkey – Austria gas pipelines.” The 
strategic objective of the Southern Corridor 
is to link the European Union to new sources 
of gas in the Middle East and the Caspian 
Sea. As the definition indicates, Turkey is a 
key to establishing the necessary links, as a 
quick look at a map will also confirm.

Turkey is not a major energy producer 
and has similar security of supply issues as 
the EU, given its dependency on energy and 
natural gas imports. It is Turkey’s priority to 
satisfy its increasing energy and natural gas 
demand through diversification of sources 
thereby decreasing dependency on a sing-
le source. On the other hand, Turkey has a 
unique geographical position and is poi-
sed to become an energy hub and a crucial 
transit country. Turkey is a bridge between 
major supplier countries and Europe’s con-
sumer countries.

As a natural bridge between both East-
West and North- South, Turkey is an easy 
access point to natural and energy resources 
and to global markets especially including 
the large markets of the Balkans, Eurasia, 
the Middle East and North Africa.

Some 70% of the energy resources are 
located in the South and the East of Turkey, 
while the largest energy consumer, Europe, 
is located in the West.

Unless someone can come up with a new 
wireless technology of energy transfer, Tur-
key’s cooperation is a must, for Europe to 
have access those energy resources.

Turkey is a candidate country for EU 
membership. Accession negotiations have 
been initiated in 2005. In the process Turkey 
has carried out important reforms and there 
has been a strong impetus for alignment with 
the acquis.

nanistan-İtalya ve Türkiye- Avusturya doğal 
gaz boru hatları dahil olmak üzere yeni kay-
naklardan Avrupa Birliğine yeni doğal gaz 
boru hatları”. Güney Koridoru’nun stratejik 
amacı, AB ile Orta Doğu ve Hazar Deni-
zi’ndeki yeni doğal gaz kaynakları arasında 
bağlantı kurmaktır. Tanımdan da anlaşıldı-
ğı üzere, haritaya şöyle bir göz atıldığında, 
Türkiye’nin gerekli bağlantıların sağlanma-
sında kilit nitelikte olduğu görülmektedir.

Türkiye önemli bir enerji üreticisi değil-
dir ve enerji ve doğal gaz ithalatına bağım-
lılığı göz önünde bulundurulduğunda, enerji 
tedarikinde AB ile benzer güvenlik mese-
leleri bulunmaktadır. Türkiye’nin önceliği, 
artan enerji ve doğal gaz talebinin, kaynak-
ların çeşitlendirilmesi ve dolayısıyla tek bir 
kaynağa bağımlılığın azaltılması suretiyle 
karşılanmasıdır. Diğer taraftan Türkiye ben-
zersiz bir coğrafi konuma sahiptir ve ayrı-
ca, enerji merkezi ve önemli bir geçiş ülkesi 
olmaya hazırdır. Türkiye, başlıca tedarikçi 
ülkeler ile Avrupa’nın tüketici ülkeleri ara-
sında bir köprü teşkil etmektedir.

Hem Doğu-Batı hem de Kuzey-Güney 
arasında doğal bir köprü olan Türkiye, baş-
ta Balkanlar, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika’daki büyük pazarlar olmak üzere kü-
resel pazarlara, doğal kaynaklara ve enerji 
kaynaklarına kolay erişilebilen bir noktada-
dır.

Enerji kaynaklarının yaklaşık %70’i Tür-
kiye’nin güneyinde ve doğusunda yer alırken, 
en büyük enerji tüketicilerinden olan Avrupa, 
Türkiye’nin batısında yer almaktadır.

Kablosuz enerji transferini sağlayan bir 
teknoloji geliştirilmediği sürece, Avrupa’nın 
bu enerji kaynaklarına erişebilmek için Tür-
kiye ile iş birliği yapması zorunludur. 

Türkiye, AB’ye aday ülkedir. Katılım 
müzakereleri 2005 yılında başlamıştır. Bu 
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However, given the political circumstan-
ces in some Member States and the negati-
ve approach of the Greek Administration in 
Southern Cyprus the negotiation process has 
stalled in recent years. Energy, one of the 35 
chapters Turkey is negotiating, has not been 
opened to negotiation. Turkey is technical-
ly speaking ready and has a good degree 
of alignment in this chapter. Following the 
screening process, it was expected that this 
chapter would be opened to negotiations 
without further benchmarks.

The screening report which was being 
discussed in the Council and needs to be ap-
proved by all Member States however has 
apparently been subject to a veto by the Gre-
ek Administration in Southern Cyprus. The-
refore, no progress can be made regarding 
negotiations in the energy chapter. 

EU-Turkey energy cooperation is a mul-
ti-dimensional process and is not fully con-
tingent on accession negotiations. 

However, opening the energy chapter 
would definitely facilitate this cooperati-
on. The EU attaches great importance to 
the implementation of a single regulatory 
regime regarding the transport of natural 
gas and would like to see the rules of the 
internal energy market to be applied within 
its wider neighborhood countries. Thus the 
EU promotes the Energy Charter Treaty and 
the European Energy Community. If Turkey 
were to be provided with a concrete date for 
membership and the accession negotiations 
resumed like they should be, this would 
facilitate and accelerate the harmonizati-
on process, eventually allowing Turkey to 
become an integral part of the EU internal 
energy market. Enhanced energy coopera-
tion between Turkey and the EU will also 
contribute to developments in the realization 
of the Southern Gas Corridor. Since, in the 

süreçte Türkiye önemli reformlar gerçekleş-
tirmiş ve AB müktesebatına uyum konusun-
da güçlü bir ivme göstermiştir. 

Ancak, bazı üye devletlerin siyasi ko-
şulları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 
olumsuz tavrı nedeniyle, müzakere süreci 
son zamanlarda hız kaybetmiştir. 35 mü-
zakere faslından biri olan Enerji faslı mü-
zakereye açılmamıştır. Türkiye, bu fasılda, 
teknik bakımdan hazır durumdadır ve iyi bir 
uyum seviyesine sahiptir. Tarama sürecinin 
ardından, bu faslın açılış kriteri getirilmeden 
müzakerelere açılması beklenmişti.

Konsey’de görüşülen ve üye devletlerin 
tamamı tarafından onaylanması gereken ta-
rama sonu raporu, Güney Kıbrıs Rum Yöne-
timi tarafından veto edilmiştir. Bu nedenle, 
Enerji faslında müzakerelerde ilerleme kay-
dedilememiştir. 

AB-Türkiye enerji iş birliği çok boyutlu 
bir süreçtir ve tam olarak katılım müzakere-
lerine bağlı değildir.

Ancak, Enerji faslının açılması şüphesiz 
bu iş birliğini kolaylaştıracaktır. AB, doğal 
gazın taşınması ile ilgili olarak tek bir dü-
zenleyici rejimin uygulanmasına büyük 
önem vermekte ve enerji iç pazarı kuralları-
nın daha fazla sayıda komşu ülke tarafından 
uygulanmasını istemektedir. Bu nedenle AB, 
Enerji Şartı Antlaşmasını ve Avrupa Enerji 
Topluluğunu desteklemektedir. Türkiye’ye 
üyelik için kesin bir tarih verilmiş olsaydı 
ve katılım müzakereleri olması gerektiği 
gibi yürüseydi, uyum süreci kolaylaşır ve 
hızlanır, sonuç olarak Türkiye, AB enerji iç 
pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelirdi. 
Türkiye ile AB arasında gelişmiş bir enerji 
iş birliği, Güney Gaz Koridoru’nun hayata 
geçirilmesi yönündeki gelişmelere de kat-
kı sağlayacaktır. Zira AB’nin Güney Gaz 
Koridoru’nu kurma çabaları, genel olarak 
Türkiye’nin enerji politikası ve bölgesel bir 
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end, EU’s attempt to establish the Southern 
Corridor does coincide with Turkey’s energy 
policy in general and its objective of beco-
ming a regional energy hub. 

enerji merkezi olma yönündeki hedefi ile ör-
tüşmektedir.
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Democracy and Bread: 
Turkey’s Link Between the EU 

and the Middle East

A historic wind of change is sweeping 
Turkey’s neighborhood. Peoples of the 
Middle East and North Africa are deman-
ding better. They are demanding a better life, 
better economy, better education, a better 
health care system and most importantly, a 
better government. Such a government requ-
ires democracy and good-governance.

While Turkey is firmly attached to its 
destined course of integration with the 
European Union, we are equally involved 
with our Eastern and Southern neighbors. 
Turkey’s attachment and alliance with the 
West is complemented with its historic and 
cultural roots in the East. This combination 
makes Turkey a strategic asset for the EU. 
Similarly, Turkey’s unique position in Eura-
sia makes us a key global actor. Turkey is the 
most Eastern part of the West and the most 
Western part of the East whereas Istanbul is 
the most European City of Asia and the most 
Asian City of Europe. 

Since the beginning of the new era in the 
Middle East, pundits have been at pains in 

Demokrasi ve Ekmek: 
Türkiye’nin AB ile Orta Doğu 

Arasındaki Bağı

Türkiye’nin komşuları tarihi bir değişim 
rüzgârının etkisi altındalar... Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika halkları artık daha iyiyi talep 
ediyor. Daha iyi bir hayat, daha iyi bir eko-
nomi, daha iyi bir eğitim, daha iyi bir sağlık 
sistemi ve hepsinden önemlisi daha iyi bir 
yönetim istiyorlar. Böyle bir yönetim için de 
demokrasi ve iyi yönetişim gerekiyor. 

Türkiye, Avrupa Birliği ile bütünleşme 
hedefine olan sıkı bağlılığının yanı sıra, 
Doğu ve Güney’deki komşularıyla da eşit 
derecede yakın ilişkiler içindedir. Türki-
ye’nin Batı ile ittifakı ve Batı’ya bağlılığı, 
Doğu ile kurmuş olduğu tarihi ve kültürel 
bağlarla tamamlanmaktadır. Bu bileşim, 
Türkiye’yi AB için stratejik bir değer haline 
getirmektedir. Benzer şekilde, Avrasya’da-
ki benzersiz pozisyonu, Türkiye’yi küresel 
anlamda kilit bir aktör haline getirmektedir. 
Türkiye; doğunun en batılı, batının da en do-
ğulu ülkesi iken, İstanbul Asya’nın en Avru-
palı, Avrupa’nın da en Asyalı şehridir. 

Uzmanlar, Orta Doğu’daki yeni döne-
min başlangıcından itibaren, bu tarihi olayı 
kategorize etmek ve modellemek için yoğun 

Yayın Organı : The Huffington Post
Tarih : 3 Temmuz 2012
Yayın Dili : İngilizce
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trying to categorize and model this historic 
event.

From the beginning, we have emphasi-
zed that Turkey has no claims or aspirations 
to be a ‘’model’’ for the region. We are re-
ady to share any experience and provide any 
possible support if asked, and wish for the 
best. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 
has clearly outlined this when he said Tur-
key was ready to do its fair share to promote 
democratization in the Middle East and fa-
cilitate such this momentous transformation.

Erdogan got a warm welcome from 
thousands of Egyptians who had gathered to 
meet him in Cairo. There he said democracy 
and freedom is as basic a right as bread and 
water for the Egyptian people. He emphasi-
zed that freedom message spreading from 
Tahrir Square had become a light of hope for 
all the oppressed through Tripoli, Damascus 
and Sanaa.

It is also a fact that the prime minister 
has been sincere, and frank when he advised 
our Egyptian brothers that they should not 
be wary of secularism and thus secularism 
should be included in the new constitution.

In all cases, Turkey is keenly aware that 
Egypt and other brotherly countries in the 
region will determine their destiny through 
their historic experiences and the wisdom of 
their people.

If Turkey is seen as an inspiration that 
Muslim nations can advance through de-
mocracy, economic reforms, popular dyna-
mism and stable democratic governments, 
let it be. If this is seen as a “Turkish Model” 
we have no objection. Meanwhile, some fic-
tion writers try to muddle the minds through 

çaba harcamaktalar.
Biz en başından beri, Türkiye’nin bölge 

için bir “model” olma konusunda herhangi 
bir talebinin veya niyetinin bulunmadığını 
vurguladık. İstendiğinde tabii ki bölgeyle 
her türlü deneyimi paylaşmaya ve mümkün 
olan her desteği sağlamaya hazırız ve en iyi-
sinin olmasını diliyoruz. Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan da zaten bu hususun altını 
açıkça çizerek, Türkiye’nin, Orta Doğu’daki 
demokratikleşmeyi desteklemek ve bu bü-
yük dönüşümü kolaylaştırmak için üzerine 
düşeni yapmaya hazır olduğunu söylemişti. 

Hatırlanacaktır; Başbakan Erdoğan, Ka-
hire’de binlerce Mısırlı tarafından sıcak bir 
şekilde karşılanmıştı. Başbakan, demokrasi 
ve özgürlüğün Mısır halkı için ekmek ve su 
kadar temel bir hak olduğunu ifade etmiş-
ti. Tahrir Meydanı’ndan yayılan özgürlük 
mesajının, Trablus, Şam ve Sana’daki tüm 
mazlumlar için bir umut ışığı olduğunu vur-
gulamıştı. 

Başbakanımız ayrıca, Mısırlı kardeşle-
rimize, laiklikten korkmamaları ve laiklik 
ilkesini yeni anayasalarına dâhil etmeleri 
konusunda da içten ve samimi tavsiyelerde 
bulunmuştur. 

Türkiye her durumda, Mısır’ın ve böl-
gedeki diğer kardeş ülkelerin, geçmiş dene-
yimlerinin ışığında ve halklarının sağduyu-
suyla kendi kaderlerini belirleyeceklerinden 
emindir. 

Eğer Türkiye, Müslüman milletlerin, 
demokrasi, ekonomik reformlar, toplumsal 
dinamizm ve istikrarlı demokratik yönetim 
sayesinde ilerleyebileceği konusunda bir 
ilham kaynağı olarak görülüyorsa, ilham 
kaynağı olmaya devam etsin... Bu “Türk 
Modeli” olarak kabul ediliyorsa bizim bir 
itirazımız yok. Ancak bu arada, hayal gücü 
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another ‘Turkish Model’,” namely, a bizarre 
concoction of a shadow-military govern-
ment that remote controls the civilians. An 
anti-democratic system, where elected go-
vernments are curbed or sidelined through 
various pretexts. It is true that a sham called 
the “Custodian Democracy” had unfortuna-
tely ruled Turkey in the last few decades. 
This tragedy ended in Turkey with the ele-
ction victory of the AK Party in November 
2002. 

Since, Turkey is trying to heal the woun-
ds of this tragic period with more democra-
cy. It is preposterous that a past Turkey had 
buried, is proposed as a future on brotherly 
Egypt. A civilian government with a puppet 
image under the military’s custodial rule is 
not the Turkish model. We utterly and cate-
gorically reject this slander. That political 
sham may have been an unfortunate imposi-
tion on Turkey, but is now dead and buried. 
That model means corruption, political as-
sassinations, death squads, political polari-
zation, looted banks, 110 percent inflation, 
and a closed-economy based on pillaging. If 
these fiction writers need a ‘‘model’’ for this 
sham, the correct term is not the Turkish, but 
the Baathist model. This is the model cur-
rently in charge in Damascus. This model 
won’t last long, and certainly can not be im-
posed on Cairo.

In the last 10 years, Turkey has been he-
aling through the democratic mandate bes-
towed upon my party. It is no coincidence 
that Turkey is more democratic, more pros-
perous and more stable under the AK Party. 
Our pro-EU path is irreversible and we ulti-
mately aim to upgrade our nation, and ele-
vate our political, economic and democratic 
standards to those of the European Union.

yüksek bazı yazarların, uydurmuş olduk-
ları başka bir “Türk Modeli”yle zihinleri 
bulandırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu 
uyduruk modelde sivillerin, gölge bir aske-
ri hükümet tarafından uzaktan kumandayla 
yönetilmesi öngörülüyor. Seçilmiş hükü-
metlerin çeşitli vesilelerle engellendiği veya 
kenara itildiği anti demokratik bir sistemden 
söz ediliyor. Türk Modeli bu olamaz. Türki-
ye’nin maalesef geçmiş dönemlerde birkaç 
on yıldır “Vesayetçi Demokrasi” adı verilen 
bir kandırmacayla yönetildiği bir gerçektir. 
Ancak AK Parti’nin Kasım 2002’de kazan-
dığı seçim zaferiyle Türkiye’deki bu trajedi 
sona ermiştir. 

O tarihten beri Türkiye, o trajik dönemin 
yaralarını daha fazla demokrasiyle sarma-
ya çalışmaktadır. Türkiye’nin gömdüğü bir 
geçmişin, kardeş Mısır’a bir gelecek olarak 
önerilmesi akıl dışıdır. Ordunun vesayeti al-
tındaki kukla bir sivil hükümet, Türk modeli 
değildir... Bu iftirayı tamamen ve kati surette 
reddediyoruz. Bu siyasi kandırmaca Türkiye 
için talihsiz bir emrivaki olmuş olabilir, ama 
artık sona ermiş ve tarihe gömülmüştür. Söz 
konusu model; yolsuzluk, siyasi suikastler, 
çeteler, siyasi kutuplaşma, yağmalanmış 
bankalar, % 110 enflasyon ve yağmacılığa 
dayalı kapalı bir ekonomi anlamına gelir. Bu 
hayal gücü yüksek yazarlar, bu kandırmaca 
için bir “model” arıyorlarsa, kullanabilecek-
leri doğru kelime Türk modeli değil Baas 
modelidir. Bu hâlihazırda Şam’da uygulan-
makta olan modeldir. Ve bu model çok uzun 
ömürlü olmayacağı gibi, kesinlikle Kahi-
re’ye uygulanamaz. 

Türkiye, son 10 yıldır AK Parti’ye ve-
rilmiş olan demokratik yetki ile büyük bir 
gelişme göstermiştir. Türkiye’nin AK Parti 
yönetimiyle daha demokratik, müreffeh ve 
istikrarlı bir ülke haline gelmesi tesadüf de-
ğildir. AB üyeliğini hedeflediğimiz bu yol 
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We can not and will not condone any po-
litical system that falls short of addressing 
the full democratic aspirations of its people. 
This includes the brotherly Egyptian people 
and certainly the oppressed and proud Syri-
an people.

geri dönülmezdir; ulaşmak istediğimiz he-
def, ülkemizi geliştirmek, siyasi, ekonomik 
ve demokratik standartlarımızı AB standart-
larına çıkarmaktır. 

Halkının demokratik beklentilerini tam 
olarak karşılamayan herhangi bir siyasi sis-
teme göz yumamayız ve yummayacağız. Bu 
tutumumuz, kardeş Mısır halkı için de ge-
çerlidir, mazlum ve mağrur Suriye halkı için 
de geçerlidir.
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(Bağış’tan) Hollande’a Sarkozy Uyarısı

Fransız İhtilali’nin bir ürünü olarak 26 Ağustos 1789 tarihinde Fransız Ulusal Meclisi’n-
de kabul edilen Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin 10. Maddesi der ki: “Hiç kim-
se, kamu düzenini bozmadıkça -dini niteliğe sahip olsa da- düşüncelerinden dolayı rahatsız 
edilmemelidir.”

Bundan 223 yıl önce tespit edilen bu ilkelerin bugün evrensel ölçekte halen önemini ko-
ruyor olması, “Özgürlük, Eşitlik ve Adalet” çığlıklarıyla şekillenen Fransız İhtilali’nin dünya 
tarihindeki belirleyici etkisini de gösteriyor.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin de tarih boyunca Fransız İhtilali’nin sebep ve 
sonuçlarıyla paralel olarak şekillendiğini söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.

Ülkelerimiz, köklü ve derin bir ortak geçmişi paylaşıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın, 
Fransa Kralı I. François’nın yardım talebine olumlu cevap verdiği tarih 1526’dır. Osmanlı 
döneminde Fransa Krallığına 1483’ten itibaren özel temsilciler gönderilmiştir. I.François ile 
Kanuni Sultan Süleyman arasında kurulan ittifak çerçevesinde Fransa İstanbul’da 1536 yılın-
da mukim bir Büyükelçilik açmıştır. Osmanlı Devleti’nin 1720 yılında Fransa’ya gönderdiği 
uzun süreli ilk Büyükelçi Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’dir.

Gerek Osmanlı’nın son dönemlerindeki reform süreçlerinde, gerekse Türkiye Cumhuri-
yeti’nin idari ve fikri yapılanmasında Fransa’nın önemli bir model ülke olarak rol oynadığı 
aşikârdır. Bugün de ortak coğrafyalarının güçlü birer üyesi olarak Türkiye ve Fransa, hem 
diplomatik ve askeri, hem de ekonomik, siyasi ve kültürel düzeyde önemli bir iş birliği gün-
demine sahiptir.

Fransız Devrimi’nin öncülerinden Maximilien Robespierre’in: “Türkiye Fransa’nın en 
eski ve sadık müttefikidir.” sözü Türkiye tarafından her zaman memnuniyetle sahiplenilmiş 
ve bunun gereği yapılmıştır.

Avrupa Birliği içerisinde ülkelerimiz arasında birtakım sorunlu alanlar olsa da Türkiye, 
katılım müzakerelerine Fransa’nın da altında imzasının bulunduğu kararla başlamıştır.

Yayın Organı : Hürriyet Gazetesi
Tarih : 13.07.2012
Yayın Dili : Türkçe 
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Her Zaman Dost Olarak Gördük
Biz Fransa’yı her zaman Türkiye’nin bir dostu olarak gördük ve iş birliğimizin, başta 

Avrupa coğrafyası olmak üzere bütün insanlığın huzur ve refahına önemli katkılarda bulu-
nacağına inandık.

Buna rağmen, son dönemde ortaya atılan sözde Ermeni soykırımının inkârını cezalan-
dıran yasa tasarısı bağlamında, Fransa’daki bazı çevrelerin Türkiye-Fransa dostluğunu da 
gölgeleme çabalarına şahit olduk.

Fransa’nın başka ülkelerin tarihi hakkında tek taraflı olarak yanlış hükümler vermeye ça-
lışırken kendi değerlerini reddeden bir pozisyona gelmesi sadece Türkiye için değil, Fransız 
İhtilali’nin değerlerine inanan kitleler tarafından da hayal kırıklığıyla karşılanmıştır, karşı-
lanacaktır.

Fransa’daki seçimler öncesinde Sarkozy yönetimi tarafından ortaya atılan sözde Ermeni 
tasarısı tartışılırken en anlamlı çıkışı Türkiye’deki Ermeni Patrikhanesi göstermişti. Patrik-
hane’nin söz konusu tasarıya tepki verirken dile getirdiği şu sözler herkese sağduyunun da 
adresini gösteriyor: “1600 yıllık koskoca bir tarihi ve hepimizi bekleyen aydınlık bir geleceği 
o acı olayların gölgesine terk edemeyiz”. Tarihindeki karanlık veya belirsiz kalan sayfaları 
aydınlatma konusunda Türkiye her zaman özgüvenle hareket etmiştir. 1915 olaylarının ob-
jektif bir şekilde incelenmesi için de her zaman yapıcı ve yaratıcı fikirleri ortaya koyan taraf 
Türkiye olmuştur. Ortak bir tarih komisyonunun kurularak, arşivlerin açılması suretiyle olay-
ların açıklığa kavuşturulması teklifi de bizzat Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a aittir ve bu teklif 7 yıldır cevap beklemektedir.

Umarız Aynı Hatalar Tekrarlanmaz
AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanı olarak ve ülkede yaşayan Ermeni toplumunun varlığını 

dikkate alarak Fransa’nın 1915 olaylarına ilgisini anlayabiliyoruz. Ancak bu ilginin Fran-
sa’yı gerçeklerden uzaklaştırarak hem Minsk Grubu’nda taraf hale getirecek, hem de Fransız 
toplumunun özgürlüklerini kısıtlayacak bir noktaya götürmesi Fransız halkına ve Fransız 
İhtilali’nin değerlerine aykırı bir durum olacaktır. Hollande yönetiminin AGİT Minsk Grubu 
çerçevesinde daha yapıcı ve ufuk açıcı bir rol oynayacağını umuyoruz.

Fransa’da gelecek nesilleri değil de gelecek seçimleri düşünen siyaset anlayışına ve si-
yasetçilere sandıkta Fransız halkının nasıl bir ders verdiği unutulmamalı, bu mesaj iyi okun-
malıdır.

Fransa’da yeni seçilen Hollande yönetimiyle birlikte Türkiye-Fransa ilişkilerinin de 
normalleşme sürecine gireceğini, geçmişin hatalarının tekrarlanmayacağını ümit ediyoruz. 
Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerekse Sayın Başbakanımızın Sayın Hollande ile görüş-
mesi bu yöndeki ümitleri haklı çıkaran bir atmosferde gerçekleşti. Fransa Dışişleri Bakanı 
Fabius’un Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu ile ortak basın toplantısında sarf ettiği söz-
ler kamuoyumuz tarafından da memnuniyetle karşılandı. Avrupa Birliği Konseyi’nin, Türki-
ye ile vize diyalogunu başlatmak için AB Komisyonu’na yetki veren kararında Fransa’nın 
desteği önemli bir eşiği aşmamızı sağladı. 
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Türkiye bu olumlu atmosferin muhafaza edilmesi yönünde samimi bir iradeye sahiptir. 
Aynı iradenin Fransız tarafınca da gösterileceği noktasında ümitlidir. Fransa’da Hollande 
yönetiminin geçmiş yönetimlerin hatalarını tekrarlamayacağını umuyoruz. Bu hatalar tekrar-
lanırsa bundan kimse kazançlı çıkmaz. Bunlar tekrarlanmaz ve Türk-Fransız iş birliği daha 
makul bir zeminde ilerlerse de bundan başta Fransa olmak üzere herkes kazançlı çıkar.
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Visa Restrictions are Shutting 
Turkey out of the EU

Istanbul enjoyed the honour of being re-
cognised as the European capital of culture 
in 2010, and the European capital of sports 
this year. Such events not only highlight Tur-
key’s strong national identity and fundamen-
tal European values, but also show how this 
culturally diverse and geographically unique 
place defies categorisation, straddling east 
and west, custom and modernity and is the 
quintessential European city.

Although Turkey was built on thousands 
of years of history, this relatively young na-
tion has repeatedly displayed its enthusiasm 
towards, as Victor Hugo called it in 1848, “a 
European brotherhood” in which the “distin-
ct qualities and glorious individuality” of the 
nation is not lost. And Istanbul is a reminder 
to European Union policymakers that the 
continent is less without Turkey.

The past two years have shown potenti-
al for the continual success of Turkish-EU 
relations and the prospects for stronger col-
laborations in the cultural, economic and 
political spheres. The recent Europe Day 
celebrations in Ankara were testimony to 
our commitment towards this end.Both the 

Vize Kısıtlamaları Türkiye’yi 
AB’nin Dışında Bırakıyor

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti 
olmanın onurunu yaşayan İstanbul, bu yıl 
da Avrupa Spor Başkenti olmuştur. Bu tür 
organizasyonlar, sadece Türkiye’nin güçlü 
ulusal kimliğini ve sahip olduğu temel Avru-
pa değerlerini vurgulamakla kalmamaktadır. 
Bu ödüller aynı zamanda İstanbul’un kül-
türel çeşitliliği ve eşsiz coğrafyasıyla Doğu 
ile Batı arasında, geleneksellik ile modern-
lik arasında köprü oluşturarak, dar kalıplara 
nasıl meydan okuduğunu göstermektedir. 
İstanbul mükemmel bir Avrupa kentidir. 

Binlerce yıllık tarih üzerine kurulmuş 
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin nispeten genç 
halkı, 1848 yılında Victor Hugo’nun da 
söylediği gibi “ulusların farklı özelliklerini 
ve onurlu benliklerini” yitirmedikleri “bir 
Avrupa kardeşliği” istemektedir. İstanbul, 
Avrupa Birliği’nin siyaset belirleyicilerine, 
-Türkiye’nin yer almadığı bir Avrupa’nın 
eksik kalacağını- hatırlatmaktadır. 

Son iki yıldır dünyada yaşanan gelişme-
ler, Türkiye-AB ilişkilerinin başarılı biçim-
de ilerlemesi ve kültürel, ekonomik, siyasi 
alanlarda daha güçlü iş birliği yapılması 
potansiyelini göstermektedir. Kısa süre önce 

Yayın Organı : The Guardian
Tarih : 14 Temmuz 2012
Yayın Dili : İngilizce
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European and Asian shores of Turkey, with 
their dynamic, young and optimistic po-
pulations, have long been waiting for and 
working towards EU membership. So it is 
discouraging to hear echoes from Europe 
claiming that Turkey is “too big, too poor 
and too Muslim” to fit in.

Rhetoric of this nature is outdated. Yes, 
Turkey is big relative to most EU member 
states, but this is one of the reasons Turkey 
is on its way towards becoming one of the 
world’s top 10 economies. As for the “too 
Muslim” part, Turkey is a secular state. The 
Turkish prime minister, Recep Tayyip Er-
dogan, praised the value of secularism and 
democracy to Tunisia, Egypt and Libya after 
attending Friday prayers in Tripoli last Sep-
tember. It should be recalled that these valu-
es are complementary, not mutually exclusi-
ve; Turkey is and hopes to remain a source 
of inspiration in the Muslim world.

Unfortunately, the imposition of the Sc-
hengen visa requirement on Turkish citizens 
remains a serious obstacle for us. As the mi-
nister for EU affairs, it is my responsibility 
and privilege to break down the wall that is 
impeding Turkey’s EU accession, one brick 
at a time.  In addition to bricks of prejudi-
ce, politics and bureaucracy, the perception 
that Turkish citizens will engage in mass 
migration to Europe if the visa requirement 
is eliminated is baseless, and offensive. Tur-
kish tourists, students, artists, merchants and 
businesspeople who have neither desire nor 
interest in migrating to the EU are being 
subject to a discriminatory and high-cost, 
low-value visa regime. It should come as no 
surprise that Turks have even begun moving 
out of Germany in the hope of finding better 
employment opportunities back home.

Turkey is the only EU candidate country 
to be kept outside the Schengen zone. Even 

Ankara’da gerçekleştirilen Avrupa Günü 
kutlamaları bu hedefe yönelik kararlılığımı-
zın göstergesidir. Hem Avrupa, hem de Asya 
topraklarına uzanan dinamik, genç ve ge-
leceğe umutla bakan nüfusa sahip Türkiye, 
uzun süredir AB üyeliği için beklemekte ve 
bu hedef doğrultusunda çalışmaktadır. Do-
layısıyla Avrupa’dan, Türkiye’nin AB üyesi 
olmak için “çok büyük, çok fakir ve Müslü-
man” olduğuna dair iddialar duymak, heves 
kırıcıdır. 

Bu söylem artık geçmişte kalmıştır. 
Evet, Türkiye pek çok AB üyesi ülkeye kı-
yasla daha büyüktür; ancak bu durum, Tür-
kiye’nin dünyanın en büyük on ekonomisin-
den biri olma yolunda ilerlemesini sağlayan 
unsurlardan biridir. “Müslüman” kısmına 
gelince, Türkiye laik bir devlettir. Türkiye 
Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, geçtiğimiz Eylül ayında Trab-
lus’da katıldığı cuma namazının ardından, 
Tunus, Mısır ve Libya bağlamında laiklik 
ve demokrasinin önemini vurgulamıştır. Bu 
değerlerin birbirini tamamlayıcı nitelikte 
oldukları ve birbirinden ayrılamayacakları 
unutulmamalıdır. Türkiye, İslam Dünyası 
için bir ilham kaynağıdır ve öyle kalmayı 
dilemektedir. 

Ne yazık ki, Türk vatandaşlarına uygula-
nan, Schengen vizesi bizim için önemli bir 
engeldir. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmü-
zakereci olarak, Türkiye’nin AB üyeliğini 
engelleyen duvardaki bütün tuğlaları teker 
teker yere indirmek, benim sorumluluğum 
ve görevimdir. Ön yargı, siyaset ve bürok-
rasi tuğlalarının yanı sıra, bir başka tuğla 
vardır: Vize tuğlası… Vizenin kaldırılması 
halinde Türk vatandaşlarının Avrupa’ya kit-
leler halinde göç edeceği yargısı temelsizdir, 
bize hakarettir. AB’ye göç etme arzusu ol-
mayan Türk turistler, öğrenciler, sanatçılar, 
tacirler, iş adamları, masrafı çok faydası yok 
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non-candidate countries such as Russia, the 
Ukraine, Moldova and Georgia are current-
ly negotiating for visa-free travel. Recent 
verdicts of the EU court of justice and the 
national courts of some member states, na-
mely the Hannover and Munich courts of 
Germany and Haarlem court of the Nether-
lands, have ruled that Turkish nationals have 
the right to visa-free travel. Why, then, are 
we still being ostracised?

A European-contrived mass exodus sce-
nario of Turks rushing to EU countries as 
economic refugees is absurd and distorts 
the realities of our nation’s development. 
Thanks to Turkey’s substantial economic 
growth, we are more likely to witness quite 
the opposite.

If the size of Turkey’s population is the 
justification, then how can the exemption 
from EU visas of millions of citizens of the 
western Balkan countries, or 200 million 
Brazilians or 120 million Mexicans be exp-
lained?

Moreover, Turkey is the only EU candi-
date country that has broken down commer-
cial borders with the EU. Under the Customs 
Union, goods made in Turkey are able to 
flow freely into the union, but the people who 
make them are not. What we are asking for 
is the mutual freedom of movement between 
our borders and those of our neighbours with 
whom we are meant to be synchronising, not 
drifting apart. Our tourists are certainly not 
demanding employment permits or other 
social rights that are tailored exclusively for 
EU nationals. Given the ongoing economic 
crisis in Europe, allowing for freer and ea-
sier travel would undoubtedly benefit the 
economies of hard-hit European countries as 
well, such as neighbouring Greece.

In the meantime, it is disappointing to 
witness that in some member states, a visa 

bir ayrımcı vize uygulamasına tabi tutul-
maktadır. Almanya’daki Türklerin ise daha 
iyi iş olanakları bulma umuduyla Türkiye’ye 
dönmeye başlamaları şaşırtıcı gelmemelidir. 

Türkiye, Schengen Bölgesi dışında bı-
rakılan tek aday ülkedir. Rusya, Ukrayna, 
Moldova ve Gürcistan gibi AB’ye aday 
olmayan ülkeler dahi vize muafiyeti konu-
sunda müzakereleri sürdürmektedir. Son 
dönemde aldığı kararlarla Avrupa Birliği 
Adalet Divanı ve Almanya’nın Hannover ve 
Münih mahkemeleri ve Hollanda’nın Ha-
arlem Mahkemesi gibi bazı üye devletlerin 
ulusal mahkemeleri, Türk vatandaşlarının 
vizesiz seyahat etme hakkına sahip oldukları 
yönünde karar vermiştir. O zaman biz niçin 
hâlâ dışlanıyoruz? 

Türklerin ekonomik gerekçelerle mülteci 
olarak AB ülkelerine akın edecekleri yolun-
da bir kısım Avrupa’da uydurulan toplu göç 
senaryosu saçmadır. Bu senaryo, ülkemizin 
kalkınma gerçeklerini çarpıtmaktadır. Hatta 
Türkiye’nin ulaştığı güçlü ekonomik büyü-
me sayesinde, bu senaryonun tam tersinin 
gerçekleşmesi muhtemeldir. 

Eğer bu tutumun gerekçesi Türkiye’nin 
nüfusu ise, Batı Balkan ülkelerinin milyon-
larca vatandaşının veya 200 milyon Brezil-
yalının ya da 120 milyon Meksikalının AB 
vize muafiyetine sahip olması nasıl açıkla-
nabilir? 

Ayrıca Türkiye, AB ile ticari sınırları kal-
dırmış tek aday ülkedir. Gümrük Birliği kap-
samında, Türkiye’de üretilen mallar AB’de 
serbestçe dolaşabilirken, bu malları üreten-
ler AB’ye serbestçe seyahat edemiyor. Bir-
birimizden uzaklaşmak yerine, uyum sağla-
maya çalıştığımız komşularımızla aramızda 
karşılıklı dolaşım özgürlüğü istiyoruz. El-
bette ki AB vatandaşlarına mahsus çalışma 
izinlerini veya diğer sosyal hakları turistle-
rimize talep etmek gibi bir niyetimiz yoktur. 
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regime, immigration policies and any topic 
regarding Turkey is abused for domestic po-
litical demagoguery. Still, plenty of Europe-
an citizens and political leaders admit that 
the visa-free travel of Turks would not have 
any adverse effects on EU countries.

I hope common sense will prevail soon, 
and that the archaic and discriminatory visa 
regime will be discarded. That will only be 
one less brick on the wall, albeit an impor-
tant one.

Avrupa’daki ekonomik kriz açısından bakın-
ca, Türk vatandaşlarının daha özgür ve kolay 
seyahat etmeleri, komşumuz Yunanistan gibi 
krizden çok etkilenmiş ekonomilere yarar 
sağlayacaktır. 

Ayrıca, bazı üye devletlerde vizenin, 
göç politikalarının ya da Türkiye ile ilgili 
herhangi bir konunun iç siyaset malzemesi 
yapıldığını görmek cesaret kırıcıdır. Yine de, 
azımsanmayacak sayıdaki Avrupalı ve Av-
rupa’daki siyasi liderler, Türklere tanınacak 
vize muafiyetinin AB ülkelerini olumsuz et-
kilemeyeceğine inanmaktadır. 

Sağduyunun kazanmasını, çağdışı ay-
rımcı vize uygulamalarının yakında sona 
ermesini umut ediyorum. Bu önemli adım 
sayesinde, aradaki duvardan bir tuğla daha 
çekilecek, duvarın boyu biraz daha kısala-
caktır.
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Gelin Canlar Bir Olalım!

Devletin görevi toplumun bir parçası olan farklılıkları tanımlamak değil, bu farklılıkları 
tanımak ve anlamaya çalışmaktır. 

Anayasamızdaki tanımıyla demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriye-
timiz, bütün inanç gruplarına, mezheplere, dini anlayışlara eşit mesafede durmak, hepsinin 
din ve vicdan özgürlüğünü garanti altına almak durumundadır.

Bizim yaptığımız da Türkiye’de yıllarca yerine getirilemeyen bu anayasal ve insani so-
rumluluğu üstlenmektir. 

Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Birlik ve beraberliğimize kasteden birçok örnekler 
yaşadık. Malatya’da, Sivas’ta yaşananları, Gazi Mahallesi olaylarını unutamayız. 

Dersim’de yapılanları nasıl görmezden gelebilir, orada yaşanan acılara karşı nasıl vicda-
nımızı kapatabiliriz? 

İşte o yüzdendir ki Cumhuriyet tarihinde hiçbir Hükümetin, hiçbir liderin cesaret ede-
mediği o özrü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bizzat devlet adına diledi ve Der-
sim’de yaşanan acıları sahiplendi.

Biz mücadelemizde yalnız kalsak da gerçeklere sırtını değil yüzünü dönen bir anlayışla 
Türkiye’nin barış ve huzur atmosferini güçlendirmeye devam edeceğiz. 

Ülkemizdeki bütün inanç kesimlerinin sorunları bizim sorunumuzdur.  İşte onun için 
samimiyet içinde sorunları çözmenin, yüzyıllardır devam eden meseleleri artık bir çözüme 
kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. 

Atatürk’ten sonra ilk kez Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Cemevi’ni ziyaret etti. 
İlk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başkanı, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Mu-
harrem İftarı’nda Alevi kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaştı, onların coşkusuna ortak oldu.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi kapsamında 7 adet Çalıştay düzenleyerek, hangi dü-
şünceden, hangi görüşten olursa olsun Alevi kardeşlerimizin sorunları üzerine düşünen, bu 
meselelerin çözümüne katkı sağlayabilecek vatandaşlarımızı ortak platformda bir araya ge-

Yayın Organı : Vatan Gazetesi
Tarih : 15 Temmuz 2012
Yayın Dili : Türkçe
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tirdik. Bu Çalıştaylar aracılığıyla ilk kez devletle Aleviler arasında doğrudan bir iletişim ve 
diyalog zemini oluşturulmuştur. 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatını değiştirerek öğrencilerimizin Alevilik 
konusunda daha doğru bilgilendirilmelerinin önünü açtık. 

Alevi kardeşlerimizin özellikle hassasiyet taşıdığı, milletçe hepimizin içini acıtan ve la-
netlediği o elim olaya sahne olan Madımak Oteli’nin kamulaştırılmasını da AK Parti Hükü-
meti sağlamıştır. 

Elbette bütün sorunların çözüldüğünü söylemiyoruz. Ancak şurası çok açıktır ki Cumhu-
riyet tarihinde Alevi kardeşlerimizin sorunlarına AK Parti Hükümeti kadar hassasiyetle ve 
kararlılıkla yaklaşan bir başka Hükümet olmamıştır. 

Bundan sonra da aynı hassasiyetle sorunların üzerine eğilmeye devam edecek, bu sorun-
ları çözmenin kararlılığı içerisinde olacağız.  Provokasyonlar ve fanatik yaklaşımlar bizim 
dayanışmamızı hiçbir zaman engelleyemedi, bundan sonra da engelleyemeyecektir.

Bu ülkede hiç kimse ayrıcalıklı, seçkin değildir; olamaz. Devletin hizmetleri karşısında 
herkes eşit mesafededir, birinci sınıf vatandaştır. Biz, üzerinde yaşadığımız toprakların hep 
birlikte sahibiyiz. Biz hep birlikte Türkiye’yiz. 

Mevlana Hazretleri diyor ki: “Tutalım ki Ali’den Zülfikâr sana miras kaldı. Sende Ali 
kolu ve kalbi yoksa Zülfikar neye yarar ki?” İşte biz, bize miras kalan o Zülfikar’a, Hazreti 
Ali’den aldığımız güç ve ilhamla sahip çıkmaya çalışıyoruz. “Bana bir harf öğretenin kırk 
yıl kölesi olurum.” diyen Hazreti Ali’nin işaret ettiği yolda, muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkmak için kararlı bir mücadele ortaya koyuyor, AB katılım müzakerelerini yürütü-
yoruz. “İlmin kapısı” olan Hazreti Ali efendimizin bize bıraktığı miras da, “bilimin yolundan 
gidilmeyen her yol karanlıktır” diyen Hacı Bektaş-ı Veli’nin yolu da bize bunu işaret ediyor. 

Hazreti Hasan ve Hüseyin, Peygamber Efendimizin, “cennet çocuklarının efendileri” 
diye övdüğü, adlarını bizzat kendisinin koyduğu çok sevgili torunlarıdır. Peygamber Efendi-
miz, torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin’i, “Arşın İki Yanına Asılmış Küpeler” olarak 
tarif etmişti. Kendisine, “Ehl-i Beyt’ten en çok kimi seversiniz?” diye sorulduğunda, hiç 
düşünmeden “Hasan ve Hüseyin” demişti. Yine, Hasan ve Hüseyin’e bakarak, “Allah’ım, 
ben onları seviyorum, sen de onları sev” diye yakarmış, “Hüseyin bendendir, ben Hüse-
yin’denim, Hüseyin’i seven Allah’ı sevmiş olur.” buyurmuşlardı. Bir başka Hadis-i Şerif’te 
Efendimiz, “Hasan ve Hüseyin’i seven beni sevmiş, onlara kin tutan da bana kin tutmuştur.” 
buyurmuştur.

Bu hissiyat ve öğretiyle Seyit Rıza’nın o haykırışını sahipleniyor, hep birlikte “Evlad-ı 
Kerbelayız!” diyoruz. Kerbela’da yaşananlar, Ehl-i Beyti seven bütün mü’minleri derinden 
yaralamıştır. Bizler, Kerbela’yı her an yüreğimizde taşıdık, taşıyoruz. Kerbela’nın muhase-
besini de yaparak yeni Kerbela’ların yaşanmaması için, bir daha leyl-i matemler yaşamamak 
için kardeşliğimize ve birliğimize her zamankinden daha çok sahip çıkıyoruz. 

Peygamber Efendimizden, İmam Ali’den, 12 İmam’dan aldığımız öğretilere her zaman-
kinden daha çok sahip çıkacak, bunların gereğini yerine getirmeye devam edeceğiz. 

“Gelin canlar bir olalım” çağrısını daha yüksek sesle haykıracak, bu mesajla insanlığı 
kardeşliğe, barışa davet edeceğiz.
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Genişleme Yorgunluk Değil Güçlenmedir

Bilindiği gibi bugün katılım müzakerelerini yürüttüğümüz Avrupa Birliği’ne ilk üyelik 
başvurumuzun tarihi, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kuruluşunun 2 yıl sonrasına, 1959’a 
gidiyor. Ama buna rağmen hâlihazırda Türkiye’nin üye olmadığı tek Avrupa organizasyonu 
maalesef Avrupa Birliği’dir. 

Oysa İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Konseyi kurulduğunda, Bakanlar Konseyi’nin 
ilk kararı Türkiye’yi üyeliğe davet etmek olmuştur. 

Bu örgüte Türkiye 1949’da katılırken, İspanya ve Portekiz 1970 sonunda üye olabilmiş, 
Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ise 1990’lara doğru üye olmaya başlamışlardır. 

Türkiye, NATO’ya kuruluşundan 3 yıl sonra 1952’de, Almanya’nın katılımından 3 yıl 
önce üye olmuştur. 

Sadece bu hususları dikkate alarak dahi şunu rahatlıkla söyleyebilmeliyiz: Türkiye’nin 
Avrupalılığını da, AB üyeliğini de tartışmanın zamanı çoktan geçmiştir.

Şurası çok açıktır ki NATO çerçevesinde 60 yıldır Avrupa halklarıyla ortak bir mücadele 
veren Türkiye’nin AB içerisinde yer almaması çok ciddi bir tezattır. 

Türkiye bugün sadece bölgesel anlamda değil, küresel ölçekte de insanlığın karşı karşıya 
bulunduğu sorunların çözümü için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 

Nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti özel-
liğiyle Türkiye, geniş bir coğrafyada barış ve hoşgörü çağrılarının en güçlü savunuculuğunu 
yapıyor ve bu çağrılar önemli bir karşılık buluyor. 

Türkiye modeli, 21.yüzyılda Avrupa Birliği’nin de benimsemesi gerektiğini düşündüğü-
müz kapsayıcı vizyonun vazgeçilmez bir unsurunu teşkil ediyor. 

Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin “genişleme yorgunluğundan” ziyade yeni “genişleme 
dalgalarını” konuşması, bunları tartışması daha isabetli, daha anlamlı bir yaklaşım olacaktır. 

Genişlemeyi bir yorgunluk değil, bir güçlenme unsuru olarak değerlendiriyoruz. 

Yayın Organı : Star Gazetesi
Tarih : 16 Temmuz 2012
Yayın Dili : Türkçe
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Esasen bugün küresel ekonomik krizlerin etkileriyle ciddi şekilde boğuşan Avrupa Birliği 
için tek çıkar yol genişlemedir. Avrupa Birliği’ne üye olan her yeni ülke Birliğin kültürel 
çeşitliliğine, değerlerine ve her şeyden önemlisi gelecek vizyonuna eşsiz katkılarda bulun-
muştur. 

Türkiye olarak, Avrupa Birliği’nin daha geniş bir coğrafyada ve küresel ölçekte daha 
barışçıl, istikrarlı, uyumlu ve refah üreten bir ortamın sağlanmasında üstleneceği role büyük 
önem atfediyoruz. 

Ancak Avrupa Birliği’nin bu tartışmalar çerçevesinde, Türkiye üzerinden bir içe kapanma 
eğilimi göstermesi ve verilen sözleri, atılan imzaları tekrar tartışmaya açması üzücü ve AB 
açısından da talihsiz bir durumdur. 

Türkiye Avrupa Birliği için asla ayrıştırıcı değil; aksine üye ülkeleri daha güçlü, daha 
etkin ve daha vizyoner bir Avrupa Birliği hedefi etrafında birleştirici bir unsur teşkil ediyor. 

Şunu unutmamak gerekir ki Türkiye’nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini başlatan 
kararının altında bütün AB üyesi ülkelerin imzaları bulunuyor. 

Türkiye ve Avrupa’yı birbirine bağlayan gerçek unsur esasen yaklaşık 120 bin sayfalık 
AB müktesebatından daha öte toplumlarımızın paylaştığı ortak değerlerdir. 

Buna rağmen, halen Türkiye’nin AB üyeliğinin ve hatta bu bağlamda Türkiye’nin Avru-
palılığının tartışılıyor olması ne hakkaniyetle, ne ahde vefayla, ne de tarihi ve coğrafi ger-
çeklerle bağdaşıyor. 

Açıkçası bu tartışmaların son derece gereksiz olduğunu sadece tarihi, coğrafi ve kültürel 
argümanlarla değil, Türkiye’nin son dönemde özellikle demokratikleşme noktasında attığı 
adımlarla ispat etmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. 

Türkiye, Hükümetimizin 9.5 yıldan bu yana attığı kararlı adımlar sonucunda bugün hiç 
olmadığı kadar Avrupa ile bütünleşmiştir ve AB üyeliğine her zamankinden daha yakın bir 
noktaya ulaşmıştır. 

Türkiye olarak Avrupa Birliği standartlarını yakalama ve hatta bunların da üzerine çık-
ma kararlılığımız, artık sorgulanmaması ve bizim de tekrarlamaya lüzum görmediğimiz bir 
husustur. 

Elbette bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları biliyor ve yerine getiriyoruz. AB mük-
tesebatına uyum için gerekli adımları sürece uygun bir şekilde atıyoruz. Bu noktada en küçük 
bir tereddüdümüz yok. 

Bütün siyasi engellemelere rağmen, bütün motivasyon kırıcı yaklaşımlara rağmen şu 
anda 13 fasılda müzakereleri açmamız ve bunlardan birinin hem açılışını hem de kapanışını 
gerçekleştirmemiz, Hükümetimizin bu hedefe sıkı sıkıya bağlı olmasının bir tezahürüdür. 

Bizim temel gayemiz Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, mil-
letimize her yönden Avrupa standartlarında bir ülkenin imkânlarını sunmaktır ve bunun için 
de en önemli mekanizma Avrupa Birliği’dir. 

O nedenle biz fasıllar noktasında gerekli kriterleri yerine getireceğiz, getiriyoruz. 
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Biz bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonra da üzerimize düşenleri yapmaya devam ede-
ceğiz. Aynı yaklaşımı Avrupa Birliği’nin de göstermesi gerektiğini her fırsatta dile getireceğiz.

Nitekim Pozitif Gündem süreci de tamamen bu noktada Avrupa Birliği Komisyonu ile 
ortak noktada buluştuğumuz ve engeller kalktığında bizi anında fasılları açmaya götürecek 
bir köprüdür. 

Türkiye ile vize diyalogunun başlaması konusunda Avrupa Birliği Konseyi’nin AB Ko-
misyonu’na yetki vermesi tarihi bir eşiği aşmamızı sağladı. Bu kararın altında tanımadığımız 
bir toplumun da imzasının olması AB içerisindeki bazı istismar çabalarının artık Türkiye’nin 
haklı tezlerini gölgelemeyeceğine işarettir. 

Türkiye asla, duygularıyla mantığı arasına sıkışan bir Avrupa Birliği’nin mağduru olma-
yacaktır. 

Biz bu sürece bütün öz güvenimizle devam ediyoruz. Demokratikleşme ve insan hakları 
noktasında Hükümetimizin attığı cesur adımlar, tamamen bu öz güvenin bir neticesidir. 

Türkiye artık kendi tabularını tartışır hale gelmiş, demokrasi noktasında herhangi bir za-
fiyete fırsat vermeyen, bütün vatandaşlarının özgürlüğünü teminat altına alma noktasında her 
türlü cesareti gösteren bir ülke konumuna yükselmiştir. 

Demokratikleşme ve kalkınma noktasında Türkiye’nin şimdiden AB üyesi birçok ülke-
den daha ileri noktalarda olduğu açıktır. 

Ümit ediyoruz ki Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler de bugün kendi tabularını tartışır hale 
gelirler, öz güvenlerini yeniden tesis ederler. 

Türkiye’nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden, hukuk ve özgürlüklerden ta-
viz vermesi, bu yoldan geriye dönmesi mümkün değildir.
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Keine Kompromisse bei der 
Religionsfreiheit

Die Religionsfreiheit ist durch eine Reihe 
von Gesetzen und internationalen Konven-
tionen fest verankert. Auch in Deutschland 
garantiert das Grundgesetz im Artikel 4 die-
ses Recht. Das dachte man zumindest. Die 
Türkei beobachtet mit Verwunderung, dass 
die ungestörte Religionsausübung in Deuts-
chland nicht mehr vorbehaltlos gewährleis-
tet ist. Seit das Kölner Landgericht im Juni 
die Beschneidung von Jungen aus religiösen 
Gründen zur strafbaren, rechtswidrigen Kör-
perverletzung erklärt hat, kommen Zweifel 
an der Aufrichtigkeit der Religionsfreiheit in 
der gelebten Praxis auf.

Man darf das Urteil der Richter nicht als 
Auslegungssache bagatellisieren. Vielmehr 
ist mit dem Urteil die Verbundenheit der 
Bundesrepublik mit dem international aner-
kannten Grund- und Menschenrecht der Re-
ligionsfreiheit infrage gestellt worden. Dass 
ein deutsches Gericht die Beschneidung als 
Körperverletzung erklärt und die Beschne-
idung als Straftat ansieht, muss als offener 
Angriff auf die Religionsfreiheit der musli-
mischen und jüdischen Gemeinden gewertet 
werden. Sie ist letztlich eine Frage des Gla-

Sünnet Kararında Yanlıştan Bir 
An Önce Dönülmelidir

Din özgürlüğü dünyada açıkça belirlen-
miş bir dizi yasa ve uluslararası sözleşme ile 
korunmaktadır. Temel hak olarak din özgür-
lüğü Alman Anayasasının 4. maddesiyle de 
kayıtsız şartsız garanti altına alınmıştır. En 
azından öyle olduğu düşünülmektedir. Tür-
kiye Almanya’da “dinin şartlarının kimseyi 
rahatsız edilmeden yerine getirilmesinin” 
artık kayıtsız, şartsız gerçekleşemediğini 
hayretle gözlemlemektedir. Haziran ayında 
Köln Eyalet Mahkemesi’nin sünneti ceza-
lık bir yaralama suçu saymasından beri, din 
özgürlüğünün uygulanma samimiyeti şüphe 
uyandırmıştır.

Mahkeme’nin bu kararının yargıçların 
yorum hatası olarak kabul edilemeyeceği 
açıktır. Bu karar, Federal Almanya Cumhu-
riyeti’nin temel hak ve özgürlüklere olan 
bağlılığının sorgulanmasına neden olmuştur. 
Bir Alman mahkemesinin sünneti yaralama 
suçu olarak kabul edip yasaklaması, Alman-
ya’daki Müslümanlar ve Musevilerin temel 
hak ve özgürlük alanlarından birine açık 
tecavüzdür. Bu bir vicdan özgürlüğü mese-
lesidir. İnancın sınırlarını mahkemeler çiz-
memelidir. Bu karar, yasayla korunan dini 

Yayın Organı : Süddeutsche Zeitung Gazetesi
Tarih : 28 Ağustos 2012
Yayın Dili : Almanca
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ubens, deren Grenzen nicht willkürlich von 
Gerichten bestimmt werden dürfen. 

Das Urteil steht in gravierendem Wi-
derspruch zum gesetzlich geschützten Recht 
auf freie Religionsausübung. Es zeugt von 
großer kultureller und historischer Ignoranz. 
Das Ritual ist fester Bestandteil der islamis-
chen und jüdischen Tradition. Für religiöse 
Muslime und Juden ist es unverhandelbar. 
Nicht umsonst sprechen Rabbiner vom 
“schwersten Eingriff in jüdisches Leben 
nach dem Holocaust”. 

Am Tag der Urteilssprechung befand ich 
mich zu Gesprächen in Berlin, unter ande-
rem auch mit meinem guten Freund, Bun-
desaußenminister Guido Westerwelle. Ich 
habe ihm gegenüber meine Missbilligung 
des Kölner Urteils ausgesprochen. Er ver-
sicherte mir, dass unsere Empfindlichkeiten 
geteilt seien und das Thema entsprechend 
sensibel behandelt werden würde. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat davor gewarnt, 
dass Deutschland sich mit einem Beschnei-
dungsverbot zur “Komiker-Nation” machen 
würde. Sie wolle nicht, dass Deutschland 
das einzige Land auf der Welt sei, in dem 
Juden nicht ihre Riten ausüben können. Die 
Bundeskanzlerin hat recht. 

Absurde Rechtsprechung durch an-
maßende Richter

Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass 
die Kanzlerin auch die vier Millionen mus-
limischen Mitbürger in ihre Bedenken mit 
einbezogen hätte. Schließlich gehört die 
Beschneidung zur offenen Ausübung der is-
lamischen Religion. 

Gerade mit Blick auf die wachsende Isla-
mophobie auf dem europäischen Kontinent 
wäre eine solche Solidaritätsbekundung mit 
den in Deutschland lebenden Muslimen ein 

uygulama özgürlüğüne karşı tam bir çelişki 
teşkil etmektedir.

Sünneti yaralama olarak nitelendirmek, 
büyük bir kültürel ve tarihi bilgisizlik göster-
gesidir. Zira sünnet, İslamiyetin olduğu gibi 
Museviliğin de ayrılmaz bir parçasıdır. Müs-
lümanlar ve Museviler için sünnet müzakere 
edilebilir bir ritüel değildir. Avrupa’da haham-
lar bu karar için boşuna “soykırım sonrası Mu-
sevi yaşamına en ciddi müdahale” demiyorlar.

Kararın verildiği gün Berlin’de, Alman 
Dışişleri Bakanı, değerli dostum Westerwel-
le’nin de aralarında olduğu liderlerle gö-
rüşmelerde bulundum. Kendisine de Köln 
Eyalet Mahkemesi’nin kararını kınadığımı 
bildirdim. Kendisi bana bu konudaki hassa-
siyetimizin paylaşıldığı ve konunun duyarlı 
bir şekilde ele alınacağı hususlarında güven-
ce verdi. Öte yandan Şansölye Merkel, Al-
manya’nın sünnet yasağıyla kendisini komik 
duruma düşüreceği konusunda uyarmış ve 
söz konusu beyanında “Almanya’nın dün-
ya üzerinde Yahudilerin kendi geleneklerini 
uygulayamadığı tek ülke olmasını istemedi-
ğini” vurgulamıştır. Sayın Şansölye bu ko-
nuda haklıdır. Ancak, Şansölye Merkel’in bu 
duygu ve düşüncelere beş milyon Müslüman 
vatandaşını da katmasını umardım. Sonuçta 
sünnet, İslam dininin de gereklerinden biridir.  
Ayrıca bu tarz bir dayanışma mesajının Şan-
sölye’den  gelmesi, Avrupa kıtasında giderek 
artan İslam düşmanlığına karşı önemli bir işa-
ret olurdu.

Bu bağlamda sünneti yaralama olarak 
değerlendiren hakimlerin nesnelliğini sorgu-
luyorum. Eğer hakimlerin asıl niyeti bir çocu-
ğun vücut bütünlüğünü ve dini özgürlüklerini 
korumak olsaydı, Hristiyanlığın gereklilikle-
rinden olan vaftizi de suda boğulma riski ne-
deniyle bu karara eklemeleri gerekirdi. Köln 
Eyalet Mahkemesi’nin kararı birçok Avrupa 
ülkesinin, toplumlarında artan kültürel ve dini 
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wichtiges Zeichen gewesen. Ich hinterfrage 
auch die religiöse Objektivität der Richter, 
die die Beschneidung als Körperverletzung 
werteten. Wenn es deren Absicht war, das 
Recht von Kindern auf körperliche Unver-
sehrtheit und deren individuelle Religionsf-
reiheit zu schützen, hätte das Gericht kon-
sequenterweise auch den christlichen Ritus 
der Taufe in ihre Rechtsprechung mit einbe-
ziehen müssen. 

Das Kölner Urteil ist bedauerlicherwei-
se ein weiteres Indiz dafür, wie schwer sich 
viele europäische Länder mit der zunehmen-
den kulturellen und religiösen Vielfalt in ih-
rer Gesellschaft tun. Europa täte gut daran, 
die Vielseitigkeit als Bereicherung, nicht 
als Bedrohung zu sehen. Ein solches Geri-
chtsurteil stärkt nur die wachsenden islam-
feindlichen und antisemitischen Kräfte auf 
dem europäischen Kontinent. Eine absurde 
Rechtsprechung durch anmaßende Richter, 
die willkürlich die Religionsfreiheit beg-
renzen, darf nicht als Vorwand für und als 
Ermutigung zu gesellschaftlicher Intoleranz 
missbraucht werden. Ich plädiere daher für 
mehr Sensibilität seitens der Verantwortlic-
hen bei kulturellen und religiösen Fragen. 

çeşitlilik karşısında ne kadar zorlandıklarının 
göstergesidir. Böyle bir mahkeme kararı an-
cak ve ancak artmakta olan İslam korkusunun 
ve antisemitik unsurların elini güçlendirir. 
Makul olmayan mahkeme kararları, büyüyen 
sosyal hoşgörüsüzlüğü teşvik için kötüye alet 
edilmemelidir. Bu nedenle, kültürel ve dini 
konularda yetkilileri daha duyarlı olmaya da-
vet ediyorum.

Almanya’nın borç krizindeki anahtar 
rolü, bütün dünyada tanınmakta ve takdir 
edilmektedir. Yalnız bu rol model sadece 
finansal krizlerle sınırlı kalmamalı, dini ve 
kültürel hoşgörü alanlarında da kendini gös-
termelidir. Aslında tam da yakın tarihi nede-
niyle Almanya bu konuda bayrağı taşımalı-
dır. Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararı bu 
noktada hiç yardımcı olmayacaktır. 

Alman edebiyat ve düşünce dünyasının 
simge isimlerinden Goethe, “Gözlerin açık 
diye gördüğünü mü sanıyorsun ?” diye so-
rar. Aynı şekilde Türkiye’nin büyük düşü-
nürü ve mutasavvıfı Mevlana: “İki parmağı-
nın ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor 
musun dünyadan? Sen göremiyorsun diye 
bu âlem yok değildir” der. Medeniyetleri-
mizin bu simge isimleri, sorunların üzerine 
gitmek yerine, onları görmezden gelenler 
için yüzyıllar öncesinden çok önemli uya-
rılar yapmışlar. Bugün hala Avrupa coğraf-
yasında İslam korkusu üzerinden istismar 
siyaseti yürütenler ve ayrılıkçı zihniyetler 
için bu uyarıları tekrar hatırlatıyoruz. Türki-
ye ve Almanya bu uyarıyı ortak sesle, ortak 
eyleme dönüştürecek vizyon ve iş birliğine 
sahiptir. Bu bakımdan Almanya’da yakla-
şık beş milyonluk Müslüman nüfusun var-
lığı büyük bir imkân sunmaktadır. Alman 
makamlarının, Müslümanları Alman top-
lumunun vazgeçilmez parçası olarak gören 
yaklaşımları elbette memnuniyet vericidir. 
Ancak ülkedeki Müslüman ve Türk nüfu-
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sun taleplerinden, halen çözülmesi gereken 
sorunlar olduğu anlaşılmaktadır. Ne yazık 
ki Köln Mahkemesi’nin sünneti yasaklayan 
kararı bu açıdan Alman makamlarının da işi-
ni zorlaştırmıştır. Her hukuk devletinde ol-
duğu gibi Almanya’da da toplum düzeninin 
bozulmaması için belli başlı kurallar olmalı-
dır ancak dini yaşama özgürlüğü mahkeme 
kurallarıyla belirlenmemelidir. Bu karar, ilk 
kez İçişleri eski Bakanı Wolggang Schäub-
le tarafından toplanan İslam Konferansında 
varılan sonuçların hatırlanması ve dikkate 
alınması gerektiğini de vurgulamaktadır. Al-
manya’da toplanan bu İslam Konferansıyla 
birlikte Almanya ve Bakan Schäuble bütün 
Avrupa ülkelerine açık bir sinyal göndermiş-
lerdi. Bu mesaj, “İslam ve Müslümanlar Av-
rupa’nın kalıcı ve önemli parçalarından biri 
haline gelmişlerdir” diyordu. Bu mesajın 
unutulmaya başlaması üzüntü vericidir.

Azınlıklara karşı hoşgörü için saygı ve 
anlayış şarttır. İslamiyet ve kuralları hak-
kında büyük bir cehalet içerisinde alındığı 
belli olan Köln Eyalet mahkemesinin kararı 
bu güzel sıfatlardan yoksundur. İnşallah bu 
hata kalıcı Alman içtihatında kendine yer 
bulamaz. 
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Türkiye’nin Kıymeti Bilinmeli

Sayın Başbakanımızın 30-31 Ekim tarihlerinde Almanya’ya gerçekleştirdiği çalışma zi-
yareti gerek ikili ilişkiler, gerekse AB üyelik sürecimiz açısından son derece verimli ve güçlü 
mesajların verildiği bir ziyaret oldu. 

Bu kapsamda, Sayın Başbakanımıza refakaten bulunduğumuz temasların yanı sıra, Kon-
rad Adenauer Vakfı’nın ziyaretimiz vesilesiyle düzenlediği Konferans’ta da Türkiye-AB iliş-
kilerinin geleceği üzerine bir konferans verdim.

Konferans vesilesiyle şu düşüncemi de ifade ettim: CDU olarak bilinen Almanya’daki 
Hıristiyan Demokratik Birliği’nin ilk Genel Başkanı Konrad Adenauer eğer bugün yaşasaydı 
Türkiye’nin AB üyeliğinin en hararetli savunucularından biri olurdu. Bunu Türkiye ile Al-
manya’nın tarihten gelen güçlü dostluk bağlarına dayanarak da söyledim.

Türkiye’nin AB üyeliği, hiç şüphesiz Avrupa coğrafyasının geleceğini birlikte inşa ede-
bilmek adına tarihi bir fırsat sunuyor. 

Bu fırsatın en önemli göstergelerinden biri de Türkiye ile Almanya’nın 2013 yılında 
250’nci yılını kutlayacakları derin dostluklarıdır, iş birliğidir.

Konrad Adenauer, 58 yıl önce 18-26 Mart 1954 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret et-
miş, Ankara, İzmir ve İstanbul’da önemli temaslarda bulunmuştu. Adenauer, Türkiye’ye gel-
meden birkaç gün önce 14 Mart 1954’de Türk Haberler Ajansı aracılığıyla Türk milletine şu 
mesajı göndermişti:

“Türkiye’nin köklü kültür merkezini ziyaret etmekten, genç ve cesur Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kaydetmiş olduğu büyük aşamalara bizzat şahit olmaktan büyük sevinç duyacağım. 
Hepsinden ziyade Türk ulusunu ve onun temsilcilerini, asırlarca mazisi olan Türk-Alman 
dostluğunun temelleri üzerinde tanımakla büyük mutluluk duyacağım.”

İşte Almanya’nın önemli devlet adamlarından Konrad Adenauer’in de belirttiği gibi Tür-
kiye ve Almanya asırlık bir maziye dayanan köklü bir dostluğu paylaşıyor. İşte bu dostluğa 
yakışır şekilde ziyaretimiz sırasında Berlin’deki yeni Türk Büyükelçiliğimizin açılışını biz-
zat Sayın Başbakanımız gerçekleştirdi. Berlin Büyükelçiliğimiz için yaptığımız bu yatırım 
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tamamen Almanya ile iş birliğimizin geleceğine olan inancımızın bir tezahürüdür ve Büyü-
kelçiliğimiz bundan sonra Türkiye-Almanya dostluğu için yükselmeye devam edecektir.

İnanıyor ve ümit ediyoruz ki yeni Büyükelçilik binamız Almanya’nın, Türkiye’nin AB 
perspektifine olan desteğinin de bir nişanesi, teminatı haline gelecektir.

Avrupa Birliği üyeliği hedefi, yarım asırdan bu yana Türkiye Cumhuriyeti için bir devlet 
politikası olmuş, Türkiye’nin evrensel değerleri savunan ve bu değerleri kucaklayan vizyo-
nunun en önemli parçası olmuştur. Biz Avrupa Birliği projesini insanlık tarihinin en başarılı 
barış projesi olarak görüyoruz.

Almanya’nın savaş sonrası adeta küllerinden yeniden doğarak Avrupa’nın en büyük eko-
nomik ve siyasi gücü olmasındaki en önemli siyasi aktör olan Konrad Adenauer’in Avrupa 
bütünleşmesi için sahip olduğu vizyon günümüze de ışık tutacak niteliktedir.

Bu bakımdan, hızla değişen küresel dinamikler ve ortak çıkarlar, Türkiye-AB bütünleş-
mesini giderek daha önemli ve vazgeçilmez hale getiriyor.

Türkiye’nin AB üyeliği iki taraf için de kazan-kazan durumu yaratacaktır. Türkiye, 
AB’nin daha güçlü, daha güvenli ve daha istikrarlı bir geleceğe ulaşmasında kilit bir rol 
üstlenecektir. Tarihinin en önemli krizlerinden biriyle mücadele eden Avrupa Birliği, Türki-
ye’nin üyeliğinin katacağı dinamizmi göz ardı etmemelidir.

Türkiye, sahip olduğu eşsiz stratejik konumu, bölgesinde ve dünyada izlediği başarılı 
proaktif dış politikası ile Avrupa Birliği’nin gerçekleştirmiş olduğu kıtasal barış projesini 
küresel hale getirme konusunda da iddiasını ortaya koymaktadır.

Bizim Avrupa Birliği hedefimiz gündelik tartışmaların ve gelişmelerin çok daha ötesinde 
kalıcı, uzun vadeli ve vizyoner bir bakışın eseridir.

Biz genişlemeyi yorgunluk olarak değil güçlenme unsuru olarak görüyoruz. Avrupa’nın 
ekonomik krizle boğuştuğu bu dönemde Almanya’nın AB’ye liderlik etmek için gösterdiği 
çaba, AB’nin genişleme sürecine de yansımalıdır. AB’nin içine düştüğü genişleme yorgunlu-
ğunun Almanya’nın AB’ye liderlik etme kapasitesi ile aşılacağına inancımız tamdır.

Almanya ve Türkiye birbirine uzak ülkeler olmadığı gibi Alman ve Türk halkları da bir-
birine uzak halklar değildir.

Bizi birbirimize yaklaştıran faktör sadece, 1960 sonrasında buraya yerleşen işçilerimiz, 
burada doğan çocuklarımız, buradaki işadamlarımız ve ticari ilişkilerimiz değildir. Bunlar el-
bette iki ülkenin ilişkilerinde kilit rol oynuyorlar, ama ilişkilerimiz daha derin köklere sahip.

Almanya’da yaşayan ve bugün sayıları 3 milyona yaklaşan Türkler, tam 50 yıldır Alman-
ya’nın kalkınmasına, Almanya’nın ilerlemesine, Almanya’nın güçlü bir ülke olmasına katkı 
verdiler, vermeye de devam ediyorlar.

Bugün artık, misafir işçi Türkler değil, yabancı Türkler değil; anadili Türkçeyle birlikte 
akıcı Almanca konuşan, Almanya’nın ekonomisine katkı sağlayan, Almanya vatandaşı Türk-
ler var.

Örneğin, Almanya’daki Türk işletmelerinin sayısının 2015 yılında 120.000’i aşacağı, bu 
işletmelerde 720.000 kişiye istihdam sağlanacağı, işletmelerin yıllık cirosunun ise 66 milyar 
Avro’ya ulaşabileceği tahmin ediliyor.
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Bütün bu rakamlar da gösteriyor ki Almanya’daki Türkler artık entegrasyon tartışmaları-
nın ötesine geçmiş, Alman toplumunun saygın ve eşit üyeleri haline gelmiştir.

Türkiye ile Almanya arasındaki bu güçlü bağ, AB sürecimizin ilerlemesi için de heba 
edilmemesi gereken bir fırsattır.

O yüzden vaktimizi AB müktesebatında yer almayan sanal tekliflerle değil, gerçek ve 
somut bir zeminde devam eden iş birliğimizi daha da güçlendirerek değerlendirmemiz ge-
rektiğini düşünüyoruz.

İmtiyazlı ortaklık bizim AB ile değil ama Almanya ile ilişkilerimizde arzu ettiğimiz bir 
noktadır ve zaten Türkiye ile Almanya hâlihazırda bu imtiyazlı ortaklığı birçok alanda hayata 
geçirmektedir.

Bizim hedefimiz AB’ye tam üyeliktir ve bu hedef doğrultusunda da reform kararlılığımız 
ortadadır.

Hayata gözlerini kapamadan önce Konrad Adenauer’in son sözü “Ağlayacak bir şey 
yok.” olmuştu.Elbette Türkiye’nin AB üyeliğini engelleyenlere karşı da bizim ağlayacak ha-
limiz yok. Ama Türkiye’yi kaybetmenin Avrupa Birliği için telafisi olmayan bedeli olacağını 
unutmamak gerekir.

Avrupa “Son gülen, iyi güler.” düsturunu hatırında tutmalı ve Türkiye’nin kıymetini bil-
meli.
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Istanbul’s Special Mission 
in Facilitating Turkey’s EU 

Integration

It is 25 years since Turkey first applied 
to join the European Union, and seven ye-
ars since full EU membership negotiations 
began. It is a long road on which we have 
embarked – and we always knew the pro-
cess was going to take time. But the idea that 
Turks are going off the idea of EU member-
ship, or that Europeans are losing interest in 
Turkey, is uninformed and wrong. Quite the 
opposite is the case. 

Almost unnoticed, remarkable advances 
in Turkey’s integration with Europe are ta-
king place every day in Istanbul and at gras-
sroots level across the length and breadth 
of the country, far away from the stuffy ne-
gotiating rooms of Brussels and Ankara. To 
increase the relevance of the EU to the lives 
of ordinary Turks, we have developed a nati-
onal programme that aims to raise awareness 
of the EU reform process and build shared 
platforms at the provincial and local level. 

Every province in Turkey has an EU de-
partment operating under the auspices of my 
ministry that tracks and co-ordinates the re-
form process on the local level.

Türkiye’nin AB Yolunda 
İstanbul’un Özel Görevi

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmek 
için yaptığı ilk başvurunun üzerinden 25 
yıl, tam üyelik müzakerelerinin başlaması-
nın üzerinden ise 7 yıl geçmiştir. Girdiğimiz 
bu yol uzun bir yoldur ve bu sürecin zaman 
alacağının her zaman farkındaydık. Ancak, 
Türklerin AB üyeliği fikrinden soğumaya 
başladığı veya Avrupalıların Türkiye’ye olan 
ilgilerini kaybettiği düşüncesi yersiz ve yan-
lıştır. Aslında durum tam tersidir.  

Türkiye’nin AB ile bütünleşmesinde 
neredeyse hiç fark edilmeyen, fakat aslın-
da dikkate değer ilerlemeler, Brüksel ve 
Ankara’da sürdürülen kalıplaşmış müzake-
relerden uzakta, her gün İstanbul’da ve ül-
kenin tamamında olmak üzere tabanda ger-
çekleşmektedir. AB konusunun, sokaktaki 
vatandaşlarımızın hayatına girmesi için, AB 
reform sürecine ilişkin farkındalığı artırma-
yı amaçlayan bir ulusal program geliştirdik 
ve il düzeyinde ve yerel düzeyde ortak plat-
formlar oluşturduk.  

Türkiye’deki her ilde, AB reform süreci-
ni yerel düzeyde izleyen ve koordine eden 
ve Bakanlığımız himayesinde çalışan il AB 
daimi temas noktaları bulunmaktadır. Bu 
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These local branches aim to connect with 
EU cities and regions that share common 
characteristics or similar economies and 
industries. In this way, Turkey’s cities can 
pair with their EU peers and learn from their 
counterparts’ experiences. Once this conne-
ction is established, city-to-city interactions 
begin that bring people closer and expand 
mutual understanding. 

This project embraces not only Turkey’s 
81 provincial capitals, but is also expanding 
to smaller towns that want to be put on the 
EU map. Currently 1,103 Turkish towns are 
linked to EU equivalents. These interactions 
go beyond the traditional “sister cities” link-
ups, ultimately aiming at full EU integration 
and conversion. A clear philosophy under-
pins this approach. While paying close atten-
tion to civic and institutional aspects of the 
union, our aim is to convince both Turkish 
and EU populations that Turkey in the EU is 
a win-win situation for all. 

Istanbul is the jewel in the crown of 
this almost unnoticed, ground-level Tur-
key-Europe integration. Ever greater num-
bers of Europeans make the journey to Tur-
key’s largest city each year. Istanbul is up in 
lights around the world these days as Holl-
ywood’s favourite movie set: Skyfall, Argo 
and Taken 2 are the most recent productions 
to use the city as a stunning setting and ba-
ckdrop. Movie directors have successfully 
captured its beautiful skyline and interpreted 
its allure for a global audience. 

At the same time Istanbul, in my opi-
nion, has even greater importance as a city 
representing the highest artistic and cultural 
values for its majestic charm extends beyond 
movie scenes. The city is a testimony to the 
harmony of east and west and, for this rea-
son, it has a special mission in facilitating 
Turkey’s EU path. 

yerel birimler, ortak özelliklere veya benzer 
ekonomilere ve endüstrilere sahip AB şe-
hirleri ve bölgeleriyle bağlantı kurulmasını 
da amaçlamaktadır. Böylece Türkiye’deki 
şehirler, AB şehirleriyle eşleşebilmekte ve 
emsallerinin deneyimlerinden faydalanabil-
mektedir. 

Bu bağlantının kurulmasıyla, insanla-
rı birbirine yakınlaştıran ve ortak anlayışı 
geliştiren,  şehirden şehre etkileşim başla-
maktadır. Bu proje, yalnızca Türkiye’nin 81 
ilini değil, AB haritasında yer almak isteyen 
daha küçük yerleşim merkezlerini de kucak-
lamaktadır.  Hâlihazırda, Türkiye’deki 1103 
ilçe ile AB’deki muadilleri arasında bağlantı 
kurulmuş durumdadır. Nihai olarak bir AB 
bütünleşmesi ve dönüşümünü amaçlayan bu 
etkileşimler, geleneksel “Kardeş Şehirler” 
buluşmasının ötesine geçmektedir.  Bu yak-
laşımın temelinde bir felsefe yatmaktadır. 
Amacımız, bir yandan Birliğin kentsel ve 
kurumsal boyutuyla yakından ilgilenmek, 
diğer yandan Türk ve AB halkını, Türki-
ye’nin üyeliğiyle birlikte Avrupa Birliği’nde 
bir “kazan-kazan” durumu oluşacağına ikna 
etmektir.

İstanbul, farkedilemeyen ve tabanda 
gelişen Türkiye-Avrupa entegrasyonu bakı-
mından bir mücevher niteliğindedir. Gide-
rek artan sayıdaki Avrupalı, Türkiye’nin bu 
en büyük şehrini her yıl ziyaret etmektedir. 
İstanbul ayrıca, son günlerde Hollywood’un 
gözde film setlerinden biri olarak dünyada 
ışıldamaktadır. Skyfall, Argo ve Taken 2 
filmleri, bu şehrin baş döndürücü bir dekor ve 
perde arkası olarak kullanılmış olduğu en son 
yapımlardır. Film yönetmenleri, şehrin enfes 
siluetini başarıyla keşfetmiş ve küresel öl-
çekte izleyiciye bu cazibeyi aktarmıştır. Bana 
göre, İstanbul aynı zamanda yüksek sanatsal 
ve kültürel değerleriyle çok daha önemli bir 
kenttir çünkü İstanbul’un muhteşem büyüsü 
film sahnelerinin de ötesine geçmiştir. Şehir, 
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Istanbul is a reflection of humanity’s past 
and the nation’s future. Its economy produ-
ces about one fifth of the national GDP, con-
necting Europe with Asia and linking Turkey 
with the EU. The city represents Turkey’s 
harmony and diversity, a cultural capital that 
reflects a centuries-old interaction between 
cultures and religions. 

Istanbul, under the “sister cities” proje-
ct, has relations with 200 cities around the 
world. About 65 of these are EU cities. My 
ministry aims to enrich the latter group by 
lending special emphasis to the EU perspec-
tive and institutionalising existing connecti-
ons. There are 30 major projects in Istanbul 
aiming to enhance the EU integration pro-
cess led by universities, civic associations 
and NGOs. 

In recent months Istanbul has co-opera-
ted on cultural projects with Cologne, shared 
a business platform with Barcelona and just 
completed a sustainability summit with Co-
penhagen. EU grants have been utilised on 
the Istanbul-Ankara high-speed rail project. 
We are about to build a third bridge across 
the Bosphorus to further connect Europe and 
Asia while reaffirming Turkey’s special role 
between east and west. 

Above all, in my view, the EU is a major 
peace project that will not be complete wit-
hout Turkey. The EU is about social cohesi-
on, tolerance and harmony. We cherish these 
values and recognise their contribution to 
peace and prosperity in our region. All we 
need for complete success is a clear and 
unbiased vision and mutual determination. 
Turkey is travelling a long road to deliver on 
its commitments. We demand equally clear 
determination and vision from our EU part-
ners.

Doğu ve Batı uyumunun anıtsal nitelikte bir 
kanıtıdır ve bu nedenle, Türkiye’nin AB sü-
recini kolaylaştırıcı olmak gibi özel bir görev 
üstlenmiştir.

İstanbul, insanlık tarihinin ve Türki-
ye’nin geleceğinin yansımasıdır. İstanbul 
ekonomisi Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hâ-
sılasının yaklaşık 5’te birini temsil etmekte-
dir. İstanbul Avrupa’yı Asya’ya bağlamakta 
ve Türkiye ile AB arasında güçlü bir köprü 
görevi görmektedir. İstanbul, Türkiye’nin 
ahenk ve çeşitliliğini yansıtmaktadır.  İstan-
bul kültürler ve dinler arasındaki asırlık etki-
leşimi yansıtan kültür başkentidir.

‘Kardeş şehirler’ projesiyle, İstanbul’un 
dünyada 200 şehir ile bağlantısı bulunmak-
tadır.  Bunların 65’i AB şehirleridir. Bakanlı-
ğımız, AB perspektifine özel uyum göstere-
rek ve mevcut bağlarını kurumsallaştırarak, 
daha fazla gruba hitap etmek istemektedir.  
İstanbul’da üniversiteler, kentsel kuruluşlar 
ve STK’lar tarafından AB’ye entegrasyon 
sürecini artırmayı hedefleyen 30 önemli pro-
je yürütülmektedir.  

Geçtiğimiz aylarda İstanbul, Köln ile 
kültürel projeler konusunda iş birliği yap-
mış, Barselona ile bir iş platformu gerçek-
leştirmiş, Kopenhag ile bir Sürdürülebilirlik 
Zirvesi yapmıştır. AB hibeleri İstanbul-An-
kara arasındaki hızlı tren projesinde kulla-
nılmıştır. Türkiye’nin Doğu ile Batı arasın-
daki özel rolünü ortaya koyacak ve Avrupa 
ile Asya’yı birbirine daha fazla bağlayacak 
üçüncü Boğaz Köprüsünü inşa etme aşama-
sındayız.  

Her şeyin ötesinde kanaatimce AB, Tür-
kiye olmadan eksik kalacak büyük bir ba-
rış projesidir. AB sosyal uyum, hoşgörü ve 
uyumluluk demektir. Bu değerleri önemsi-
yoruz ve bölgemizdeki barış ve gelişmişliğe 
katkısının farkındayız. Tam bir başarı elde 
etmek için ihtiyacımız olan şey açık ve ön-
yargısız bir vizyondur.
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Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Daha Etkin Bir Komşuluk 
Politikasının Anahtarıdır

Küresel ekonomik kriz ve Arap Baharının tetiklediği değişim süreci bölgemizi sosyal, 
ekonomik ve siyasi açıdan derinden etkilemeye devam ediyor. Bölgemizde yaşanan bu deği-
şim rüzgarlarına yön verme gücüne erişen Türkiye son on yılda gerçekleştirdiğimiz reform-
lardan geri dönüşü olmayan başarılı sonuçlar elde edilmesiyle hukukun üstünlüğü, güçlü de-
mokratik kurumları, işleyen piyasa ekonomisi, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ve siyasi 
istikrarıyla Avrupa komşuluk bölgesinde bir ilham kaynağı haline gelmiş, böylelikle Avrupa 
Birliği (AB) için üyeliğimizin taşıdığı önem artmıştır.

Bu çalkantılı dönemin getirdiği belirsizliklere ve gelişmeleri yönlendirmekte karşılaşılan 
zorluklarla karşın Türkiye-AB iş birliğinin derinleşmesinin AB ile ortak komşuluk bölge-
mizde sosyal ve ekonomik kalkınmanın, demokratik dönüşümün desteklenmesine ve böl-
gesel istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağı kanısındayım. Her ne kadar Avrupa Birliği 
ekonomik açıdan bölgede önemini koruyor olsa da, Avro bölgesinde yaşanan krizin siyasi 
nitelik kazandığı ve Avrupa’nın geleceğine dair tartışmaların yapıldığı bir dönemde üye ül-
keler arasında ortak tutumların belirlenmesi ve komşuluk politikası çerçevesinde bölge ile 
olan ilişkiler daha ağır bir seyir izlemeye başlamıştır. Mevcut konjonktürde yaşanan krizlere 
karşı deneyimli olan ve istikrarlı politikalar izleyen Türkiye ise bölgede sosyal, ekonomik 
ve politik etkisini her geçen gün arttırmaya devam etmiştir. Geçtiğimiz on yıldır izlediğimiz 
çok yönlü aktif dış politikanın katkısıyla ülkemizin, Balkanlar’dan Akdeniz’e, Orta Doğu’ya 
ve Kafkaslar’a kadar uzanan bölgede yer alan ülkeler için bir ilham kaynağı haline geldiği 
konusunda Avrupa’da ve bölge ülkelerinde bir uzlaşma olduğunu görmekteyiz.  

Avrupa Komşuluk Politikası, Avrupa Birliği’nin 2000’li yıllarda ortaya çıkan yeni ve 
kapsamı genişletilmiş güvenlik anlayışı ile şekillenen ortak dış politika ve güvenlik politika-
sı çerçevesinde geliştirilmiştir. Genişleme politikasından farklı olarak Komşuluk Politikası 
Birliğin güney ve doğu komşularına AB’ye üyelik perspektifi vermeksizin ortaklık anlayışı 
içinde ekonomik ve siyasi iş birliğinin ve diyaloğun geliştirilmesini önermektedir. Bununla 
birlikte, genişleme politikasında olduğu gibi, komşuluk politikası kapsamında yer alan ülke-
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lerde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü başta olmak üzere ortak Avrupa değerle-
rinin geliştirilmesi ve ekonomik reformların teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Bu politikanın ilk 
adımı 2004 yılında “Genişleyen Avrupa” Tebliği ile Avrupa’ya en yakın 16 ülke olan Cezayir, 
Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Moldova, 
Fas, Filistin, Suriye, Tunus, Ukrayna ile ilişkilerin ve ortaklıkların teşvik edilmesi amacıy-
la atılmış olup, bugün Karadeniz ile Doğu Kafkaslarda geliştirilen bölgesel ve çok taraflı 
ortaklık projeleriyle sürdürülmektedir. Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki ülkeler, 
Türkiye’nin de komşu ve çevre ülkeleri arasında yer almaktadır.

 Ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, Avrupa Komşuluk Politikasıyla izlenen hedef-
ler, şüphesiz Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin sağlayacağı katkıların önemini somutlaştırmıştır. 
Zira NATO, İktisadi İş Birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) üyesi olan Türkiye, AB ile tam 
üyelik müzakerelerini sürdüren ve Birliğin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, 
tam işleyen bir piyasa ekonomisi gibi temel şartlarını yerine getiren bir aday ülke statüsü ta-
şımaktadır. Türkiye Avrupa projesinin gerçekleştirilmesi yolunda kararlılıkla yürürken, aynı 
zamanda Ekonomik İş birliği Teşkilatı (EİT), İslam Konferansı Örgütü Ekonomik ve Ticari 
İş birliği Daimi Komitesi (İSEDAK) ve Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ) gibi 
bölgesel oluşumlar içerisinde öncü roller üstlenen bir ülkedir. 

Bölge ülkeleri ile güçlü tarihi, kültürel, ekonomik bağları olan, işleyen dinamik piyasa 
ekonomisi ve güçlenen demokrasisi ile bölgesel bir güç ve lider ülke konumunda bulunan AB 
üyesi bir Türkiye’nin Avrupa Komşuluk Politikasının etkinliğini ve başarısını artıracağı açık-
tır. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde geldiği bugünkü nokta, Türkiye’nin bölgede izlediği 
aktif politikayı beslemekte ve güç katmaktadır. Şüphesiz AB üyelik perspektifinin itici gücü 
Türkiye’nin reform sürecini hızlandırmıştır. Türkiye ve AB’nin bu süreçte yaşanan bölgesel 
gelişmelere yön vermekte birbirini destekleyici ve tamamlayıcı olmasının kaçınılmaz oldu-
ğunu düşünüyorum.

Türkiye; Ortaklık Anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği Kararı çerçevesinde 
ticaret politikasını AB ile uyumlu hale getirirken, AB ile katılım müzakereleri kapsamında 
mevzuat uyumu çalışmalarını da sürdürmektedir. Bugün, AB Türkiye’nin en büyük ticaret 
ortağı, Türkiye ise AB’nin altıncı en büyük ticaret ortağı konumundadır. Avrupa’nın altıncı, 
dünyanın ise on yedinci büyük ekonomisine sahip Türkiye’nin komşuluk bölgesinde mo-
dernleşme, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi, istikrar ve güvenliğin sağ-
lanması, ekonomik reformların desteklenmesi, istihdam alanları yaratılması, kamu ve özel 
sektörün kapasite geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunulması için ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesine önem vermekteyiz. Nitekim, ülkemiz bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerin ge-
liştirilmesine öncelik vermiştir, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri ile olan ticaret 2000’li 
yılların başından bu yana neredeyse altı kat artmıştır. Türkiye’nin AB’ye üyeliği bölgedeki 
pazarlara ulaşım ve bu ülkelerle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından anahtar ko-
numdadır. AB kaynaklı yabancı sermayenin Türkiye’ye yönlenmesinin önemli nedenlerin-
den biride Türkiye’nin jeopolitik konumudur.

Bununla birlikte, Türkiye ve AB arasında enerji alanında küresel ve bölgesel iş birliği-
nin güçlendirilmesi yönünde geçtiğimiz Haziran ayında başlatılan çalışmalar bölgede enerji 
güvenliğini sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. AB’nin enerji arz güvenliğinin 
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sağlanması ve enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ile ilgili hedeflerini gerçekleştirebil-
mesi için önümüzdeki yıllarda Türkiye ile mevcut iş birliği mekanizmalarını güçlendirerek 
enerji altyapılarına önemli ölçüde yatırım yapmaya ihtiyacı vardır. Türkiye dünyanın petrol 
ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip, yenilenebilir enerji kaynakları açısından da 
elverişli coğrafi konuma sahip bir bölgede yer almaktadır. Ülkemiz çok boyutlu enerji strate-
jisi çerçevesinde, kaynak ve güzergâh çeşitliliğine gitmek suretiyle kendi enerji güvenliğini 
sağlarken diğer taraftan Avrupa’nın enerji güvenliği için vazgeçilmez bir ülke konumuna gel-
miştir. Ülkemiz Türkiye – Yunanistan doğal gaz enterkoneksiyonu, Bakü – Tiflis – Ceyhan, 
Kerkük – Yumurtalık petrol boru hatları gibi büyük çaplı projeleri hayata geçirmiş; Nabucco, 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Bakü – Tiflis – Erzurum doğal gaz 
boru hattı, Samsun – Ceyhan petrol boru hattı gibi projeleri de gerçekleştirmek üzere gerekli 
çalışmaları yürütmektedir. 

Taşımacılık alanında ise AB, üye devletler arasındaki kurumsal ve teknik engelleri kal-
dırarak entegre bir ulaştırma piyasası kurmak üzere Trans-Avrupa Ağı oluşturmaktadır. Tür-
kiye ve AB arasında da kişilerin, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak 
amacıyla iyi bir ulaşım altyapısı oluşturularak, bunun Trans Avrupa Ulaşım Şebekelerine 
(TEN-T) eklemlenmesi hedeflenmektedir. Buna ilaveten Türkiye, hızlı ve güvenilir ulaştırma 
altyapısının ve multi-modal ulaşım ağının oluşturulmasına ve Karadeniz, Asya, Orta Doğu 
ve Akdeniz bölgeleri ile Avrupa arasında gerekli ulaşım bağlantılarının sağlanmasına yüksek 
önem atfetmektedir. Türkiye’nin üyeliğinin bu açıdan değerlendirildiğinde de AB için stra-
tejik önemi vardır.

Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde elde ettiği bilgi ve tecrübeler, Türkiye’nin daha önce 
geçmiş olduğu yollarda ilerleyen Avrupa Komşuluk Politikası ülkeleri için istifade edilmesi 
gereken muazzam bir kaynak ve fırsattır. Gerek ekonomik reformlar gerekse siyasi reform-
larda Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde elde ettiği deneyimler, bölge ülkelerine de ilham 
olacak niteliktedir. 

Söz konusu paylaşımın örneklerinden birisini, akreditasyon gibi son derece teknik bir 
alanda görmekteyiz. AB standartlarında hizmet veren Türk Akreditasyon Kurumu (TÜR-
KAK) sayesinde Türkiye, Avrupa Komşuluk Politikası ülkelerine AB’nin uygunluk değer-
lendirme ve akreditasyon sisteminin temel unsurlarını tanıtmakta ve bu ülkeleri AB’ye teknik 
açıdan yaklaştırmaktadır. Ülkemizin akreditasyon kuruluşu olan TÜRKAK son birkaç yıldır 
küresel ve bölgesel ölçekteki faaliyetlerine hız vermiş, Orta Asya Cumhuriyetleri, Balkan ül-
keleri ve Körfez ülkeleri ile sağlanan yakın ilişkiler sonucu bu ülkelere akreditasyon alanında 
eğitim desteği sağlanmış, akreditasyon alanında kazanılan bilgi ve deneyimler aktarılmıştır. 

Ayrıca, Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı – ENPI (European Neighbourhood and Part-
nership Instrument) adı altında oluşturulan ve komşuluk politikasının finansmanını sağlayan 
ENPI ile yerel ve bölgesel aktörler ile sivil toplum arasında sınır ötesi temaslar ve iş birliği 
desteklenmektedir. 2007-2013 döneminde ENPI kapsamında uygulanan 15 sınır ötesi iş bir-
liği programından biri olan ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programında 
ülkemiz de yer almaktadır. AB’ye katılım sürecinde müzakerelere devam eden bir aday ülke 
statüsünde olduğundan Avrupa Komşuluk Politikasının dışında olan Türkiye’nin, Avrupa 
Komşuluk ve Ortaklık Aracı kapsamında yürütülen Programa katılımı, aday ülkelerin ya-
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rarlanabildiği Katılım Öncesi Yardım Aracı – IPA (Instrument for Pre-accession)  fonlarıyla 
temin edilmektedir.  AB fonları ile desteklenen Avrupa Komşuluk Politikası kapsamındaki 
ülkelerin mali açıdan güçlenmeleri ekonomik ve ticari ilişkilerimizi canlandıracak, bölge 
ülkelerinde halkın refah düzeyini artıracaktır.  

Bütün bunlara ilaveten, Türkiye’nin diğer bir katkısı bölgedeki reform hareketlerine yön 
vermesi olacaktır. Avrupa Komşuluk Politikası, özellikle hedef bölgesindeki birçok ülkenin 
etkisi altında kaldığı Arap Baharı ile yeni bir boyut kazanmıştır. 25 Mayıs 2011 tarihinde AB 
yetkilileri, Komşuluk Politikasını canlandırmak ve bölge ülkelerle ortaklığı kuvvetlendirmek 
adına yeni bir yaklaşım ortaya koymuş ve Komşuluk Politikasını “daha fazla reform için 
daha fazla fon” prensibine dayandırmıştır. 

Laik, demokratik ve nüfusunun büyük bir çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’nin kuşku-
suz en temel katkılarından bir tanesi de bölgedeki siyasi reform sürecine olan etkisidir. Tür-
kiye’nin bölge ülkeleriyle sahip olduğu tarihsel, ekonomik ve kültürel bağlar da göz önünde 
bulundurulduğunda, ülkemizin AB üyeliği bir barış ve refah projesi olarak Avrupa’nın bölge-
de inandırıcılığının ve yumuşak gücünün arttırılmasında kilit önem taşımaktadır. Türkiye’nin 
AB üyeliği, bölgedeki demokratik reformların teşvik edilmesi, hukukun üstünlüğünün, insan 
haklarının, farklı inanç gruplarının hak ve özgürlüklerinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gü-
vence altına alınması ve istikrar ve refahın artması açısından belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Araştırmalar, Türkiye’nin Orta Doğu’daki imajının Avrupa ülkelerine, bölge ülkelerine 
ve ABD’ye göre çok daha olumlu olduğunu, ayrıca bölge ülkelerinin Türkiye’nin AB üyeli-
ğine büyük ölçüde destek verdiğini göstermektedir. Türkiye’nin üyeliğinin kültürleri, değer-
leri ve medeniyetleri buluşturan sembolik bir anlam taşıdığı anlaşılmaktadır.

Küresel alanda barışı destekleyen bir proje olarak AB’ye Türkiye’nin sağlayacağı katkılar 
her geçen gün somutlaşmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda izlediğimiz kararlı dış politika saye-
sinde Türkiye uluslararası hukuk ve normlar çerçevesinde NATO ve BM bünyesinde ulus-
lararası barışın korunmasına katkı sağlamaya devam etmiştir. AB ile ortak hareket ettiğimiz 
birçok dış politika meselesinde de temel ortak hareket zeminini bu anlayış oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin son yıllarda izlediği çok boyutlu, çok bölgeli ve çok taraflı politikanın ve komşu 
ülkeleriyle artan ve derinleşen ilişkileri, Türkiye’nin AB üyeliği hedefine bir alternatif teşkil 
etmekten ziyade, Türkiye’yi AB’ye daha da yaklaştıran bir unsur olmuştur. 

Bugün Türkiye’nin üyeliğinin önündeki engellerin aşılmasının Avrupa projesinin gelece-
ği açısından hiçbir dönemde olmadığı kadar önemli olduğu inancındayım. Türkiye’nin ka-
tılım sürecine ivme kazandırmak ve katılım müzakereleri sürecini desteklemek için Avrupa 
Komisyonu ile geçtiğimiz Mayıs ayında başlattığımız Pozitif Gündem aracılığıyla Türki-
ye-AB ilişkileri açısından vize, siyasi reformlar, enerji, terörle mücadele gibi önemli konular-
da iş birliği mekanizmalarını güçlendirmekte, siyasi blokajlı fasıllarda teknik açılış/kapanış 
kriterlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için çalışmaktayız. 

Türkiye ve AB’nin ortak bir geleceği paylaştığına inanıyor, ortak geleceğimizi birlikte 
inşa etmek istiyoruz. Daha etkin bir Avrupa Komşuluk Politikasının anahtarının Türkiye’nin 
AB’ye tam üye olmasıyla sağlanacağı açıktır. AB ile Türkiye birlikte daha güçlüdür. Türki-
ye’nin AB üyeliğinden hem Birlik hem Türkiye hem de bölgemizde bulunan ülkeler kazançlı 
çıkacaktır.
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For a Visa-Free Europe

9th of January marked the fourth year of 
my tenure as the Minister for EU Affairs in 
Turkey. Thanks to the determination of our 
Government, we have taken many steps to 
bring Turkey closer to the EU. Yet, there is 
one issue that has been on top of our agenda 
still pending to be resolved: Schengen visa 
before free travel of Turkish citizens. 

Facts and figures of today indicate that 
the visa against Turkish citizens is not legal, 
fair and rational. 

It is not legal since Turkey has legal ri-
ghts derived from the Ankara Agreement 
signed back in 1963. In simplest terms, the 
“standstill provision” laid down in the Ad-
ditional Protocol of the Ankara Agreement 
requires member states to refrain from intro-
ducing any new restrictions and thus, prohi-
bits the visa requirement for Turkish citizens 
for a number of EU member states. Since, 11 
of today’s member states had not had a visa 
requirement for Turkish nationals at the time 
when the Protocol entered into force back in 
1973, they shall not require visa from Tur-
kish citizens.

In fact, the legal rights of Turks have 
been recognized by the Court of Justice of 

Vizesiz Bir Avrupa İçin

9 Ocak 2013 itibarıyla, Avrupa Birli-
ği Bakanı ve Başmüzakerecilik görevimde 
dördüncü yılı tamamladım. Hükümetimizin 
kararlılığı sayesinde, Türkiye’yi Avrupa Bir-
liği’ne yaklaştırmaya yönelik birçok adım 
attık. Ancak, halen çözülmeyi bekleyen bir 
ana gündem maddemiz var: Türk vatandaş-
larının serbestçe seyahat edebilmelerinin 
önündeki Schengen vizesi engeli. 

Günümüz gerçekleri ve rakamlar, Türk 
vatandaşlarına uygulanan vizenin hukuki, 
adil ve rasyonel olmadığını göstermektedir. 

Bir kere vize uygulaması hukuki değildir. 
Çünkü Türkiye’nin 1963 tarihli Ankara An-
laşması’ndan kaynaklanan haklarına aykırı-
dır. En basit anlatımla, Katma Protokol’de 
yer alan “yeni kısıtlama getirme yasağı”, AB 
üyesi bazı ülkelerin Türk vatandaşlarına vize 
uygulamasına engel teşkil etmektedir. Kat-
ma Protokol’ün yürürlüğe girdiği tarih itiba-
rıyla Türk vatandaşlarından vize talep etme-
yen AB üyesi 11 ülkenin, bugün de böyle bir 
talepte bulunmaması gerekir. 

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yanı 
sıra Almanya ve Hollanda gibi bazı üye 
devletlerin ulusal mahkemeleri, Türk vatan-
daşlarının hukuken vizesiz seyahat hakkına 
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the European Union and the national courts 
of some member states including Germany 
and Netherlands. However, such decisions 
are not put into practice, which is a clear 
breach of the “rule of law”. 

It is not fair. Turkey is the only candida-
te country, whose citizens are still subject to 
visas. Let alone the citizens of Western Bal-
kans, around 200 million Brazilians and 120 
million Mexicans are exempt from the visa 
requirement. Turkey is the only country that 
had formed a Customs Union with the EU 
without becoming a member. The products 
of Turkish businessmen can freely flow in 
the Union but the owner of those products 
cannot freely travel. 

Finally, it is not rational. Recent studies 
indicate that the argument that large number 
of Turks would be flowing into European 
countries in case visas are lifted is invalid. 
Within the last decade Turkey has achieved 
remarkable economic growth. Turks leaving 
European countries to return their homeland 
has been outnumbering those moving into 
EU. Reverse-migration is already happe-
ning. The middle-class of Turkey is steadily 
growing. Turks simply want to travel, spend, 
invest and do business in European count-
ries.

EU countries, which are going through 
an economic crisis would in fact benefit 
from the increasing commercial, cultural, 
educational and touristic visits of Turkish ci-
tizens. In fact, shop owners in Greek islands 
last summer asked from their Government to 
lift visas for Turkish tourists who have been 
a source of income in the midst of the eco-
nomic crisis. 

Let me tell an anecdote that is perhaps 
stronger than any argument. On our trip back 
to Turkey from one of our recent official vi-
sits in a European capital, close to the end of 

sahip olduklarını kabul etmiştir. Ancak, bu 
yöndeki kararlar uygulamaya geçirilmemek-
te, bu da “hukukun üstünlüğü” ilkesinin açık 
bir ihlalini teşkil etmektedir.  

Vize uygulaması adil de değildir. Türki-
ye, vatandaşlarına hâlâ vize uygulanan tek 
aday ülkedir. Batı Balkan ülkelerinin va-
tandaşlarını bir tarafa bırakın, yaklaşık 200 
milyon Brezilyalı ve 120 milyon Meksikalı 
vizeden muaf tutulmaktadır. Türkiye, üye 
olmadan AB ile gümrük birliği gerçekleşti-
ren tek ülkedir. Türk iş adamlarının ürettiği 
mallar AB’de serbestçe dolaşabilirken, bu 
malları üretenler serbestçe seyahat edeme-
mektedir. 

Son olarak, vize uygulaması rasyonel de-
ğildir. Akademik çalışmalar, vize muafiyeti 
sağlandığı takdirde Türk vatandaşlarının 
AB ülkelerine akın edecekleri yönündeki 
argümanın geçersiz olduğunu göstermekte-
dir. Son on yılda, Türkiye dikkate değer bir 
ekonomik büyüme göstermiştir. Türkiye’ye 
dönmek için Avrupa’dan ayrılan Türk vatan-
daşlarının sayısı, AB’ye giden Türk vatan-
daşlarının sayısından daha fazladır. Şimdi-
den tersine göç yaşanmaktadır. Türkiye’nin 
orta sınıfı giderek büyümektedir. Türkler, 
sadece Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi, bu 
ülkelerde para harcamayı, yatırım ve iş yap-
mayı istemektedirler. 

Esasen, şu anda ekonomik kriz yaşayan 
AB ülkeleri,  Türk vatandaşlarının gittik-
çe artan ticari, kültürel, eğitim ve turistik 
amaçlı ziyaretlerinden faydalanacaklardır. 
Nitekim geçtiğimiz yaz, Yunan adalarındaki 
esnaf, Yunanistan Hükümeti’nden ekonomik 
krizin ortasında bir gelir kaynağı olan Türk 
turistlere yönelik vize uygulamasının kaldı-
rılmasını talep etmişlerdi. 

Belki de tüm argümanlardan daha etki-
li olacak bir anekdot aktarmak istiyorum. 
Geçtiğimiz günlerde Avrupa başkentlerine 
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the boarding of Turkish passengers, the staff 
of the shops and the bar & café of the Gate, 
started to close their stores. Asking why they 
were closing since it was only 7 pm and the-
re were other flights in line, one of the sales-
man replied; “Turkish passengers are gone, 
it’s not worth to wait the passengers of other 
planes to Europe. People don’t spend money 
as they used to”. 

Last year, the EU Council gave the Euro-
pean Commission a mandate to take steps 
towards visa liberalization for Turkish ci-
tizens. The EU has been preparing a Road 
Map towards visa free regime with Turkey. 
We expect this Road Map to be an objecti-
ve, fair and a well-defined technical docu-
ment, aiming to prepare the conditions for 
visa-free travel of Turkish citizens. Hope-
fully, it should not take long before Turkish 
citizens are granted visa free travel. 

Many European politicians and states-
men are aware of the fact that visa free travel 
of Turkish citizens would not have any ne-
gative socio-economic consequences for the 
EU countries; rather it would contribute in a 
myriad ways. Yet, any issue related to Tur-
key turns out to be a political issue used and 
abused in domestic politics in some member 
states. I hope common sense would prevail 
and this outdated and problematic visa issue 
would be resolved in the near future. Visa 
free travel would only contribute to a more 
prosperous, more dynamic and richer Euro-
pe.

gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaretlerimizden 
birinden Türk Hava Yolları ile dönerken yol-
cuların uçağa binişlerinin tamamlanmasına 
yakın, biniş kapısındaki mağaza ve kafeter-
ya personeli iş yerlerini kapatmaya başladı. 
Saatin henüz 19 olduğunu, başka uçuşların 
da olduğunu söyleyip neden iş yerlerini ka-
pattıklarını sorduğumuzda, satıcılardan biri, 
“Türk yolcular gitti, Avrupa’ya gidecek di-
ğer uçakların yolcularını beklemeye gerek 
yok. İnsanlar eskiden olduğu gibi para har-
camıyorlar artık” dedi. 

Geçen yıl AB Konseyi, Avrupa Komis-
yonu’na Türk vatandaşları için vize mua-
fiyetine yönelik adımlar atma konusunda 
yetki verdi. AB, Türkiye için Vize Muafiyeti 
Yol Haritası hazırlamaktadır. Bu Yol Harita-
sının, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat 
etmeleri için gerekli koşulları oluşturmayı 
amaçlayan objektif, adil ve iyi tanımlanmış 
teknik bir belge olmasını bekliyoruz. Türk 
vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkı tanın-
masının kısa vadede olmasını umuyoruz. 

Avrupalı birçok politikacı ve devlet ada-
mı, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat et-
melerinin AB ülkeleri için olumsuz sosyo-e-
konomik sonuçlara neden olmayacağının, 
aksine birçok bakımdan katkı sağlayacağı-
nın farkındalar. Ancak, Türkiye ile ilgili her-
hangi bir konu, bazı üye devletler tarafından 
iç politikada kullanılan ve istismar edilen si-
yasi bir konuya dönüşmektedir. Sağduyunun 
galip geleceğini ve bu çağdışı ve sorunlu 
vize konusunun yakın gelecekte çözüleceği-
ni umuyorum. Vizesiz seyahat ancak, daha 
müreffeh, daha dinamik ve daha zengin bir 
Avrupa’ya katkıda bulunacaktır.
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Türkiye’nin AB Perspektifi ve Medya

Dünyanın çok ciddi değişim süreçlerinden geçtiği ve küresel krizin etkilerinin halen de-
vam ettiği bir dönemde medyanın da artık küresel düzenin belirleyici unsurları arasına gir-
diğini görüyoruz. Esasen, televizyonun icadı dünya tarihinde yeni bir sayfa açacak kadar 
önemli bir etki uyandırmıştı. 

Bilindiği gibi, televizyonun icadından sonra insanlığın huzuruna çıkan ilk televizyon gö-
rüntülerinden biri Kedi Felix’e aitti. 

Ne anlamlı bir tevafuktur ki bundan yaklaşık 100 yıl sonra da 2012’de 39 km yükseklik-
ten, yani uzaydan atlayış gerçekleştiren kişinin ismi Felix olacaktı. 

Bu tevafuk aslında dünyanın geçirdiği dönüşümü de tek başına anlatmaya yetecek kadar 
önemli bir mesajı bizlere veriyor. 

Bu dönüşüm içerisinde medya sektöründe de yeni bir bakış açısının yakalanması, yeni bir 
perspektifin insanlığa sunulması ihtiyacı aşikârdır. 

Türkiye, medya dünyasındaki trendleri takip etme, hatta bu trendleri yönlendirme anla-
mında çok ciddi mesafeler katetti. 

Türk medyasının kat ettiği bu mesafenin en büyük sebebi hiç şüphesiz son 10 yılda Hükü-
metimizin demokrasi ve özgürlüklerden taviz vermeyen, bilimde ve teknolojide Türkiye’ye 
yeni bir ufuk ve vizyon çizen kararlılığıdır. 

Türkiye artık tek kanallı, siyah beyaz televizyon mantığıyla yönetilen bir ülke olmaktan 
çıkmıştır. Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştirdiğimiz kararlı reformlarla daha renkli, çok 
sesli, güçlü, çeşitli ve özgür bir medya atmosferine kavuşmuştur. 

Burada medya ve demokrasi ilişkisi üzerinde özellikle durmak gerektiğini düşünüyorum. 
Son dönemde basın özgürlüğü konusunda sapla samanın karıştırıldığı bir süreçten geçi-

yor olsak da Türkiye, Hükümetimiz döneminde özgürlükler konusunda taviz vermeksizin en 
cesur adımların atıldığı dönemi yaşamıştır. 

Türkiye AB ile entegrasyon sürecine başladığında, yani 1959 yılında ülkemizde televiz-

Yayın Organı : Star Gazetesi
Tarih : 4 Şubat 2013
Yayın Dili : Türkçe
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yon bile yoktu. Ama bugün hamdolsun bu sürecin katkısıyla Türkiye’de bütün şehirlerimizde 
dijital yayına erişimin olduğu, televizyon ve televizyon kanallarıyla birlikte ülkemizin de-
mokratik atmosferinin de renklendiği bir döneme eriştik. 

Şu anda Türkiye’de faal olarak yaklaşık 2 bin 700’ün üzerinde gazete, 3 binden fazla 
dergi, 250 civarı televizyon ve binden fazla radyo bulunuyor. 

Sadece devlet televizyonumuz TRT, 14 farklı kanalla 35 farklı dilde hizmet verebiliyor. 
Bu kanallardan biri 24 saat Kürtçe yayın yapıyor.

Kumandanın Sahibi Millettir 
Medya ile demokrasi arasındaki ilişki hiçbir zaman net çizgilerle, belirgin hatlarla ayrıla-

mamıştır, bu konu hep tartışılmıştır. 
İskoç felsefeci, tarihçi ve ekonomist James Mill, demokrasilerde basının üstlendiği “Bek-

çi Köpeği” işlevini kavramsallaştırırken, İngiliz devlet adamı Edmund Burke`un bir gün par-
lamentoda beraber oturduğu gazetecileri göstererek, “İşte orada dördüncü kuvvet oturuyor, 
hepsinin en önemlisi” demesiyle de “dördüncü kuvvet” kavramı literatüre girmiş oldu. 

1991 yılında hayatını kaybeden Mirror Grubu’nun sahibi Robert Maxwell’in zamanında 
“Bu işe 90 milyon pound yatırdım ve bunu hayır duası almak için yapmadım.” sözü mani-
dardır. 

Türkiye’de de medyanın bu tartışmalardan bağımsız olarak değerlendirilmesi elbette dü-
şünülemez. 

Medya uzaktan kumanda eden veya kumanda edilen bir araç haline getirildiğinde bunun 
bedelini Türkiye ve Türk halkı ödemiştir. 

O yüzden uzaktan kumandanın asıl sahibinin millet olduğu gerçeğini ilke edinmek isa-
betli bir yol olacaktır. 

Darbeler ve Medya 
Türkiye’de darbe dönemleri medya ve demokrasi ilişkisi açısından ciddi bir örneklemdir. 

Darbelerin en güçlü enstrümanlarından biri olarak her zaman medya başat rol oynamıştır. 
Öte yandan, darbe enstrümanı olarak kullanılan medya, ne garip bir çelişkidir ki o darbe-

lerin aynı zamanda mağduru da edilmiştir. 
Örneğin 1980 darbesi... 
Darbenin gerçekleşmesi için medya aracılığıyla nasıl ortam hazırlandığı herkesin malu-

mudur. Ama darbenin medyaya maliyeti konusundaki rakamlar da dikkat çekicidir. 
1980 darbesi nedeniyle 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi. Gazeteci-

lere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Gazetecilerden istenen toplam tazminat miktarı 
12 milyar 848 milyon liraydı. 31 gazeteci cezaevine girdi, 300 gazeteci saldırıya uğradı, 3 
gazeteci silahla öldürüldü; gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava 
açıldı, 39 ton gazete ve dergi imha edildi. 
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AB Süreci ve Medya 
Bugün çok şükür o günleri geride bıraktık. 
Türkiye’de artık darbe dönemleri kapanmıştır. Bugün attığımız adımlar gelecekte de dar-

be kavramının bu ülkede tedavülden kalkmasını sağlamıştır. Bunda tabii ki Avrupa Birliği 
sürecinin çok büyük bir katkısı vardır. 

AB sürecinde gerçekleştirdiğimiz reformlarla bugün gazete sayfaları daha renkli hale gel-
miştir. 

Öte yandan, kamuoylarını bilgilendirici niteliği medyayı Avrupa Birliği sürecimizin de en 
önemli parçalarından biri haline getirmiştir. 

Bu sebeple, medyamızın ve kamuoyumuzun daha doğru bilgilendirilmesi için uluslara-
rası olsun, ulusal olsun, bölgesel ve yerel olsun her seviyeden medya temsilcilerimizle bu 
süreçte fikir ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. 

Kamuoyunun desteğini almadan, kamuoyunu doğru bilgilendirmeden AB sürecini sağ-
lıklı ve olması gerektiği zeminde yürütebilmek, bu süreci başarıyla yönetebilmek mümkün 
değil. 

Daha önce ne yazık ki geçmiş yönetimlerin AB konusunda Türk milletine ve Türk med-
yasına hayal sattıklarını, bu süreci bir umut pazarlığı haline getirdiklerini biliyoruz. 

“En geç 98’de Avrupa Birliği’ne tam üyeyiz” manşetini milletimiz hiç unutmadı. Birçok 
gazete o dönemde Türkiye’nin Topluluğa başvurusunu dahi, tam üye olmuşçasına manşetle-
rine taşıdılar. 

AK Parti iktidarı göreve geldiğinde bütün bu umut simsarlıklarına son vererek Avrupa 
Birliği sürecinde net ve kararlı bir duruş sergiledi ve 2 yıl gibi bir süre zarfında AB’den mü-
zakere tarihi aldı, 3 Ekim 2005’te de Türkiye müzakerelere başladı. 

Bu sayede yılların “yenildik ama ezilmedik” psikolojisi “Direndik kazandık” manşetle-
rine dönüştü. 

Reformlarla gelen bu başarılar Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne yük olacak değil, onun üze-
rinden yük alacak bir noktaya taşıdı. Bu noktadan geri dönüş asla söz konusu değildir. 

Türkiye’nin üyeliği Avrupa Birliği’nin düşen reytingini yeniden yükseltecek en önemli 
fırsattır. 
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Tercih Yapmak Zorunda Değiliz

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci yarım asırdan bu yana stratejik bir he-
def ve vizyon çerçevesinde devam etmektedir. Türk dış politikasının barışçıl, çok boyutlu 
ve ilerlemeci niteliğinin en güçlü yansıması da esasen Avrupa Birliği perspektifimizdir. Öte 
yandan, Türkiye, coğrafyası, medeniyeti ve tarihi birikimi sayesinde dünyanın geniş bir böl-
gesiyle iletişim kurabilen, köprü vazifesi gören özelliğiyle çoğu ülkeye nasip olmayacak bir 
zenginliğe ve esnekliğe sahiptir.

Hem Doğulu Hem Batılıyız
Türkiye hem Doğuludur, hem Batılıdır. Hem Avrupalı, hem Asyalı bir ülkedir. Ama aynı 

zamanda bir Orta Doğu, bir Balkan, bir Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. Türkiye, AB ile üye-
lik müzakerelerini yürüten, NATO’nun etkin üyesi olan, bununla birlikte İslam İş birliği Teş-
kilatı’nın, G-20’nin, D-8’in, AGİT’in, KEİ’nin, OECD’nin, Dünya Ticaret Örgütü ve daha 
birçok bölgesel ve uluslararası kuruluşun aynı anda üyesi olabilen ender ülkelerden biridir. 

Dolayısıyla Türkiye’nin dış politikasını sadece belirli eksenlere hapsedip bu eksen dışın-
daki her türlü ilişkiyi bir eksen kayması olarak nitelendirmek eksik ve hatalı bir dış politika 
yaklaşımı olur. Dahası bu yaklaşımlar Türkiye’nin tarihini ve talihini reddetmek anlamına 
gelir. 

Türkiye’nin herhangi bir eksen sorunu söz konusu değildir. Stratejik tercihlerimiz ve dış 
politika ilkelerimiz neyi gerektiriyorsa ve nerede kesişiyorsa Türkiye her zaman o noktada 
gereken adımları tereddütsüz şekilde atmaya devam edecektir. 

Sayın Başbakanımızın Şangay İş Birliği Örgütü bağlamında yaptığı değerlendirmelerin 
de bu çerçevede ele alınması beklenirdi. 

Oysa bazı köşe yazarlarının konuyu çok farklı yerlere çekmesi, sapla samanı karıştıran 
yaklaşımları, meselenin Türkiye’nin potansiyelinden ve gücünden uzak bir noktada tartışıl-
masına sebep olmuştur. 

Başbakanımızın açıklamalarının muhatabı olan kişiler ve kurumlar dahi Türkiye’nin aynı 

Yayın Organı : Yeni Şafak Gazetesi
Tarih : 6 Şubat 2013
Yayın Dili : Türkçe
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anda dünyanın farklı coğrafyalarıyla, farklı ittifaklarıyla iş birliği içinde olabileceğini idrak 
ederken, ülkemizde bazı dış politika yazarlarının bunu anlayamaması doğrusu düşündürücü-
dür.

AB de Şangay İş Birliği Örgütü ile İş Birliği Kararı Aldı 
Esasen AB de Rusya, ABD, Çin ve Avrasya devletleri ile sıkı ekonomik, siyasi, ticari ve 

toplumsal ilişkiler içindedir ve bunları korumaya önem vermektedir. 
Nitekim Avrupa Birliği de 2012 yılında Şangay İş Birliği Örgütü ile ilişkilerini güçlen-

dirme kararı almıştır. 
NATO Genel Sekreteri Rasmussen’in şu açıklamasını da dikkatle okumak gerekir: “Tür-

kiye coğrafi konumu sebebiyle Orta Asya ve Orta Doğu’daki ülkelerle ilişkilerde çok önemli 
ve stratejik bir rol oynuyor. Dolayısıyla ben bu konuda bir çelişki görmüyorum. Bir NATO 
müttefiki olmak ve aynı zamanda dünyanın başka yerlerine, diğer bölge ve ülkelere uzanan 
politikalara sahip olmak arasında NATO açısından bir çelişki yok.” 

NATO açısından olduğu gibi Türkiye açısından da aynı anda NATO müttefiki olmakla 
veya AB müzakerelerini yürütmekle dünyanın diğer coğrafyalarına uzanmak arasında bir 
çelişki yoktur, hatta Türkiye’nin konumu, medeniyet birikimi ve devlet geleneği de bunu ge-
rektirmektedir. Türkiye’nin farklı ittifaklarla ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini birbirinin 
alternatifi veya yedeği olarak görmek yanlıştır, mantık dışıdır. 

Başbakanımız Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Slovakya’yı kapsayan ziyareti sırasında 
bu konuda gerekli detayları vermiştir.

AB Hedefinden Sapma Söz Konusu Değil
Türkiye’nin Avrupa Birliği hedefinde bir sapma asla söz konusu değildir. Ancak ülkemi-

zin 54 yıldan bu yana hiçbir ülkeye uygulanmayan çifte standartlara maruz kalması, yarım 
asırdır AB kapısında bekletilmesi de bizim tahammül sınırımızı artık zorlamaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Konseyi kurulduğunda, Bakanlar Konseyi’nin ilk ka-
rarı Türkiye’yi üyeliğe davet etmek olmuştu. Bu Örgüte Türkiye 1949’da katılırken, İspanya 
ve Portekiz 1970 sonunda üye olabilmiş, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ise 1990’lara doğru 
üye olmaya başlamışlardır. Türkiye, NATO’ya kuruluşundan 3 yıl sonra, 1952’de, Alman-
ya’nın katılımından 3 yıl önce üye olmuştur. 

NATO çerçevesinde 60 yıldır Avrupa halklarıyla ortak bir mücadele veren Türkiye’nin, 
AB içerisinde yer almaması çok ciddi bir tezattır.

AB’den Samimiyet Bekliyoruz
Türkiye’yi sabır ve tahammül testine maruz bırakan Avrupa Birliği, şunu bilmelidir ki 

kendisi de Türkiye’nin üyeliği konusunda bir samimiyet testiyle karşı karşıyadır. Avrupa 
Birliği Türkiye’ye verdiği sözleri, altına imza attığı belgeleri unutmaktan ve unutturmaya 
çalışmaktan artık vazgeçmelidir. Bugün Türkiye’nin AB’ye olan ihtiyacından ziyade AB’nin 
Türkiye’ye ihtiyacı olduğu gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. 
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Türkiye sadece bölgesel anlamda değil, küresel ölçekte de insanlığın karşı karşıya bulun-
duğu sorunların çözümü için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman 
olan; laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti özelliğiyle Türkiye, geniş bir coğrafyada 
barış ve hoşgörü çağrılarının en güçlü savunuculuğunu yapıyor ve bu çağrılar önemli bir 
karşılık buluyor. 

Türkiye’nin bu özgün modeli, 21.yüzyılda Avrupa Birliği’nin de benimsemesi gerektiğini 
düşündüğümüz kapsayıcı vizyonun vazgeçilmez bir unsurunu teşkil ediyor. Türkiye, Avrupa 
Birliği’ne yük olacak değil, aksine Birlik’ten yük alacak bir aday ülke olduğunu şimdiden 
ispat etmiştir. Esasen bugün ekonomik ve siyasi krizlerin pençesinde kıvranan Avrupa Birliği 
için tek çıkar yol genişlemedir ve bu genişlemenin en güçlü halkası da Türkiye’dir. 

Tekrarlamakta fayda var… 
Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz Türkiye’nin başka örgütlerle iş birliği geliştirmesine engel 

değildir. AB sürecini kararlılıkla devam ettiren Türkiye, çok yönlü dış politikası kapsamında 
farklı bölgelerle ve ülkelerle iş birliğini de geliştirmeyi sürdürecektir. Dünya küresel bir şehir 
ise hiç şüphesiz Türkiye de bu yeni şehrin atardamarlarından biridir. 
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AB’yle Değişen Paradigma ve Türkiye’nin Kararlılığı

Avrupa Birliği süreci her zaman Türkiye için bir devlet politikası olmuş, ülkemizin ol-
mazsa olmaz politikalarından biri olarak önemini korumuştur. Kuruluş felsefesine ve temsil 
ettiği değerlere baktığımızda Türkiye için değişim ve reform sürecinin en önemli tetikleyicisi 
AB perspektifi olmuştur.

Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bu perspektifi her zaman canlı tuttuk 
ve AB standartlarını yakalamak için kararlı bir reform süreci yürüttük, yürütmeye de devam 
ediyoruz. 3 Kasım 2002’de göreve geldik, ortaya çok önemli bir irade ve kararlılık ortaya-
koyduk, 45 yıl boyunca yapılamayanı iki yılda başararak 17 Aralık 2004’te müzakere tarihi 
aldık. 3 Ekim 2005’te başladığımız katılım müzakerelerini de aynı kararlılıkla yürütmeye 
devam ediyor, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda atılması gereken her türlü 
adımı tereddütsüz şekilde uygulamaya koyuyoruz.

Hükümetimiz döneminde başlayan katılım müzakereleri, daha doğrusu bu müzakerelerin 
en önemli unsuru olan reform süreci, her türlü olumsuzluğa rağmen etkin bir şekilde sürdü-
rülmekte. Bugün Türkiye reform hızı ve kararlılığı noktasında AB üyesi birçok ülkeyi geride 
bırakan bir performans sergilemekte. Hükümetimizin göreve geldiği 2002 yılından bugüne 
kadar, TBMM Genel Kurulu’nda yaklaşık 2000 mevzuat hayata geçirildi. Halen de TBMM 
Genel Kurul gündemimiz bu reform ve mevzuat çalışmalarımızla aynı yoğunluk içerisinde 
çalışmalarına devam ediyor.

Bizim katettiğimiz bu mesafeye rağmen Türkiye’ye karşı hala geçmişten gelen önyar-
gıların devam ettiği, Türkiye üzerinden istismar çabalarının sürdüğü ve bunun neticesinde 
de AB’nin hakkaniyetten uzaklaştığı bir manzarayla karşı karşıya olduğumuz da aşikar. 54 
yıldır AB kapısında bekletilmek gibi hiçbir başka ülkeye uygulanmayan bir muameleyle, 
çifte standartlarla karşı karşıyayız. Ama bu haksızlıklara karşı tepkilerimizi, çağrılarımızı da 
net şekilde dile getirme konusunda Türkiye bugün gerekli özgüvene sahip. 11 yılda devrim 
niteliğindeki reformlarla ülkemizin demokratikleşme ve kalkınma mücadelesine imza atan 
hükümetimiz, AB sürecinde de Türkiye’nin elini güçlendirmiş, masada eşit bir aktör olduğu-
nu hissettirmiştir.

Yayın Organı : Tüsiad Görüş Dergisi
Tarih : 01 Mart 2013
Yayın Dili : Türkçe
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Artık paradigma değişmiştir
AB sürecini, bu sürecin ülkemize katkılarını elbette önemsiyoruz. Ama geçmişteki gibi 

AB’nin bütün taleplerine ‘Boynum kıldan ince’ edasıyla yaklaşan bir ülke olmayı da red-
dediyoruz. Türkiye hükümetimiz döneminde hiçbir müzakerede, hiçbir platformda ezilen, 
ötelenen, kaybeden taraf olmamıştır. AB sürecinde de Türkiye, kaybeden olmayacak. 

Türkiye artık AB gündemine teslim olan değil, AB’nin gündemini belirleyen bir ülke. 
Türkiye artık köşeye sıkışan değil, manevralarıyla, özgüveniyle köşeye sıkıştıran bir ülke. 
Türkiye bundan böyle her yeni duruma çekinceyle yaklaşan, çekinen değil, adalet ve hakka-
niyetten yana cesur tavrıyla çekinilen bir ülke. Bu paradigma değişikliğinin en somut teza-
hürlerinden biri artık geride bıraktığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin dönem başkanlığı 
oldu.

Pozitif Gündem/Vize
Ülkemizde ve Avrupa’daki bazı çevrelerde Rum Yönetimi’nin -sözde dönem başkanlı-

ğında- AB sürecinin duracağı beklentisi vardı ama attığımız karşılıklı adımlarla bu beklen-
tileri boşa çıkardık. AB tarihinde olmayan bir formülü icat ettirdik ve karşılıklı mutabakat 
içinde ‘Pozitif Gündem’ sürecini, Ankara’da, başlattık. Bu süreç çerçevesinde sekiz başlıkta 
alt komisyonlar kurduk ve müzakere sürecini sözde dönem başkanlığı mekanizmasını by-
pass ederek sürdürmüş olduk. 

Aynı dönem içinde çok daha önemli bir şeyi başardık... Biz Schengen bölgesiyle vizesiz 
seyahat için yıllardır Konsey’in Komisyon’a yetki vermesini bekliyorduk. Rumların dönem 
başkanlığına rağmen, 27 ülkenin oybirliğiyle -tanımadığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
de dahil- biz yıllardır beklediğimiz bu kritik adımın atılmasını sağladık. Netice olarak vize 
muafiyeti konusunda çok kritik bir eşiği aştık ve Konsey’in Komisyon’a yetki vermesini 
sağladık. 

Şimdi Yol Haritası konusunda kritik bir dönemecin içindeyiz. Yakında bu eşiği de aşaca-
ğımızı ümit ediyoruz. Şu bilinmelidir ki doğru yolda olmayan bir yol haritasını bizim kabul 
etmemiz mümkün değil. Bu konuda elimiz zayıf da değil. Eğer yol haritasında bekleme-
diğimiz koşullarla karşılaşırsak o zaman Türkiye için Geri Kabul Anlaşması’nı imzalamak 
mümkün olmayacak.

Kendi İlerleme Raporumuz
Biz Türkiye’nin reform sürecinin AB’nin yaşadığı krize ve mevcut sorunlara kurban 

edilmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Kimsenin Türkiye’yi haksızca itham etmesini biz 
kabul etmedik, etmeyeceğiz. Bizi itham edenlerin foyasını da eylemlerimizle, verilerle, ger-
çeklerle ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. 

Bu anlayışla ilk kez kendi “İlerleme Raporu”muzu  hazırladık. Bu İlerleme Raporuyla 
Türkiye’de reform sürecinin durduğunu, AB sürecinin duraksadığını, ülkemizin yükümlü-
lüklerini yerine getirmediğini iddia edenlere ‘Hodri meydan’ dedik. Nitekim sadece bir yılda 
gerçekleştirdiğimiz reformlar 270 sayfayı buldu. Bu raporda da görüleceği üzere biz AB 
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dönem başkanlığının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından üstlenildiği günlerde, hiçbir şe-
kilde bu sözde yarım ada devletini muhatap almadan, başta Avrupa Komisyonu olmak üzere, 
Avrupa Parlamentosu ve diğer AB kurumlarıyla mevcut ilişkilerimizi 2012 yılında yakın bir 
iş birliği içinde sürdürdük.

İlerlememizi bloke etmedik
Bizi bu süreçte güçlendiren en önemli husus siyasi blokajlara aldırmadan, yarın AB üyesi 

olacakmış gibi müktesebata uyum çalışmalarını devam ettirmemiz. Bu, hükümet olarak bi-
zim aldığımız stratejik bir karar oldu ve bu sayede sürecin tıkanıklığından Türkiye’yi sorum-
lu tutabilecek çevrelerin elinden bütün kozlarını almış olduk. 

Şu anda 17 fasılda blokaj var ama buna rağmen biz uyum çalışmalarına ara vermediği-
miz için siyasi blokajların kalkması halinde 12 ayda 10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek 
durumdayız.

Başarımız Görülüyor
Türkiye bugün itibarıyla AB standartlarına bazı AB ülkelerinden bile daha yakın. Bunu 

Avrupa’nın aklı başında, sağduyu sahibi politikacıları da takdir ve itiraf ediyor. İngiltere’nin 
eski dışişleri bakanı Jack Straw anılarını yazdığı kitapta (Last Man Standing: Memoirs of 
a Political Survivor) bunu açıkça dile getiriyor ve diyor ki: “...Hasta adam artık iyileşti. 
Ekonomik güçle birlikte diplomatik güç de geldi... Bugün hala AK Parti’yi ‘İslamcı’ olarak 
etiketlemeyi sevenler için kafa karıştıran çelişki şu: Geleneksel Batılı ekonomik testlere göre, 
Erdoğan’ın hükümeti gelmiş geçmiş en başarılı savaş sonrası Türk hükümeti... 33 müzakere 
başlığının, 17’si engellenmiş durumda. Hiçbir aday ülkeye böyle davranılmamıştır. Acil so-
run Kıbrıs’tır. Bu sorun, Fransa, Almanya ve İngiltere tek ses olursa çözülebilir... Tüm bun-
da kaybedecek olan AB, Türkiye değil. Türkiye’nin AB’ye duyduğu ihtiyaçtan çok, AB’nin 
Türkiye’ye şu anda ihtiyacı var.”

Keza yine Alman Dışişleri Bakanı, dostumuz, Westervelle de geçtiğimiz günlerde eğer 
böyle giderse Türkiye’nin Avrupa’ya rağbet etmesinden çok Avrupa’nın Türkiye’ye rağbet 
etmek zorunda kalacağı yönünde son derece sağduyulu ve ümit veren bir çıkış yaptı.

Bu ve bunun gibi açıklamaları artık daha çok duyuyoruz ve şaşırmıyoruz. Hatta AB’ye 
Nobel Barış Ödülü verilme gerekçesinde ve ödülü alırken yapılan konuşmalarda da Türki-
ye’nin AB’ye yaptığı katkılar vurgulanmıştır. 

İngiltere Başbakanı David Cameron’ın 2015 seçimlerinden sonra ülkesinin AB üyeliğini 
referanduma götüreceğine yönelik açıklamasını da aslında AB’nin Türkiye’ye karşı tutumun-
dan bağımsız olarak değerlendirmek mümkün değil. AB ve AB ülkelerindeki muhatapları-
mızla yaptığımız temaslarda Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cameron’ın 
açıklamalarının sarsıcı bir etkide bulunduğunu gözlemliyoruz. Zira iki lider de AB’ye şahsi 
tepkiden çok, Birliğin işleyişine, çelişkili, tutarsız politikalarına, dışlayıcı bir niteliğe doğru 
gidişatına tepki göstermiştir. İki lider de daha esnek, daha kapsayıcı, daha vizyoner bir AB 
arzularını dile getirmiştir.
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Tek Fasıl Yetmez
Yeni yönetimle birlikte, Fransa’nın 22’inci Fasıl’da (Bölgesel Politika ve Yapısal Araç-

ların Koordinasyonu) Sarkozy yönetiminin koyduğu engeli kaldıracağını açıklaması önemli. 
Biz bunu tıkanan müzakerelere cansuyu niteliğinde görüyor ama bunun yeterli olmadığını da 
vurguluyoruz. Bu sadece bir başlangıç. Sadece bir fasılda böyle olumlu bir tutum takınılması, 
diğer fasıllardaki blokajların kaldırılması ihtiyacını değiştirmez.

İrlanda AB Bakanını dönem başkanlığı başlamadan önce ülkemizde ağırlamıştık. Dönem 
başkanlığı başlayınca da benim iki kez İrlanda’ya ziyaretim oldu. Bu dönem başkanlığında 
en az bir veya birkaç faslın açılması konusundaki beklentilerimizi İrlandalı dostlarımız da 
paylaşıyor ve bunun için samimi bir çaba içerisindeler. Yakalanan olumlu atmosfer ve yoğun 
temas trafiğinin beklediğimiz somut neticeleri almamızı sağlayacak yolu açmasını ümit edi-
yoruz. Türkiye’nin artık ilerlemeden, kalkınmadan, demokrasiden, hukuk ve özgürlüklerden 
taviz vermesi, bu yoldan geriye dönmesi mümkün değil.
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İstanbulsuz Olimpiyat Meşalesi Sönük Kalır

Olimpiyat ruhu İstanbul’a, İstanbul ruhu da Olimpiyatlara şimdiden büyük bir heyecan 
kazandırdı. 76 milyon bunun için kenetlendi, İstanbul 2020 Olimpiyatları’nın Türkiye için 
milli bir hedef olduğu şimdiden tescillendi. 

Türkiye toprakları Olimpiyatlara yabancı değildir. Türkiye’nin toprakları Olimpiyat ru-
huna fazlasıyla aşinadır. Modern Olimpiyat oyunlarının mimarı olan Baron Pierre de Cou-
bertin Olimpiyat düşüncesini fiiliyata geçirirken kitleleri şu cümlesiyle ikna etmişti: “Be-
şeriyetin noksanlıkları Olimpia’daki atleti, Roma sirkindeki gladyatör haline getirmektedir. 
Bunu önlememiz gerekmektedir.” İşte bu çıkış Olimpiyat ateşinin ilk kıvılcımı olarak daha 
sonra bütün insanlığa barışın ve kardeşliğin yolunu sporla açacaktı. Bu düşüncenin “Citi-
us-Altius-Fortius” sloganına dönüşmesi anlamlıdır. Yani “Daha süratli, daha yükseğe, daha 
kuvvetli...” 

Sporun kitleleri etkilediğini, sporcuların, bugünün dünyasında gençlere, çocuklara, yetiş-
kinlere herkesten çok daha fazla etki ettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Spor, ülkeleri, mede-
niyetleri, farklı kültürleri buluşturuyor; farklılıkları aynı oyun sahası içinde kaynaştırabiliyor. 
Şu tarihi örneğin altını çizmekte fayda var... 1967’de Nijerya’da, bu ülkeden bağımsızlığını 
ilan etmiş Biafra Cumhuriyeti ile iç savaş vardı. Ama Pele’nin bir dostluk maçı için Lagos’a 
gelmesi sayesinde bu iç savaş sırasında iki günlük ateşkes ilan edilmişti. Burada yine Pe-
le’nin anlamlı bir sözünü paylaşmak isterim... Diyor ki Pele: “Dünyada futbol oynayan her 
çocuk Pele gibi oynamak istiyor. Benim çok büyük bir sorumluluğum var. Onlara sadece 
nasıl iyi futbol oynanacağını değil, nasıl iyi bir insan olunacağını da göstermek zorundayım.” 
Yine efsanevi boksör, Muhammed Ali; “Keşke insanlar, beni sevdikleri kadar birbirlerini 
sevselerdi. Eminim ki dünya o zaman çok farklı bir yer olurdu.” demişti. 

Spor; ırkçılığın da, ayrımcılığın da, hoşgörüsüzlüğün de panzehiridir. Spor, insanları za-
rarlı alışkanlıklardan olduğu gibi, zararlı düşüncelerden de kurtarır. Sporun insanlığa verece-
ği birçok ders vardır. Yeter ki bizler ders almayı bilelim. 

1936 Berlin Olimpiyatları... 1936 Olimpiyatları ideolojilerin birbirine üstünlük gösterisi 
haline dönüşmüş, beyaz ırkın diğer ırklardan nasıl daha yetenekli olduğuna dair bir gösteri 

Yayın Organı : Sabah Gazetesi
Tarih : 27 Mart 2013
Yayın Dili : Türkçe
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olması amaçlanmıştı. Bu oyunu bozan biri vardı. Adı tarih boyunca hatırlanacak olan, alt 
ırk olarak kabul edilen bir zümreden gelip, 4 ayrı dalda altın madalya alma başarısı göste-
ren biri. Siyahi olduğu için ülkesinde ikinci sınıf kabul edilen, otobüslerin arka kısımlarına 
binmek zorunda kalan, beyazların girdiği lokanta ve dükkânlara giremeyen, hatta dükkân 
kapılarında köpekler girebilir fakat zenciler giremez yazılarıyla karşılaşan birisi... Azmi ve 
gayreti sayesinde Nazizm’in zirvelerde gezdiği tarihte, üçüncü Reich’in başşehrinde bir ilki 
gerçekleştirerek, 4 dalda altın madalyaya ulaşarak 1936 olimpiyatlarının en başarılı sporcusu 
kabul edilir. Amerikalı hızlı koşucu ve uzun atlamacı atlet Jesse Owens’den bahsediyorum. 
Jesse Owens dünyaya o gün, bir şeyi kanıtladı. İnsanoğlunun rengi ne olursa olsun, hangi dili 
konuşursa konuşsun, ailesi nereden gelirse gelsin, hayalini kurup o uğurda çalıştıktan sonra 
başaramayacağı bir şey yoktur, yeter ki hayal etsin. 

Tarih ilerledi, dünya değişti, duvarlar yıkıldı, perdeler indi, fakat temel düstur aynı kaldı. 
Bugünün Türkiye’sinin parolası da bu yöndedir. Hedefimizi belirledik ve emin adımlarla o 
hedefe yürüyoruz. 

Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, genç ve dinamik nüfusuyla, geniş bir coğrafyada 
yankı uyandıran mesajlarıyla Olimpiyatlara çok yakışacaktır. Avrupa Birliği sürecimiz başlı 
başına Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne verdiğimiz teminattır. Son 11 yılda, Hükümeti-
miz döneminde katettiğimiz mesafeler bu yolda en büyük teminatımızdır. Bu noktada, spo-
run içinden gelen bir Başbakanımız olduğu için çok şanslıyız. En önemlisi de hem sporun 
içinden gelen, hem de İstanbul’a Belediye Başkanlığı yapmış olan bir Başbakanımız olduğu 
için çok şanslıyız. İstanbul’u en iyi tanıyan, İstanbul’a Cumhuriyet tarihinde en çok hizmet 
eden bir lider olarak Başbakanımızın bu işin arkasında olması İstanbul için çok önemlidir. 

Genç ve dinamik bir toplum yapısına sahibiz ve bunu hayatımızın her alanına yansıtmaya 
çalışıyoruz. Biz bu karakterimizi yansıtan bir olimpiyat düzenleme niyetindeyiz. Olimpiyat-
lar daha önce hiç İstanbul gibi bir şehirde oynanmamıştı. İstanbul’un elbette Olimpiyat ruhu-
na kazandıracağı birçok zenginlik var. Ama bir şey var ki İstanbul’un katacağı zenginliklere 
dünyanın bir başka şehrinde rastlayabilmek mümkün değil. İstanbul’da gerçekleştirilecek 
bir Olimpiyat, aynı anda dünyanın iki kıtasında gerçekleşecek bir Olimpiyat olarak tarihe 
geçecektir. Bir tarafta Avrupa, diğer tarafta Asya Olimpiyat ruhunu birlikte kucaklayacak, 
Olimpiyat meşalesi iki kıtanın tam ortasından dünyayı aydınlatacaktır. Bunu dünyada başka 
hiçbir şehir vaat etmiyor ve edemeyecektir. Olimpiyat bayrağındaki iç içe geçmiş o 5 halka 
İstanbul’da birleşerek tek bir barış çemberi halinde insanlığı kucaklayacaktır. 

Türkiye bu organizasyonun altından kalkacak büyüklüğe ve deneyime sahiptir. Bu Türki-
ye için bir hayal değildir. İstanbul bu deneyimi yaşamak için gerekli heyecana ve imkana sa-
hiptir. Türk misafirperverliğini göstermek için de Olimpiyatları fırsat sayıyoruz. Türkiye’nin 
rakiplerinden hem İspanya hem de Japonya bu tecrübeyi yaşamıştır. Olimpiyat ruhu ancak 
yeni bir heyecanla diri tutulabilir. O yeni heyecan İstanbul’dur. Olimpiyatlar, eğer kendisini 
tekrar etme yoluna giderse, bu Olimpiyat ruhunun özünü ve özgünlüğünü de kaybetmesine 
sebep olur. Türkiye bu oyunlar için hazırdır;İstanbul ve İstanbullular hazırdır, heveslidir. 

2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2012 Avrupa Spor Başkenti unvanını başarıyla taşıyan İs-
tanbul 2020 Olimpiyatları’na da ev sahipliği yaparak bir Olimpiyat Merkezi olarak da yükse-
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lebileceğini ispat edecektir. Gelinen noktada ümitliyiz ve ev sahipliği yapma şansının bizlere 
verileceğine inanıyoruz. Bütün bir ülke olarak, bu yolda gayretlerimizi sarf ediyoruz ve ula-
şacağımız hedeflerin hülyası ile hizmetlerimize devam ediyoruz. 

İstanbul’suz bir dünya boşluğa düşer. İstanbul’suz bir Avrupa eksik ve fakir kalır. İstan-
bul’suz bir olimpiyat meşalesi de her zaman sönük kalır. 
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Turkey as a Source of 
Inspiration in the Arab Spring

We are witnessing a period of rapid tran-
sition giving birth to panoply of potential 
outcomes in our Southern neighborhood. 
This historical turning point referred to as 
the “Arab Spring” has triggered massive 
social and political transformations across 
countries in the Middle East and North Afri-
ca. People express the need for democratiza-
tion and economic reforms. All global actors 
that are aware of the central importance of 
supporting people’s demand for reform are 
feeling a high sense of responsibility to pro-
vide assistance.

Without any doubt, the European Union 
(EU) is one of the prominent global actors 
that have already established economic ties 
with the region. Additionally, the EU and the 
member states underline in their discourses a 
strong political will to assist these countries’ 
reform processes. Nevertheless, it is far from 
realistic to claim that EU’s policy towards 
North Africa yields the expected efficient 
and fruitful outcomes. In particular, in the 
wake of the Arab Spring, the EU faced the 
challenge to adopt a coherent policy. EU’s 
policy towards the region would remain inc-

Türkiye, Arap Baharı İçin İlham 
Kaynağı

Güneydeki komşularımızda, birçok po-
tansiyel sonuç doğurabilecek hızlı bir geçiş 
dönemine tanık oluyoruz. “Arap Baharı” 
olarak adlandırılan bu tarihi dönüm noktası, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki ülkelerde 
büyük çaplı toplumsal ve siyasi dönüşümleri 
başlatmıştır. Burada yaşayan halk, demokra-
tikleşme ve ekonomik reform ihtiyaçlarını 
dile getirmişlerdir. Bu reform taleplerinin 
karşılanmasının ne kadar önemli olduğunun 
farkında olan tüm küresel aktörler, yardım 
etme konusunda gerçek bir sorumluluk duy-
maktadırlar. 

Bölge ile daha önce ekonomik bağlantı-
lar kurmuş olan Avrupa Birliği (AB) kuşku-
suz önemli küresel aktörlerden biridir.  Ay-
rıca, AB ve üye ülkeler, bu ülkelerin reform 
süreçlerine yardım etmek için güçlü bir si-
yasi irade gösterdiklerini vurgulamaktadır-
lar. Bununla birlikte, AB’nin Kuzey Afrika 
politikasının, etkili ve verimli olduğunu ve 
umulan sonuçları getirdiğini söylemek pek 
gerçekçi olmaz. AB’nin özellikle Arap Ba-
harından sonra tutarlı bir politika benim-
seme konusundaki zorlukları aşması ge-
rekmektedir. Bölgesel aktörlerle kurulacak 

Yayın Organı : Avrupa Parlamentosu Eski Üyeleri Derneği Bülteni
(FMA Bulletin)

Tarih : Mart 2013
Yayın Dili : İngilizce, Fransızca
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redible and ineffective as long as stronger 
mechanisms for political dialogue with regi-
onal actors will not be established. The EU 
needs to cooperate with influential regional 
partners to contribute reconstruct the future 
of the region. In this context, the Union can-
not underestimate the strategic value of this 
historical opportunity to cooperate with Tur-
key that would serve the EU to enhance co-
operation with neighbor countries in North 
Africa and to continue being a “lighthouse” 
in the region. Helping reconstruct a political-
ly stable region can be translated into higher 
benefits from economic integration, higher 
regional security, higher rates of economic 
growth and employment, and lower rates of 
illegal immigration, political corruption and 
poverty.

Turkey is a center of gravity in the re-
gion. Turkey’s multi-dimensional foreign 
policy strategy and the country’s increasing 
role in these regions means that a stronger 
Turkey-EU cooperation would stimulate 
better relations between Europe and North 
Africa.Turkey supports reforms that would 
lead to democratization, economic recovery 
and better living conditions and standards 
for  the people in the region. Now Turkey 
has become a potential and inspiring actor of 
democratization and modernization reforms 
in North Africa. Diversification of projects 
with the initiative of public-private sectors 
or non- governmental organizations (NGOs) 
to promote economic growth, social rights 
and employment, gender equality, human 
rights, fight against corruption, cross-border 
cooperation can be undertaken collaborati-
vely. Turkey is ready to act as a “soft power” 
along with its European counterparts to help 
the region to build better living conditions 
for people in North Africa. It is important to 
underline that Turkey’s accession process 
has played a pivotal role in strengthening 

siyasi diyalog için daha güçlü mekanizmalar 
oluşturmadığı sürece, AB’nin bölgeye yöne-
lik politikaları güven vermeyecek ve etkisiz 
kalacaktır. AB’nin, bölgenin geleceğinin ye-
niden yapılanmasına katkıda bulunabilmek 
için, bölge üzerinde etkisi olan ortaklarla 
iş birliği yapması gerekmektedir. Bu bağ-
lamda AB, Türkiye ile iş birliğine giderek, 
Kuzey Afrika’daki komşu ülkelerle iş birli-
ğinin güçlendirilmesini ve bölgede “deniz 
feneri” işlevi görmeyi sağlayacak bu tarihi 
fırsatın stratejik değerini görmezden gelme-
melidir.  Siyasi bakımdan istikrarlı bir böl-
ge kurulmasına yardım etmenin sonuçları, 
ekonomik bütünleşmeden daha fazla yarar-
lanma, güçlendirilmiş bir bölgesel güvenlik, 
daha yüksek ekonomik büyüme ve istihdam 
oranları ve daha düşük yasa dışı göç oranları 
ile daha az siyasi yolsuzluk ve daha az yok-
sulluk olacaktır. 

Türkiye, bölgenin ağırlık merkezidir. 
Türkiye’nin çok boyutlu dış politika strate-
jisi ve bölgedeki artan rolü, Türkiye ile AB 
arasında kurulacak daha güçlü bir iş birliği-
nin, Avrupa ile Kuzey Afrika arasında daha 
iyi ilişkiler kurulmasında itici güç olacağı 
anlamına gelmektedir. Türkiye, bölgede de-
mokratikleşme, ekonomik iyileşme ve daha 
iyi yaşam koşulları sağlayacak reformları 
desteklemektedir. 

Türkiye, Kuzey Afrika’daki demokratik-
leşme ve modernleşmeye yönelik reformlar 
bakımından potansiyel ve ilham veren bir 
aktör haline gelmiştir. Kamu-özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle, 
ekonomik büyüme, sosyal haklar ve istih-
dam, cinsiyet eşitliği, insan hakları, yolsuz-
lukla mücadele ve sınır ötesi iş birliği konu-
larındaki projelerin çeşitlendirilmesi, ancak 
iş birliği yapılması halinde mümkün olabilir. 
Türkiye, Kuzey Afrika halklarının daha iyi 
yaşam koşullarına sahip olmalarına yardım-
cı olmak için, Avrupalı ortaklarıyla birlikte, 
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Turkey’s influence as a “soft power.” Thanks 
to the reforms triggered by the EU accession 
objective, we have taken bold steps towards 
solving our domestic problems that transfor-
med Turkey into a regional center of gravity 
from the Balkans to the Caucasus, the Middle 
East and North Africa. We are experiencing 
a decade of political stability in our country 
since AK Parti was elected. Our government 
is faithfully leading Turkey’s EU accession 
process and we have designed a strong EU 
accession policy strategy that emphasized 
the centrality of reforms and communicati-
on with the EU. Both of these developments 
multiplied the fertility of our economy and 
effectiveness of our foreign policy. 

Turkey as a rising economic giant alre-
ady enjoys a large trade me with the count-
ries in the region.  By removing visa requi-
rements, signing regional trade agreements 
and by opening new embassies, we have 
encouraged Turkish investors and Turkish 
enterprises to take active role in the recons-
truction of these countries economic and 
social landscapes. We always encouraged a 
new dynamism to promote peaceful relati-
ons in our region. Despite negative effects of 
the Arab Spring in terms of political instabi-
lity, compared to 2011 our exports to North 
Africa continued to increase in 2012 (41% 
increase). Considering the lasting effects 
of the economic crisis in the EU, Turkey’s 
intensifying economic relations with these 
countries open new markets for investors 
from Europe. Likewise, Turkey’s economic 
involvement offers new opportunities for in-
vestors from North Africa. 

In the area of cultural relations, Turkey’s 
EU accession process would generate mu-
tually beneficial results. Due to our deep 
historical, cultural, religious and social ties 
with the North Africa region, Turkey’s EU 

“yumuşak güç” olarak hareket etmeye hazır-
dır. AB’ye üyelik süreci, Türkiye’nin “yu-
muşak güç” olarak etkisinin güçlenmesinde 
oldukça önemli bir rol oynamıştır. AB’ye 
üyelik sürecinde gerçekleştirilen reformlar 
sayesinde, Türkiye içerdeki sorunlarını çöz-
meye yönelik ciddi adımlar atmıştır ve bu 
adımlar ülkemizi Balkanlardan Kafkaslara, 
Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya bölgesel 
bir ağırlık merkezi haline getirmiştir. Ülke-
mizde, AK Parti’nin iktidara gelmesinden bu 
yana son on yıldır siyasi istikrar sağlanmıştır. 
Hükümetimiz, Türkiye’nin AB’ye katılım 
sürecini kararlılıkla sürdürmektedir ve AB 
reformlarını ve AB ile iletişimi temel alan 
güçlü bir katılım stratejisi benimsemiştir. Bu 
gelişmeler, ekonomimizin verimliliğini ve 
dış politikamızın etkililiğini artırmıştır.

Büyüyen bir ekonomik dev olarak Tür-
kiye, hâlihazırda bölgedeki ülkelerle geniş 
bir ticaret hacmine sahiptir. Vizelerin kaldı-
rılması, ticari anlaşmaların imzalanması ve 
bölge ülkelerinde yeni elçiliklerin açılması 
suretiyle, Türk yatırımcıları ve girişimcileri, 
bu ülkelerin ekonomik ve sosyal görünüm-
lerinin yeniden yapılandırılmasında aktif bir 
rol oynamaları için destekledik. Biz, bölge-
mizde barışçıl ilişkilerin geliştirilmesi için 
her zaman yeni bir dinamizmi teşvik ettik. 
Arap Baharının bölgedeki siyasi istikrar 
üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, Ku-
zey Afrika’ya yaptığımız ihracat, 2011 yılı-
na kıyasla 2012 yılında % 41 oranında bir 
artış göstermiştir. AB’deki ekonomik krizin 
kalıcı etkileri dikkate alındığında, Türki-
ye’nin bu ülkelerle artmakta olan ekonomik 
ilişkileri, Avrupalı yatırımcılara yeni pazar-
lar sunmaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’nin 
ekonomik bağlantıları da, Kuzey Afrikalı 
yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Kültürel ilişkiler alanında ise, Türki-
ye’nin AB’ye katılım süreci, her iki taraf 
için de faydalı sonuçlar doğuracaktır. Tür-
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membership will revitalize interest in EU 
and help establish deeper cultural dialogue 
between Europe and its neighborhood. At 
a time when our globe is facing the serious 
challenge of changing perceptions regarding 
Islam and Muslims, advancing intercultural 
dialogue will lead to the achievement of las-
ting peace and stability in our shared region. 
Therefore, closer integration of EU’s since-
rity and of the Union’s commitment to its 
fundamental values and principles. Turkey’s 
membership would confirm that the Union 
values democratic pluralism and reforms un-
dertaken in order to provide better standards 
and conditions of living in quantity and in 
quality for all citizens. Rather than the adop-
tion of an exclusionary approach based on 
cultural or religious differences, following 
a more inclusive enlargement policy would 
reassert EU’s credibility in world politics. 
Turkey’s membership will convey a positi-
ve message to our shared neighborhood and 
contribute to EU’s foreign policy towards 
North Africa.   

Turkey and EU’s combined financial and 
institutional resources coupled with Tur-
key’s impact in the region would push the 
reform process forward. Turkey’s strong 
economy, multi-dimensional foreign policy, 
cultural and historical affinity with the regi-
on makes it an indispensable partner for the 
EU to achieve its enlargement and neighbor-
hood policy objectives. We cannot envision 
a European future without Turkey. Turkey’s 
EU membership creates a “win-win” situa-
tion for all. It means that at the global le-
vel both Turkey and the EU will have more 
influence on policy formulation that would 
contribute to peace, stability, security and 
prosperity in our shared neighborhood.

kiye’nin AB üyeliği, Kuzey Afrika ile Tür-
kiye arasındaki derin tarihi, kültürel, sosyal 
ve dini bağlar sayesinde, Kuzey Afrika nü-
fusunun AB’ye olan ilgisini canlandıracak 
ve Avrupa’nın çevresindeki komşularıyla 
daha güçlü bir kültürel diyalog kurmasına 
yardımcı olacaktır. Dünyamızın İslamiyet’e 
ve Müslümanlara karşı değişen bir algı teh-
didiyle karşı karşıya olduğu günümüzde, 
kültürler arası diyaloğun artırılması, ortak 
bölgemizde daimi bir barış ve istikrar kurul-
masını sağlayacaktır. Bu nedenle, Türkiye 
ile AB üyesi olarak gerçekleştirilecek bir 
bütünleşme, AB’nin samimiyetinin yanı sıra 
temel değerlerine ve ilkelerine bağlılığının 
açık bir göstergesi olacaktır. Türkiye’nin AB 
üyeliği; Birliğin, demokratik çoğulculuk ve 
tüm vatandaşlar için nicelik ve nitelik bakı-
mından daha iyi yaşam standartları ve koşul-
lar sunulması için yapılan reformlara verdiği 
önem olarak kendini gösteren değerlerini 
teyit edecektir. Kültürel ve dini farklılıklara 
dayanan dışlayıcı veya dar bir yaklaşım be-
nimsenmek yerine, kapsayıcı bir yaklaşımın 
izlenmesi, AB’nin dünya siyasetindeki say-
gınlığını yeniden tesis edecektir. Türkiye’nin 
AB üyeliği, bölgemizdeki komşularımıza 
olumlu mesajlar verecek ve AB’nin Kuzey 
Afrika politikalarına katkı sağlayacaktır. 

Türkiye’nin ve AB’nin mali ve kurumsal 
kaynaklarının yanı sıra, Türkiye’nin bölge-
deki etkisi, reform sürecini hızlandıracaktır. 
Türkiye, güçlü ekonomisi, çok boyutlu dış 
politikası ve bölgeyle arasındaki kültürel ve 
tarihi yakınlıkla, AB’nin, genişleme ve kom-
şuluk politikasındaki hedeflerini gerçekleş-
tirmesi bakımından vazgeçilmez bir ortaktır. 
Türkiye’nin dahil olmadığı bir Avrupa gele-
ceği öngörülemez. Türkiye’nin AB üyeliği 
herkes için bir “kazan-kazan” durumudur. 
Özellikle küresel düzeyde, hem Türkiye 
hem de AB, ortak bölgemizde barışa, istik-
rara, güvenliğe ve refaha katkı sağlayacak 
politikalar oluşturulmasında daha fazla söz 
sahibi olacaklardır. 
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AB Sürecinde En Büyük Destekçimiz Sivil Toplum

Yarım asrı aşkın bir maziye sahip olan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci, 
Hükümetimizin işbaşına geldiği 2002 yılından itibaren yeni bir ivme ve boyut kazandı. Özel-
likle 17 Aralık 2004 Zirvesinde Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği 
tespitiyle katılım müzakereleri için tarih alınması, Türkiye’nin reform sürecindeki kararlılı-
ğının bir nişanesi olarak tarihimizdeki yerini aldı. 3 Ekim 2005 tarihinde Avrupa’da saatle-
ri durdurarak müzakerelere başlamamız dünya diplomasi tarihinde de Türkiye’nin başarısı 
olarak şimdiden tescillendi. Son 11 yılda sağlıktan gıda güvenliğine, katı atık yönetiminden 
yatırımların teşvikine, günlük hayatımızda farklı dil ve lehçelerin kullanılmasının önündeki 
engellerin kaldırılmasından sendikal haklara kadar pek çok alanda hayata geçirdiğimiz re-
formlar Türkiye’nin demokratikleşmesinde, modernleşmesinde, kalkınmasında, zenginleş-
mesinde önemli bir itici güç oldu. AB standartlarına ulaşma ve hatta bu standartların daha 
ötesine geçmek için reform ve mevzuat çalışmalarına aynı hız ve kararlılıkla devam ediyoruz 
ve artık şunu rahatlıkla iddia edebiliyoruz: Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde dahi Türki-
ye’nin reform hızını yakalayabilen bir başka ülke yoktur. 

Buna rağmen ne yazık ki 2005 yılında başlayan katılım müzakerelerinde, bazı üye dev-
letlerin siyasi engellemeleri, başka hiçbir ülkeye uygulanmayan çifte standartlar nedeniyle 
sadece 13 fasıl açılabilmiş ve bir tanesi de geçici olarak kapatılabilmiştir. Geriye kalan 20 
teknik fasıldan 16 tanesi ise siyasi nedenlerle bloke edilmiştir. Birçoğunda gerekli hazır-
lıkları tamamlamış olmamıza rağmen tek taraflı olarak, bu fasılları açma imkânına sahip 
olmadığımız gibi hiçbir faslı da kapatamıyoruz. Sarkozy yönetiminin ardından Fransa Cum-
hurbaşkanlığına François Hollande’ın gelmesiyle birlikte, Fransa’nın 22. fasıldaki (Bölgesel 
Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu) vetosunu kaldırması, AB sürecimiz önündeki 
engellerin ne kadar siyasi ve kişisel olduğunu göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Ancak bizim her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, AB sürecimizin ülkemize çok önemli 
yansımaları olduğu gibi, Türkiye’nin AB üyeliğinin Birliğe çok önemli katkıları olacaktır. 
Ekonomik kriz ve krizin beraberinde getirdiği siyasi bunalım ve toplumsal sorunlar ile mü-
cadele eden AB’nin geleceği için Türkiye’nin üyeliği vazgeçilmezdir. Bugün Türkiye, dün-
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ya tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı bir süreçte ekonomisiyle, demokrasisiyle, 
reform hızıyla ve devasa altyapı ve üstyapı projeleriyle küresel ölçekte yıldızı parlayan bir 
ülkedir. 11 yıldır hayata geçirdiğimiz başarılı büyüme stratejisi, mali disiplin ve yapısal re-
formlar Türkiye’yi dünya ekonomileri sıralamasında 16. sıraya yükseltmiştir ve Türkiye’nin 
kredi notu da bu paralelde sürekli artmaktadır. Nitekim Avrupa ekonomilerinin neredeyse 
tamamının Avrupa borç kriziyle sarsılmasına karşın, Türkiye ekonomisinin izlediği istikrarlı 
seyir, Türkiye’nin birçok AB üye devletinden çok daha başarılı bir ekonomik performans 
sergilediğinin açık kanıtı olmuştur. Türkiye daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir Avrupa eko-
nomisinin oluşturulmasında ve daha rekabetçi bir Avrupa hedefinin yakalanmasında kilit rol 
oynayacaktır.

Türkiye’nin AB’ye katkısı sadece ekonomiyle sınırlı değildir. 2002 yılından bu yana sür-
dürmekte olduğumuz aktif dış politika, tüm dünyanın ilgisini Türkiye üzerine yöneltmek-
tedir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel ölçekli sorunların çözümünde arabuluculuğuna 
başvurulan, ilham alınan bir aktör konumundadır. Özellikle son dönemde dünya meseleleri 
üzerinde söz sahibi olmaktan ve etkin bir dış politika izlemekten oldukça uzak kalan Birli-
ğin dış politika alanında kaybettiği itibarı Türkiye kuvvetlendirecek, Birliğin küresel oyuncu 
olabilmesini sağlayacaktır.

Bunlara ilaveten, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, aynı zamanda laik, demokratik 
ve sosyal bir hukuk devleti niteliğiyle Türkiye, AB’de yükselen ırkçılığın, İslamofobinin ve 
yabancı düşmanlığının panzehiri; genç, dinamik ve eğitimli nüfusu ile yaşlanan Avrupa’nın 
fırsatı olacaktır.

22. Fasıl Sadece Başlangıç
Son dönemde gerek iç, gerekse dış siyasette çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu geliş-

meler 2023 yılı hedeflerimizin gerçekleşmesi yolunda dirayetli ve emin adımlarla yürüdüğü-
müzün de bir işareti olarak görülmelidir. 

Fransa’nın 22. fasılda koyduğu siyasi engeli kaldırması elbette memnuniyet verici bir 
gelişmedir. Ancak hepimizin de bildiği gibi, tek çiçekle bahar gelmeyeceği gibi tek bir fasıl-
daki engelin kaldırılması da tek başına yeterli olmayacaktır. Diğer siyasi blokajlı fasıllarda 
da olumlu tutumun bir an önce sergilenmesi ve müzakere sürecinin ‘normalleşmesi’ gerek-
mektedir. Ancak yine de, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İrlandalı dostlarımızın da 
samimi çabalarıyla kısa zaman içerisinde 22. faslın açılması Türkiye-AB ilişkilerine canlılık 
getirecektir. Faslın önümüzdeki aylarda açılmasını mümkün kılacak çalışmalar büyük bir 
özveriyle devam etmektedir. 

Gelecek adına ümitliyiz. Bu ümidi herkes için ortak kazanıma dönüştürmek, bir ka-
zan-kazan anlayışına kanalize etmek en iyi yoldur ve burada Avrupalı dostlarımıza düşen gö-
rev Türkiye ile müzakerelerin diğer aday ülkelerle eşit şartlarda sürdürülmesini sağlamaktır. 

Vize konusu uzun zamandır Türkiye-AB ilişkilerinin ana gündem maddesini oluşturuyor. 
1980 darbesinin kötü bir mirası olan vatandaşlarımıza yönelik vize uygulamaları yıllardır 
öğrencimizden iş adamımıza, akademisyenimizden çiftçimize her kesimden vatandaşlarımızı 
mağdur etmektedir. Vatandaşlarımıza yönelik bu haksız uygulamalar en az kuyrukta bekle-
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yen vatandaşlarımız kadar bizim de canımızı acıtmaktadır. Ancak, son dönemde Schengen 
bölgesinde vizesiz seyahate yönelik çok önemli adımlar atılmıştır. Vize muafiyeti konusunda 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dönem Başkanlığı’na rağmen Konsey’in Komisyon’a yetki 
vermesini sağlamamız önemli bir eşiği aşmamızı sağlamıştır. Ümidimiz AB’nin aynı hassa-
siyeti Vize Yol Haritası konusunda da göstermesi ve olumlu bir havaya bürünen vize diyalo-
ğunun somut meyvelerini almamızdır.

En Büyük Destekçimiz Sivil Toplum
AB esasen sadece ekonomik bir Birlik değil, aynı zamanda bireylerin günlük yaşamlarını 

da doğrudan etkileyen değerler, normlar ve standartlar bütünüdür. Halkımızın AB değerle-
rini benimseyebilmeleri ve AB normlarını günlük hayatlarında uygulayabilmeleri için sivil 
toplum kuruluşlarının (STK) halkı bilgilendirme faaliyetlerine katılmaları büyük önem taşı-
maktadır.

Başmüzakereci olarak göreve geldiğim günden itibaren Sivil Toplum Kuruluşlarımızla 
yakın çalışmaya, Türkiye’nin AB müzakerelerini STK’larımızla birlikte yürütmeye özen 
gösterdim, gösteriyorum. Esasen her bir STK’yı Türkiye’nin AB müzakere heyetinin doğal 
bir üyesi olarak görüyoruz. 

AB politikalarının oluşturulma sürecinde aktif rol alan STK’lar son zamanlarda sıkça 
dile getirilen AB’deki demokrasi açığının azalmasına katkı sağlamaktadırlar. Ülkemizdeki 
STK’lar da benzer bir misyon içerisinde hareket etmekte ve AB ile bütünleşme sürecinin 
daha demokratik, daha çoğulcu, bireysel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alan bir 
hale dönüştürülmesinde vazgeçilmez bir unsur olarak öne çıkmaktadırlar.

AB ile ilişkilerimizde en önemli sorunlardan biri hiç şüphesiz var olan haksız önyargı-
lardır. STK’ların AB’deki muadilleri ve şemsiye örgütleri ile birlikte ortak projeler üretmesi 
ülkemizi AB’ye anlatmamızda bize paha biçilemez katkılar sağlamaktadır. Sivil toplum üze-
rinden kurulacak diyalog vasıtasıyla, toplumlar arası anlayış ve iş birliği gelişmektedir.

Avrupa Komisyonu da toplumlar arasındaki iletişimin önemini vurgulamış, Ekim 2004 
tarihli Türkiye’nin katılım yönünde ilerlemesine ilişkin tavsiyesinde, “endişelerin ve görüş-
lerin içten ve açık bir şekilde tartışılacağı” bir diyaloğun geliştirilmesini önererek, “bu diya-
logda en önemli rolün, AB’nin de desteğiyle, sivil toplum tarafından üstlenilmesi” gerekti-
ğinin altını çizmiştir.

Bu bağlamda hayata geçirilen AB ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu prog-
ramının 2008-2009 yıllarında yürütülen ilk ayağında 119 diyalog projesine yaklaşık 19,5 
milyon avro destek sağladık. Programın ikinci ayağında hibe desteği 5,3 milyon avroyu bu-
lurken, şu anda programın üçüncü ayağı sürdürülmektedir.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Sayın Tuğrul Kudatgobilik’in de bir za-
manlar eşbaşkanlığını yürüttüğü ve şu anda da üyesi olduğu Türkiye-AB Karma İstişare 
Komitesi de Türkiye-AB ilişkilerinde sivil toplumun etkinliğinin artırılması konusunda son 
derece faydalı çalışmalara imza atmaktadır. Yeni anayasa yazım sürecinden kadına yönelik 
şiddete, sendikal haklardan Pozitif Gündem’e kadar pek çok alandaki görüşlerini rapor halin-
de sunan Komite, Türkiye’nin AB müzakere sürecinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
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Önümüzdeki dönemde de Sivil Toplum Kuruluşlarımızın desteğiyle Türkiye muasır me-
deniyet yolculuğunda hızla ilerlemeye devam edecektir.
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Turkey’s
Democratic Path

Just days after your editorial “Turkey un-
dermines its bid to join the E.U.” (June 26), 
the E.U. decided to resume talks with Tur-
key by opening the Regional Policy Chapter 
to negotiations. We welcome this decision. 
Yet criticism by some European officials on 
issues related to human rights, democracy 
and rule of law are not very convincing at a 
time when those issues cannot be discussed 
under negotiations due to the lack of consen-
sus among member states. The E.U.’s leve-
rage in Turkey’s political reform process and 
its credibility in Turkey have been weakened 
as a result of increasing politicization of the 
negotiation process by some member states.

Unquestionably, Turkey has been un-
dertaking the necessary steps for further de-
mocratization by expanding the rights and 
liberties of its citizens. During the A.K.P.’s 
rule over the last decade, millions of peop-
le have moved into middle class. Socioeco-
nomic transformation has been going hand 
in hand with democratization. People with 
different issues started to claim their rights 
as a consequence of this enormous socioeco-
nomic change. If there is one major reason 

Türkiye’nin
Demokratikleşme Yolu

26 Haziran 2013 tarihli “Türkiye AB’ye 
üyelik sürecini baltalıyor” başlıklı yazınız-
dan sadece birkaç gün sonra AB, Bölgesel 
Politikalar ve Yapısal Araçların Koordinas-
yonu faslını açarak Türkiye ile müzakerelere 
devam etme kararı almıştır. Bu kararı mem-
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak  insan hakları, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili 
konularda bazı Avrupalı yetkililerin getir-
diği eleştiriler,  üye ülkeler arasında görüş 
birliği sağlanamadığı için bu konularla ilgili 
fasılların müzakereye açılamadığı bir ortam-
da çok da inandırıcı olmamaktadır. AB’nin, 
Türkiye’nin siyasi reform sürecindeki yön-
lendirici gücü ve Türkiye’deki güvenilirliği, 
bazı üye ülkelerin müzakere sürecini giderek 
siyasileştirmesi nedeniyle zayıflamıştır.

Türkiye’nin, demokratikleşme yolunda 
daha fazla ilerleme kaydetmek için vatan-
daşlarının haklarını ve özgürlüklerini geniş-
leterek gereken adımları attığı açıktır. AK 
Parti’nin son 10 yıllık iktidarı boyunca, mil-
yonlarca kişi orta sınıfa dâhil olmuştur. Sos-
yoekonomik dönüşüm, demokratikleşmeyle 
el ele yürümektedir. Bu büyük sosyoeko-
nomik dönüşüm sayesinde vatandaşlarımız 

Yayın Organı : New York Times
Tarih : 29 Temmuz 2013
Yayın Dili : İngilizce
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behind the recent peaceful protests, it is be-
cause a vibrant civil society has flourished in 
Turkey, thanks to the opportunities we have 
provided to our people. Besides, be it for en-
vironmental issues or individual freedoms, 
protesting against a democratically elected 
government without resorting to violence I 
believe proves Turkish society’s European 
identity.

Turkish people from all walks of life 
have opted for the A.K.P. in the last three 
elections because people from different ba-
ckgrounds had the chance to express them-
selves more openly. We, as the government, 
will continue to ensure the sustainability of a 
democratic environment as in other Europe-
an democracies, where different voices can 
be heard in a peaceful manner.

farklı taleplerini dile getirmeye başlamış-
lardır. Son dönemdeki barışçıl gösterilerin 
arkasında bir sebep varsa o da halkımıza 
sağladığımız fırsatlar sayesinde Türkiye’de 
enerjik bir sivil toplumun ortaya çıkmış ol-
masıdır. Ayrıca, demokratik yollardan seçil-
miş bir hükümete karşı ister çevresel konular 
ister bireysel özgürlükler için olsun, şiddete 
başvurmadan protesto gösterileri düzenle-
menin, Türk toplumunun Avrupalı kimliğini 
ortaya koyduğuna inanıyorum.

Her kesimden Türk insanı, son 3 seçim-
de tercihini AK Parti’den yana kullanmıştır, 
zira farklı sosyal çevrelerden gelen insanlar 
kendilerini daha açık bir şekilde ifade etme 
şansına sahip oldular. Hükümet olarak biz, 
diğer Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi, 
farklı seslerin barış içinde duyulabildiği de-
mokratik ortamın devamlılığını sağlamayı 
sürdüreceğiz.
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Prangasız Siyaset Engelsiz Demokrasi

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, dün yediden yetmişe herkesin merakla ve 
heyecanla beklediği demokratikleşme paketini açıkladı. Böylece Türkiye için çok önemli bir 
eşiği daha milletimizin desteğiyle aşmış bulunuyoruz. 30 Eylül 2013 tarihi şimdiden Türki-
ye’nin ileri demokrasi yolculuğundaki en kritik milatlardan biri ve gerçek bir demokrasi bay-
ramı olarak kaydedilmiştir. Cumhuriyet tarihinin tartışmasız en cesur ve en kapsamlı reform 
paketlerinden biri hükümetimiz tarafından demokrasimize armağan edilmiştir.

Hükümetimiz Türkiye’nin içinden geçtiği bütün kritik süreçlerde olduğu gibi böylesine 
önemli bir dönemeçte de reform yoluna başvurmuş, inadına demokrasi, inadına reform de-
miştir.

Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerde dâhi AK Parti’nin bu reform hızına yetişebilen bir 
başka hükümet yoktur. Avrupa’nın en reformcu hükümeti Türkiye’de iş başındadır. Bu pa-
ketin içinde yer alan maddeler de Türkiye’nin kronikleşmiş meselelerinin çözümüne işaret 
etmektedir. Bu maddelerden her biri muasır medeniyet yolculuğumuzun önündeki engellerin 
bir bir kaldırılması anlamına gelmektedir. Türkiye’nin demokratik standartları 30 Eylül 2013 
itibarıyla bir kaç seviye birden atlamıştır. Türkiye ileri demokrasi hedeflerine artık daha da 
yakınlaşmıştır. 

Bu paket tamamen AB müktesebatı ve çağdaş demokrasilerdeki uygulamalarla paralel 
olarak hazırlanmıştır. Türkiye’nin reform kararlılığının en somut nişanelerinden biri de bu 
pakettir. Hükümetimiz içeride ve dışarıda reform kararlılığını sorgulayanları bir kez daha 
mahcup etmiş, bu çevrelerin kara propagandalarını bir kez daha boşa çıkarmıştır. Türkiye, 
AB standartlarının üzerine çıkma hedefinde kararlılıkla yoluna devam ettiğini bir kez daha 
göstermiştir ve inanıyorum ki paket Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini de hızlandıracaktır. 
Paketteki her bir maddeyi AB müzakerelerinde açtığımız başlıklardan çok daha fazla önem-
siyorum. Demokratikleşme paketinin ve paketle birlikte hükümetimizin reform kararlılığının 
yakında yayınlanacak olan AB Komisyonu’nun 2013 Türkiye İlerleme Raporu’na da olumlu 
şekilde yansıyacağını ümit ediyoruz. Bu, hükümetimizin son derece yerinde ve haklı bir bek-
lentisidir.

Yayın Organı : Türkiye Gazetesi
Tarih : 01 Ekim 2013
Yayın Dili : Türkçe
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Sayın Başbakanımızın vurguladığı gibi, bu paket ne ilktir, ne de son olacaktır. Bu sade-
ce hükümetimizin 2023 hedeflerine ve ileri demokrasi perspektifine yönelik aşamalardan 
biridir. Pakette yer alan maddeler asla bir lütuf veya ulufe olarak da değerlendirilmemelidir. 
Reform ve değişim iradesi ancak sürdürülebilir olduğu takdirde anlamlıdır ve hükümetimiz 
de bu değişim iradesini Türkiye’de hâkim kılmıştır. Ülkemizin ve milletimizin beklentileri 
doğrultusunda 11 yıldır aralıksız süren reform ve değişim perspektifimiz bundan sonra da 
aynı kararlılıkla devam edecektir.

Demokrasi ve özgürlük barajının önündeki kapaklar artık açılmıştır. Demokratikleşme 
paketi bir özgürlük ve demokrasi manifestosu olduğu kadar Türkiye’nin toplumsal bütünleş-
mesini güçlendirecek, barış ve huzur iklimini daha da pekiştirecek bir ‘Kardeşlik Manifesto-
su’dur. Paket yıllardır belli meseleleri istismar ederek kendisine yaşam alanı bulan çevrelerin 
fitnelerini de paketleyip çöpe atacaktır.
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Reform in Turkey

In “Erdogan Stokes the Sectarian Fires” 
(Op-Ed, nytimes.com, Oct. 8), Halil M. Ka-
raveli not only tries to justify the 1960 mili-
tary coup in Turkey but also accuses Prime 
Minister Recep Tayyip Erdogan of stoking 
sectarian tensions.

Turkey’s impressive reform process since 
2002 has been characterized by many scho-
lars as a “silent revolution” that has radically 
changed democratic standards. Turkey is no 
more a country of coups. The steps taken by 
the government have never been sectarian. 
We have been taking steps to embrace the 
whole nation regardless of faith, ethnic ori-
gin or lifestyle.

The new democratization package an-
nounced last month is proof of this deter-
mination. It covers various issues, from the 
electoral system to the Kurdish issue to hate 
crimes to protection of personal data, to 
respond to the aspirations of our people.

As part of the package, respect for dif-
ferent lifestyles is safeguarded; education 
in different languages, including Kurdish, 
is allowed in private schools; Mor Gabriel 
Monastery has been returned to the Syriac 
community; and a public university in Nev-

Türkiye’de Reform

Halil M. Karaveli tarafından kaleme alı-
nan ve ”Erdoğan Mezhepsel Yangını Körük-
lüyor” başlıklı 8 Ekim 2013 tarihinde New 
York Times’da yayımlanan yazıda, 1960 
darbesi haklı gösterilmeye çalışılmakta ve 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye’de mezhepçiliğe dayanan gerilimi 
körüklemekle suçlanmaktadır.

Türkiye’de 2002 yılından bu yana devam 
eden ve pek çok saygın akademisyen tarafın-
dan “sessiz devrim” olarak tanımlanan etki-
leyici reform süreci, demokrasi standartları-
nı köklü bir biçimde değiştirmiştir. Türkiye, 
artık bir darbeler ülkesi değildir. Hükümet 
hiçbir zaman mezhepçi adımlar atmamıştır. 
Biz, inancına, etnik kökenine veya yaşam 
tarzına bakmaksızın tüm milletimizi kucak-
layan adımlar atmaktayız.

Geçtiğimiz ay açıklanan yeni demok-
ratikleşme paketi, bu yöndeki kararlılığın 
göstergesidir. Bu paket, halkımızın talepleri-
ne cevap verebilmek amacıyla, seçim siste-
minden Kürt meselesine, nefret suçlarından 
kişisel verilerin korunmasına kadar çeşitli 
konuları kapsamaktadır.

Bu paket kapsamında farklı yaşam tarz-
larına saygı güvence altına alınmış, Kürtçe 

Yayın Organı : New York Times
Tarih : 16 Ekim 2013
Yayın Dili : İngilizce
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sehir has been named after a pivotal figure of 
the Alevi-Bektasi tradition.

As a next step, the government is wor-
king on another package to meet the outstan-
ding issues of Alevis.

How can Mr. Erdogan be accused of sto-
king sectarian fires when he is taking such 
radical steps shaking the establishment? As 
Caliph Ali says, “There is enough light for 
one who wants to see.”

de dâhil olmak üzere özel okullarda farklı 
dillerde eğitim verilmesine imkân sağlan-
mış, Mor Gabriel Süryani Manastırı Süryani 
cemaatine iade edilmiş ve Nevşehir’de bu-
lunan bir devlet üniversitesine Alevi-Bektaşi 
geleneğinde çok önemli bir isim olan Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin adı verilmiştir.

Hükümetimiz bir sonraki adım olarak 
Alevi vatandaşların sorunlarına cevap vere-
cek yeni bir paket üzerinde çalışmaktadır.

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan statükoyu sarsacak bu kadar radikal 
adımlar atarken nasıl olur da mezhep yan-
gınlarını körüklemekle suçlanır? Hazreti 
Ali’nin de söylediği gibi, “Gören göze ka-
ranlık perde olamaz; görmek istemeyen göze 
ışık ne yapsın?”
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New Prospect for Momentum 
in Turkey-EU Relations

The month of October brought two cru-
cial developments in the uneasy Turkey-EU 
relations; the announcement of the 2013 
Progress Report and the opening of the mu-
ch-anticipated negotiations on Chapter 22 
on Regional Policy.

As a delayed but positive step, the coun-
cil agreed to open Chapter 22. We welcome 
this development after three years of a gap in 
the accession talks but expect further steps. 
This indicates a new phase in the accession 
negotiations following years of stalemate. 
As the European Commission puts it, “the 
full potential of the EU-Turkey relationship 
is best fulfilled within the framework of an 
active and credible accession process.” We 
assume that the opening of this recent chap-
ter will be the beginning of a credible acces-
sion process, which has unfortunately been 
highly politicized for Turkey. 

Despite all shortcomings, the EU has 
been a strong anchor for Turkey in taking 
steps for further democratization and the im-
provement of the living standards of our ci-
tizens. We are determined to advance the EU 
accession process through the reforms ser-

Türkiye-AB İlişkilerindeki 
Hareketlilikte Yeni Beklenti

Ekim ayında, sıkıntılı bir süreçten geçen 
Türkiye-AB ilişkilerinde iki önemli gelişme 
yaşandı; 2013 İlerleme Raporu’nun açıklan-
ması ve uzun zamandır beklenen Bölgesel 
Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyo-
nu başlıklı 22. Faslın müzakerelere açılması. 

Konsey, gecikmiş ancak olumlu bir adım 
olarak 22. Faslın açılmasına karar verdi. 
Katılım görüşmelerinde yaşanan 3 yıllık 
bir duraklamanın ardından bu gelişmeyi 
memnuniyetle karşılarken, daha fazla adım 
atılmasını da beklemekteyiz.  Bu durum, 
yıllarca süren açmazın ardından katılım mü-
zakerelerinde yeni bir aşamaya gelindiğini 
göstermektedir. Avrupa Komisyonu tara-
fından belirtildiği gibi “Türkiye-AB ilişki-
lerinde tam potansiyele en iyi şekilde aktif 
ve güvenilir bir katılım müzakeresi çerçeve-
sinde erişilebilir”. Bu son faslın açılmasının, 
Türkiye söz konusu olduğunda maalesef son 
derece siyasallaştırılmış bulunan güvenilir 
bir katılım sürecinin başlangıcı olacağını 
varsaymaktayız.

Tüm eksikliklere rağmen, AB daha faz-
la demokratikleşmeye ve vatandaşlarımızın 
yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik 

Yayın Organı : Hurriyet Daily News
Tarih : 31 Ekim 2013
Yayın Dili : İngilizce
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ving the objectives of a modern democracy. 
Indeed, Turkey’s current level regarding 

democratization, human rights and socioe-
conomic development is indisputably closer 
than ever to EU standards.

The Progress Report with its relatively 
objective perspective was another impor-
tant development in October. As indicated 
in the report, our government is committed 
to the democratization process and the re-
forms. The recent democratization package 
announced by Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan has been highly praised. Thanks to 
the steps we have been taking for the past 
11 years, Turkey has accumulated the criti-
cal mass for the change of mentality. “The 
nation for the state” perception has been 
replaced by the notion of “the state for the 
nation.” We welcome the recognition of this 
significant change in the Progress Report.

As underlined in the report, with its large, 
dynamic economy, Turkey is an important 
partner for the EU and a valuable component 
of EU competitiveness through the Customs 
Union. Moreover, Turkey’s alignment with 
the EU acquis is quite advanced. According 
to the report, Turkey has made progress in 
32 out of 33 chapters since last year. 

Despite all these positive developments, 
we cannot understand the blockages Turkey 
suffers in the negotiation process. As a mat-
ter of fact, the commission also underlined 
that work on the negotiation chapters was 
interrupted many times as a consequence of 
disagreements among member states. Thus 
the commission itself admits that the blocka-
ge of the negotiations is not the outcome of 
Turkey’s technical shortcomings, but of the 
political attitudes adopted by some member 
states. We hope that the unreasonable poli-
tical blockages on other chapters will be re-
moved as soon as possible.

adımların atılmasında Türkiye için güçlü bir 
çıpa olagelmiştir. Bugün de ileri demokrasi 
hedeflerine hizmet eden reformlar yoluyla 
AB’ye katılım sürecini ilerletmeye kararlı-
yız.

Esasen Türkiye, şüphesiz bugün demok-
ratikleşme, insan hakları ve ekonomik geliş-
mişlik bakımından Avrupa Birliği standart-
larına hiç olmadığı kadar yakındır.

İlerleme Raporu, nispeten objektif olan 
bakış açısıyla, Ekim ayındaki bir diğer 
önemli gelişme olmuştur. Raporda da belir-
tildiği üzere, Hükümetimiz demokratikleş-
me süreci ve reformlar konusunda kararlıdır. 
Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın açıkladığı Demokratikleşme Pake-
ti’nden büyük övgüyle bahsedilmiştir. Son 
11 yıldır attığımız adımlar sayesinde, Tür-
kiye zihniyet değişimine yönelik önemli bir 
birikime kavuşmuştur. Artık ‘devletin mille-
ti’ algısı yerini ‘milletin devleti’ anlayışına 
bırakmıştır.  İlerleme Raporu’nun bu önemli 
değişimi teslim etmesini memnuniyetle kar-
şılıyoruz.

Raporda vurgulandığı gibi Türkiye, bü-
yük ve dinamik ekonomisiyle AB’nin önem-
li bir ortağı ve Gümrük Birliği sayesinde 
AB’nin rekabet gücünün değerli bir bileşe-
nidir. Dahası, Türkiye’nin AB müktesebatıy-
la uyumu oldukça ileri düzeydedir. Rapora 
göre, Türkiye geçtiğimiz yıldan itibaren 33 
faslın 32’sinde ilerleme kaydetmiştir. 

Bütün bu gelişmelere rağmen, müzakere 
sürecinde yaşadığımız tıkanıklığın tarafı-
mızca anlaşılması mümkün değildir. Nite-
kim Avrupa Komisyonu da, müzakere fasıl-
larındaki çalışmaların üye ülkeler arasında 
mutabakat olmaması nedeniyle birçok kez 
sekteye uğradığının altını çizmiştir. Dolayı-
sıyla, Komisyon da artık müzakere sürecin-
de yaşanan tıkanıklığın, Türkiye’nin teknik 
eksikliklerinden değil, bazı üye devletlerin 
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Accordingly, the most important issue at 
this moment is the opening of negotiations 
on Chapters 23 and 24, which together com-
pose the backbone of political reforms. It is 
inadmissible that the opening criteria regar-
ding these chapters have not been communi-
cated to Turkey despite the fact that we took 
many crucial steps including the adoption of 
the Judicial Reform Strategy and the Natio-
nal Anti-corruption Strategy as well as the 
establishment of the Ombudsman Institution 
and the National Human Rights Institution. 
It is good to know that the commission has 
made a call to member states for further 
progress on these two chapters.

Last month marked the 50th anniversary 
of the Ankara Agreement. The EU has been 
a compass for Turkey in many difficult peri-
ods and the integration process has preven-
ted any possible deviations in Turkey’s road 
towards contemporary civilization. 

The Justice and Development Party (AK 
Party) period has long deserved acknowle-
dgement for turning the EU accession pro-
cess into real gains for our people and EU 
membership into a concrete and achievable 
objective. Our government is committed to 
advancing the EU accession process, which 
has been characterized by the reforms ser-
ving the objectives of a modern democracy. 

In political history, no other country has 
waited so long for membership to an inter-
national organization. It is a matter of fact 
that a number of external and internal factors 
have led to this delay. 

As the saying goes, “It takes two to tan-
go,” and Turkey hopes to extend all of the 
vibrancy accumulated over the last decade 
back to the EU if only some member states 
can get past that nuisance, that is, ideologi-
cal prejudice.

süreçteki siyasi tavırlarından kaynaklandığı-
nı kabul etmiştir. Diğer fasıllardaki mantık-
sız siyasi blokajların mümkün olan en kısa 
süre içinde kaldırılacağını umut ediyoruz.

Bu doğrultuda şu anda en önemli konu, 
birlikte siyasi reformların bel kemiğini oluş-
turan 23. ve 24. Fasılların müzakereye açıl-
masıdır. Yargı Reformu Stratejisi ve Yolsuz-
lukla Mücadele Stratejisinin kabul edilmesi 
ile Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye 
İnsan Hakları Kurumu’nun kurulması da dâ-
hil çok kilit adımları atmamıza rağmen, bu 
fasılların açılış kriterlerinin hala tarafımıza 
iletilmemesi kabul edilemez bir durumdur. 
Komisyonun, bu iki fasılda daha fazla ilerle-
me kaydedilmesi için üye devletlere çağrıda 
bulunmuş olduğunu bilmek sevindiricidir.

Geçtiğimiz ay Ankara Anlaşması’nın 50. 
yıldönümüydü. AB birçok karanlık dönemde 
Türkiye’nin pusulası olmuş ve entegrasyon 
süreci sayesinde Türkiye’nin muasır me-
deniyet yönünden sapması engellenmiştir. 
Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi, Avrupa 
Birliği sürecinin gerçek bir kazanıma dönüş-
tüğü,  AB üyeliğinin somut ve gerçekleşti-
rilebilir bir hedef haline geldiği bir dönem 
olarak anılmayı çoktan hak etmiştir. Hükü-
metimiz ileri demokrasi hedeflerine hizmet 
eden reformlarla şekillenen AB sürecini iler-
letme kararlılığındadır.

Siyasi tarihte başka hiç bir ülke ulusla-
rarası bir kuruluşa üyelik için bu kadar uzun 
süre beklememiştir. Bu gecikmeye şüphesiz 
bazı iç ve dış etkenler neden olmuştur.

Dedikleri gibi “tango iki kişiyle yapılır” 
ve bazı üye devletler ideolojik önyargı so-
runlarını aşabilirlerse, Türkiye geçtiğimiz on 
yılda edindiği tüm dinamizmi AB’ye yansıt-
mayı ummaktadır.
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Avrupa Birliği’nde Ekonomik ve Siyasi Bunalım

2008 yılında Euro’nun 10. Yıldönümü kutlanırken, Avrupa bütünleşmesinin bu en parlak 
siyasi sembolünün başarısı ekonomik ve siyasi çevrelerin büyük bölümü tarafından alkış-
lanmaktaydı. O dönemde Avrupa halkları için Birliğin en büyük kazanımlardan biri olarak 
görülen Euro’ya dair bu coşkunun üzerinden sadece beş yıl geçmişken, bugün aynı kıtada 
sadece Euro’nun değil bütünleşme sürecinin bizatihi kendisinin sürdürülebilirliği ve geleceği 
ciddi biçimde tartışılmaktadır. Zira küresel ekonomik sorunlar, beşinci yılında hala en kalıcı 
etkilerini siyasi nitelikli bir güven ve hatta varoluş krizi olarak Avrupa Birliği üzerinde gös-
termektedir. 

Siyasi motivasyonlarla belirlenmiş iktisadi temelleri zayıf prensipler ve sözde bunları 
gözetmekle yükümlü ama gerçek anlamda yaptırım gücü bulunmayan kurumlar üzerine inşa 
edilen Ekonomik ve Parasal Birlik, küresel kriz testini geçememiş ve bugün içerisinden çıkıl-
ması güç bir sosyal ve siyasi açmazın nedeni haline gelmiştir. Kriz öncesinde Anayasal Ant-
laşma sürecine ilişkin olarak Birlik içerisinde yaşanan fikir ayrılıklarına, siyasi bütünleşme 
yolundaki aşılması zor tıkanıklıklara ve demokratik meşruiyet tartışmalarına bir de devasa 
ekonomik sorunların eklenmesi, Birliği “çok boyutlu yapısal kriz” içerisine itmiştir. Birliğin 
içine düştüğü girdaptan kurtulması, tüm tarafların elini taşın altına koyduğu bütüncül bir 
yaklaşımı ve güçlü bir siyasi kararlığı gerektirmektedir. 

Krizin nedenlerine ve çözüm sürecinin önündeki engellere bakıldığında, ekonomik bü-
tünleşmenin siyasi açıdan parçalı bir yapı ile birlikte gerçekleştirilmeye çalışılmasının AB’de 
yaşanan krizin asıl kaynağı olduğu görülmektedir. AB liderleri arasında kapalı kapılar ardın-
da üzerinde sözde anlaşılan, ancak bazılarının bağlayıcılığı dahi olmayan düzenlemeler ya 
uygulanamaz ya da halk desteği meşruiyetinden yoksun anti-demokratik inisiyatifler niteli-
ğindedir. Yaşanmakta olan kriz, ekonomik bütünleşme yoluyla siyasi birliğin sağlanmasını 
öngören “Monnet Yöntemi”nin en büyük sınavı görünümündedir. Avrupa’nın 500 milyon 
tüketiciye hitap eden Tek Pazarı, bütünleşme için eskisi kadar güçlü bir argüman olmaktan 
çıkmıştır. Almanya ve İngiltere gibi ticari dinamoları yüzlerini büyüme potansiyeli olan yer-
lere yani gelişmekte olan piyasalara çevirmektedir.

Yayın Organı : Türkiye Dış Ticaret Derneği Durum Dergisi
Tarih : 1 Ekim 2013
Yayın Dili : Türkçe
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Pek çok üye ülkede kriz öncesi zirve yapan ekonomik dengesizlikler yavaşça düzelme 
eğilimine girse de, ödenmekte olan sosyal ve siyasal bedeller son derece ağırdır. Yüksek 
işsizlik oranları, durağan büyüme, alınan sıkı kamu maliyesi tedbirleri ve refah sistemlerinin 
sarsan yapısal reformlar, halklar tarafından ortak paranın doğrudan sonucu olarak görülmek-
tedir. Gittikçe küreselleşen, ancak kolay getiri peşinde aynı ölçüde sorumsuzlaşıp batağa 
saplanan finans sektörünü kurtarma amacıyla çıkartılan paketlerin ceplerini yaktığı sokaktaki 
Avrupalı, bugün bir de geçmişte kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermeyip tek ba-
şına ayakta duramaz hale gelen komşu üye ülkelere yönelik yardım paketlerini finans etmek 
sıkıntısıyla baş başadır. Açıkçası, AB coşkusu yerini yaygın bir karamsarlığa terk etmektedir. 

Yaşanan kriz ekonomi düzleminde sınırlı kalmamış ve etkileri doğal olarak ülkelerin iç 
siyasetinde de yansımalarını bulmuştur. Özellikle krizin daha derinden sarstığı üye ülkele-
rin vatandaşları, AB’nin ağır yaptırımlarını, geçmişte alışılan sosyal refah düzenini alt üst 
eden tedbir paketlerini ve AB’nin ulusal karar alma süreçlerine olan doğrudan müdahalesini 
bağımsızlığa yönelik bir saldırı olarak görmektedir. Siyasilerin yayılan ve derinleşen krizi 
yönetmedeki başarısızlığı nedeniyle kimi üye ülkelerde hükümet başkanlıklarına teknokrat-
lar getirilmiştir. Tüm bu gelişmeler hâlihazırda “demokrasi açığı” sorunuyla malul AB pro-
jesine olan güvenin daha da azalarak, AB kimliğinin ve AB’nin geleceğinin sorgulanır hale 
gelmesine yol açmıştır. Öte yandan yaşanan derin ekonomik sıkıntıların zaten artma eğilimi 
gösteren milliyetçiliği ve AB karşıtlığını körüklediği aşikârdır. Bu dinamik, en kötü senaryo 
gerçekleşirse, Euro Bölgesinden ayrılan ülkelerin AB içindeki varlıklarının da soru işaretleri-
ne maruz kalacağı bir dizi siyasi gelişmenin fitilini ateşleyebilecektir. Böyle bir durumda, si-
yaseten hayli zayıflamış ve derin bir ekonomik kriz içine girmiş AB’nin kendi iç sorunlarına 
odaklanarak, genişleme vizyonunu tamamen kaybetmesi kaçınılmaz hale gelebilecektir. Ger-
çekleşmemesini dilediğimiz bu kötümser senaryoda, genişleme perspektifi netliğini yitiren 
bir AB ile Türkiye arasındaki müzakere sürecinin, kabul edilemez bir takım siyasi engellerle 
zaten yavaşladığı bugünkü dinamiklerinin ötesine taşınması daha zor olacaktır. 

Kriz aslında Avrupa için büyük bir reform fırsatı doğurmuştur. Birlik, kendi yapısal sorun-
larını, yıllardır biriken dengesizliklerin arkasındaki politik ve kurumsal mimarisini gözden 
geçirme sürecine girmiştir. Zira Avrupa siyasetinde bugüne kadar etkin olan parçalı yapı, kri-
ze yönelik sistematik önlemleri ve gerekli reformları geciktirmiştir. Krize çözümler üretme 
konusunda Avrupa’da liderler arası görüş farklılıklarının yarattığı gerilim, ortak bir paydada 
buluşmak için harcanan uzun zaman ve çaba söz konusu güçlükleri gözler önüne sermiştir. 
Aslında siyasi tarihinde krizlerden güçlenerek çıkmayı bilen AB bir kez daha görmüştür ki, 
gerçek bir ekonomik ve siyasi birliğe giden yol, uzlaşı gerektiren sıkıntılarla dolu çetrefil-
li bir süreçtir. Üye ülkelerin, iş birliği alanlarının yeniden belirlenmesinden AB ülkelerinin 
menfaatlerinin korunmasına, Tek Pazarın işleyişinin sürdürülmesinden dış ilişkilerin başarılı 
bir şekilde yönetilmesine kadar çok geniş bir politika yelpazesinde uzlaşması gerekecektir. 
Bu politika koordinasyonu süreci anlaşmazlıkların ortadan kalktığı uzlaşı düzlemine kadar 
bisiklete binmeye benzemektedir; durulması halinde Avrupa ülkeleri açısından pek çok kaza-
nımın ve geleceğin kaybedileceği bir yolculuktur. 

Büyük, güçlü ve kapsayıcı kalmak isteyen Avrupa, Euro Bölgesinin ihtiyaç duyduğu si-
yasi olarak bütünleşmiş çekirdeği de muhafaza etmelidir. Küreselleşme dinamikleri daha Av-
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rupalı bir Birlik için çağrıda bulunurken, AB yeni bir perspektife ihtiyaç duyduğunu da kabul 
etmek durumundadır. Daha fazla Birlik daha fazla bütünleşmeyi gerektirmektedir. Daha fazla 
bütünleşme de daha fazla demokrasi olmadan mümkün olmayacaktır. Her şeyin temelinde 
ise tüm üye devletlerin aynı gemide olduklarını kabul etmelerini ve Avrupalı üst kimliğini 
içselleştirmeleri yatmaktadır.

Küresel bir aktör olma iddiasındaki AB’nin yeni anlayışına Türkiye’nin büyük katkı sağ-
layabileceğine olan inancım tamdır. Krizin en başından beri kanıksanmış ancak sonuç üret-
meyen içe kapanık formüllere odaklanmak yerine, AB’nin krizin yarattığı fırsatları değerlen-
direrek çözüm konusunda sınırlarının ötesine gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Görülmelidir 
ki, Avrupa’nın bu denklemindeki eksik değişken Türkiye’dir. 
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Türkiye-AB İlişkisinde Güven Erozyonu Var

AB ile ilişkilerimizin hukuki temelini oluşturan Ankara Anlaşması’nın imzalandığı 12 
Eylül 1963, çoğu zaman 12 Eylül darbesinin gölgesi altında kalmıştır. Ancak 12 Eylül 2010 
tarihinde Anayasa değişikliği için yapılan referandumla Hükümetimiz, artık Türkiye’nin yeni 
12 Eylüllere, yeni darbelere kapılarını tamamen kapattığı bir sürece girdiğini ve bu demok-
ratikleşme yolculuğundan da asla geri döndürülemeyeceğini tarihe geçirmiştir. Kuşkusuz 
Türkiye’nin bu ileri demokrasi yolculuğunun en önemli itici gücü Avrupa Birliği sürecidir. 
Hükümetimizin son 11 yılda gerçekleştirdiği kararlı reformlar, Türkiye’yi AB standartlarına 
her geçen gün daha da yakınlaştırmıştır. Ancak ne yazık ki bu adımların AB nezdinde hak 
ettiği karşılığı bulamadığı da aşikârdır. AB’nin, bazı üyelerin gündelik siyasi hesaplarına 
hapsolmuşçasına, Türkiye’ye uyguladığı çifte standartlar ve önümüze çıkardığı siyasi engel-
lemeler, maalesef katılım müzakerelerinin de doğru bir mecrada ilerlemesini önlemektedir. 

Şurası artık çok açıktır: Türkiye ile AB ilişkileri artık oyalama taktikleriyle, gündelik 
siyasi hesaplarla, türlü bahanelerle daha fazla sürdürülemez. AB’nin Türkiye konusundaki 
tezlerini, önyargılarını, ülkemize bakışını gözden geçirmesinin vakti gelmiştir. 

Bugün ne Türkiye 1963’ün Türkiye’sidir, ne de AB dönemin altı ülkeden oluşan yapı-
lanmasıdır. Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana Türkiye her alanda ciddi bir 
dönüşümden geçmiş ve özellikle AB’ye uyum sürecinin kazandırdığı ivme ile çok daha de-
mokratik, çağdaş, istikrarlı ve güçlü bir ülke haline gelmiştir. 1963’te 14 olan üniversite 
sayımız, bugün 200’lere ulaşmıştır. 1963 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 400 dolar 
iken, bu rakam 2012 yılı itibariyla birçok AB ülkesinden de yüksek bir orana, yaklaşık 11 
bin dolara yükselmiştir. Bugün Türkiye Avrupa’nın altıncı, dünyanın ise on altıncı en büyük 
ekonomisidir.

Buna mukabil AB, derinleşmeyi ve genişlemeyi bir arada sürdürmüş ve bugün 28 üyesiyle 
ekonomik bütünleşmenin ötesinde, önemli bir siyasi Birlik haline gelmiştir. AB, mevcut du-
rumda bir yandan ekonomik krizle boğuşurken, diğer yandan yükselen ırkçılık, İslamofobi ve 
yabancı düşmanlığıyla mücadele etmektedir. Ayrıca, dış politikada belirleyici bir aktör olmak 
bir yana, uluslararası platformdaki güvenilirliğini de zedeleyen bir görüntü sergilemektedir. 

Yayın Organı : İKV Görüş Dergisi
Tarih : 01 Kasım 2013
Yayın Dili : Türkçe
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Ne yazık ki, Türkiye-AB ilişkilerinde de aynı güven erozyonu söz konusudur. Türkiye’ye 
müzakere sürecinde uygulanan çifte standartlar, vatandaşlarımızın AB’nin güvenilirliğine 
olan inancını gölgelemektedir. Türkiye’ye uygulanan ve yine 1980 darbesinin bir ürünü olan 
vize rejimi, halen Türkiye vatandaşlarının karşısındaki en büyük sorundur. Bunların da öte-
sinde, müzakere süreci adil bir zeminde ilerleyememektedir. Siyasi bahanelerle karşımıza 
çıkarılan yapay engellemeler, müzakere sürecinin önünü tıkamaktadır. Şaşırtıcıdır ki, AB, 
İlerleme Raporlarında Türkiye’yi bir yandan ifade özgürlüğü ve temel haklar konularında 
acımasızca eleştirirken, diğer yandan 23’üncü ve 24’üncü fasıl gibi Türkiye’nin demokratik-
leşmesinde büyük öneme sahip fasılların açılması konusunda oldukça isteksiz davranmakta-
dır. GKRY’nin tek taraflı vetosu nedeniyle bu iki faslın açılamaması, AB’nin bir çelişkisidir.

Geriye baktığımızda görülen odur ki, Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından bu yana 
geçen 50 yıl, Türkiye-AB ilişkileri açısından kaybedilmiş ve hayata geçirilememiş birçok 
fırsatı içinde barındırmaktadır. Ancak, her zaman dile getirdiğimiz gibi, süreç sonuçtan çok 
daha önemlidir. AB sürecindeki en büyük motivasyonumuz, bu süreçten elde edeceğimiz 
kazanımlardır. AB süreci, Türkiye’deki reformların çıpası olmuştur. Dünyanın en büyük ba-
şarı projesi olarak gördüğümüz Avrupa Birliği’ne dâhil olma arzumuzun en önemli nedeni 
de halkımızın refah seviyesini en üst düzeye çıkarma niyetimizdir. Hükümetimizin göreve 
gelmesinden bu yana hayata geçirilen düzenlemeler ve reformlar sayesinde ülkemiz 21’inci 
yüzyılın en önemli aktörleri arasında şimdiden yerini almıştır. 

Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, AB üyelik sürecinin her iki taraf için de bir kazan-kazan 
ilişkisi olarak görülmesi gerekir. Bu ilişki çerçevesinde elde edilecek kazanımlar, bazı dar 
vizyonlu çevrelerin şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar değerli ve stratejiktir. Biz bu 
anlayışla AB yolculuğumuzu aynı inanç, aynı cesaret ve aynı özveriyle sürdürüyoruz. “Dur-
mak yok, reforma devam” diyoruz. 

Fikirleri ve hayalleri mekânlara sıkıştıramazsınız. AB barış projesi de bir kıtaya sığacak, 
bir inanca bağlı kalacak, bir dili konuşacak kadar dar bir oluşum değildir;  olamaz. Türkiyesiz 
bir AB fotoğrafı, eksik kalmaya mahkûmdur. Bugün AB’nin kabuğunu kırması ve dünyaya 
açılması için Türkiye bir fırsattır. Türkiye için de Avrupa Birliği ileri demokrasi hedefleri 
açısından önemli bir rehberdir. Dolayısıyla, herkes için en iyi formül, “kazan-kazan” ilke-
si çerçevesinde güçlerini birleştirmektir. AB’siz bir Türkiye elbette yoluna devam edebilir. 
Türkiyesiz bir AB de ağır aksak da olsa yoluna devam edecektir. Ancak Türkiye ile AB’nin 
birlikte yürüdüğü bir yol, çok daha aydınlık bir yoldur. Her şeyden önce dünya barışı adına 
bu ortak yürüyüş dünyaya umut verecek, heyecanını diriltecek bir yürüyüş olacaktır.
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Vizesiz Avrupa Yolculuğu: Türkiye’nin Ortak Kazancı

Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna verdiği müjdeyle, 16 Aralık 
2013 tarihi artık Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki milatlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği ile attığımız karşılıklı imzalarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına artık 
vizesiz Avrupa’nın kapıları açıldı diyebiliriz. 3-3.5 yıllık sürecin sonunda artık vatandaşları-
mıza tam anlamıyla vizesiz Avrupa seyahatinin sağlanmasını öngörüyoruz.

Bu önemli gelişmenin mimarı hiç şüphesiz sürecin her aşamasını bizzat takip eden ve 
yöneten Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Gerek Bakanlığımız, gerek Dışişleri ve İçişleri Bakanlığımız, gerekse bütün ilgili Ba-
kanlık ve kurumlarımız bu süreçte koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde kararlı bir mücadele 
ortaya koydu.

İş dünyamız, sanatçılarımız, sporcularımız, öğrencilerimiz, yurt dışında yaşayan vatan-
daşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız yıllar süren bu çabaya çok önemli destek verdiler.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin kararlı çabalarını artık somut gelişmelerle desteklemesi 
de altı çizilmesi gereken bir noktadır.

Bu aşamayı yakalamamızın arkasında kuşkusuz nice zorlu mücadelenin şahitliği var. 
Ancak bu başarıyı Türkiye’nin ve Türk halkının ortak bir başarısı, ortak bir kazancı olarak 
görmek gerekir.

Atılan imzalarla Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız kazanacak. Keza, Av-
rupa Birliği kazanacak. Dünya barışı kazanarak gönüllerdeki, zihinlerdeki sınırlar da ortadan 
kalkacak.

Biz her fırsatta Avrupa Birliği içerisindeki muhataplarımıza vatandaşlarımıza uygulanan 
vizenin ne kadar mantıksız ve hukuksuz olduğunu ısrarla anlatıyorduk.

Bu uygulamanın hem insanlık hukukuna, hem de AB hukukuna aykırı bir uygulama ol-
duğu ortadaydı.

Avrupa coğrafyasının çok çok uzağındaki ülkelere vize serbestisi tanınırken 54 senedir 

Yayın Organı : Star Gazetesi
Tarih : 17 Aralık 2013
Yayın Dili : Türkçe
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AB sürecinin bir parçası olan Türkiye’nin vatandaşlarına vize çilesinin reva görülmesi bir 
haksızlıktı.

Nihayet artık Avrupa Birliği içerisindeki dostlarımız bu konudaki haksız direncin hukuk-
suz olduğu kadar faydasız ve anlamsız olduğunu idrak ettiler.

Vize uygulamasının ne ekonomik, ne hukuki, ne toplumsal, ne de siyasi hiçbir temeli 
kalmamıştır.

Avrupa’nın altıncı ve en hızlı büyüyen ekonomisi konumundaki Türkiye’nin önüne vize 
koymak her şeyden öteye Avrupa Birliği’nin kendi gelişiminin, kendi refahının önüne vize 
koymaktan başka bir şey değildir.

Bu imzaları çok daha önce atmalıydık. Çok daha önceden bu engelleri kaldırabilmeliydik. 
Ama geç de olsa nihayetinde aklıselim ve sağduyu bağnazlığa ve akıl tutulmasına galip geldi.

Sürecin şeffaflığına ve her türlü soru işaretini giderecek şekilde hareket etmemize rağmen 
bazı çevrelerin yakalanan bu başarıyı gölgeleyecek şekilde haksız birtakım kaygıları ısrarla 
dile getirdiklerine şahit oluyoruz. Hükümetimiz tarafından bu zamana kadar nasıl milleti-
mizin ve ülkemizin aleyhine olabilecek hiçbir adıma izin verilmediyse bundan sonra da izin 
verilmeyecektir.

Vize muafiyeti, Geri Kabul Anlaşması’nın üçüncü ülke vatandaşları bakımından yürür-
lüğe girmesinden makul bir süre sonra gerçekleşmediği takdirde Türkiye bu Anlaşma’yı fes-
hedecektir.

Ülkemiz, Mültecilerin Hukuki Statüsüne ilişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne derç ettiği 
gibi Doğu’muzdan gelecekleri mülteci olarak kabul etmeyeceğimize ilişkin “coğrafi sınırla-
mayı” kaldırmayı ancak AB’ye tam üye olma aşamasında değerlendirilebilecektir.

Türkiye, Avrupa Birliği’nin transit vizeyi de içeren vize politikasını ancak üyelikle bir-
likte üstlenecektir.

Yine ülkemiz, Yol Haritası’nda sayılan bazı uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokol-
lerden sadece vize muafiyeti süreciyle doğrudan ilgisi bulunanlara taraf olacaktır. Başta Av-
rupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 4 No’lu Protokol olmak üzere, bu belgelerden 
bazılarına ise ancak tam üyelik aşamasında taraf olacaktır.

Bütün bu çekincelerimiz bizzat bu yazılı belgelerle sabit olmak üzere teminat altına alın-
mıştır.

Bakanlığımız bu sürecin her aşamasını hiçbir soru işaretine yer bırakmayacak şekilde 
açıklayan bir kitapçık hazırlamış ve ilgili kesimlerle paylaşılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize muafiyeti bir temenniden öte bir haktır ve 
bugün attığımız karşılıklı imzalar da bu hakkın teslim edilme aşamalarından biridir.
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Yayın Organı : Internethaber
Tarih : 24 Kasım 2016
Yayın Dili : Türkçe

AB-Türkiye İlişkilerinde Esas Mesele

AB Bize Çok Mu Lâzım?
“Mezarlıklar kendilerini vazgeçilmez sanan insanlarla doludur” derken acaba Churchill, 

kurucularından biri olduğu AB’nin bu cümlesini uluslararası teşkilatlar için yorumlatacak 
hale düşeceğini öngörmüş müdür?

Irak’a müdahale konusundaki fikir ayrılıkları, yeni ve eski Avrupa tartışmaları, ekonomik 
kriz, batan üye ülkelerin kurtarılması, İngiliz halkının şamar gibi gelen Brexit kararı ve viz-
yonsuz liderlerin kısa dönemli siyasi istismar çabaları AB’yi çok yıprattı.

Bugün Avrupa Parlamentosundan çıkacak  ve yaptırım gücü olmayan Türkiye ile mü-
zakerelerin geleceği konulu tavsiye kararı da, neticesi ne olursa olsun AB’yi yıpratmaktan 
başka bir işe yaramayacaktır.

Oysa Avrupa Birliği asırlarca birbirleri ile acımasızca savaşmış Avrupalıların huzur için-
de yaşamalarını sağlayan, insanlık tarihinin en kalıcı barış projelerinden birisidir.

Kömür ve çelik konularında dayanışma maksadıyla başlayıp yıllar içerisinde 120 bin 
sayfayı aşan müktesebatıyla hayatın hemen her alanına düzenleme getiren bu birlik rahmetli 
Menderes’ten bu yana dışa bakışımızın kızıl elmalarından biri olmuştur. 1958’de başlayan 
maceralı AB serüvenimizin birçok engel, duraksama ve kopmaya rağmen bugün hala devam 
etmesi karşılıklı çıkarlardan kaynaklanır.

Beş yıl boyunca ülkemiz adına müzakerelerini yürüttüğümüz bu sürecin bir gün tam üye-
likle sonuçlanacağını iddia etmek için henüz çok erken. Erken dememizin sebebi müzakere-
ler teknik olarak tamamlandığında aday ülke halkının üyelik onayını referandum ile verme 
kuralı  ve o günün şartlarını bugünden kestiremeyeceğimiz. AB üyesi ülkelerin bazılarının da 
bu kararı kendi halkoylarına sunma opsiyonunu da gözardı edemeyiz.
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Diyetisyen Metaforu
Avrupa Birliği’ni en iyi diyetisyen metaforu ile anlatabiliriz. Bir diyetisyene gidip tüke-

tilen ve yakılan kalorilere endeksli reçetesini uygulamaya başladığımızda, fazla yüklerden 
kurtulan, sağlığına kavuşan özetle kazanan diyetisyen değil biz oluruz. Hatta bir diyetisyenin 
kilolu olması, öfkesini kontrol edememesi veya kalp damarlarının bazılarının tıkalı olması 
reçetesinin kötü olduğunu değil, kendi reçetesini doğru düzgün uygulayamadığını gösterir. 
Bugün AB içerisinde ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin AB kurallarını uygulama 
konusunda en çok kaçamak yapan ülkeler olması bu yüzden bir tesadüf değildir. Ülkemizin 
gereksiz yüklerinden ve vatandaşımızı kısıtlayan mantığa aykırı eski yasaklardan kurtulma-
sında AB sürecinin katkıları her kesimce teyit edilmektedir.

Gerçekçi olmak gerekirse, toplumumuz AB müktesebatının bazı yönlerini  hiç bir zaman 
kabullenmeyecektir. Ancak bu kuralların büyük çoğunluğunun hayata geçirilmesi ülkemizin 
demokratik ve insan hakları standartlarını yükseltmek ve milletimizin yaşam kalitesini arttır-
mak açısından elzemdir.

AB uyum sürecinin katılım öncesi fonlar aracılığı ile devlet hazinemize katkıları da göz 
ardı edilmemelidir. AB Bakanlığımız toplam giderinin belki otuz hatta kırk kat fazlasını bu 
fonlar aracılığı ile ülkemize kazandırırken, yılda yetmiş binin üzerinde gencimizin Erasmus, 
Jean Monnet gibi programlarla AB ülkelerinde eğitim almasını da sağlamaktadır.

AB’nin Ülkelerine Değil, İlkelerine Yoğunlaşmalıyız
Bazı AB ülke liderlerinin duyarsız ve itici tavırlarına tepki olarak AB ilkelerinden vaz-

geçmemizin papaza kızıp oruç bozmaktan pek bir farkı olmayacaktır. AB’nin ülkelerine değil 
ilkelerine yoğunlaşmalıyız.

Peki, Vizesiz Seyahat Hayal mi?
Vatandaşlarımızın AB ülkelerine vizesiz seyahat etme talebi aslında anamızın ak sütü 

gibi hakkımız olan ve gerçekleşmesi gereken bir beklentidir. Hak etmediğimiz bir talepte hiç 
bulunmadık.

Bu talebi en çok ve en hararetli dile getirenlerden biri olarak 16 Aralık 2013 tarihinde 
vizelerin kaldırılma sürecinin imzalarla somutlaştırılması siyasetteki en önemli başarıları-
mız arasındadır. Ancak FETÖ mensubu hain yargı ve emniyet çetesinin hemen ertesi gün 
ülkemizi karanlığa gömmeye kalkışması birçok konuda olduğu gibi bu konuda da ulusal 
çıkarlarımıza çok zarar vermiştir. 

AB ile vize mutabakatımız ilişkilerimizde kritik bir eşiktir. Vatandaşlarımız 80 darbesi 
öncesi bugün AB üyesi olmuş birçok ülkeye vize almadan gidebiliyordu. Maalesef darbe-
ci zihniyet insanlarımız siyasi sığınmacı statüsü ile Avrupa’ya kaçamasın diye bu ülkelerin 
1960 Ankara anlaşmasından doğan serbest dolaşım hakkımızı ihlal etmesine göz yumdu. 

Son yıllarda göç sorunu nedeniyle Avrupa Birliği komisyonu ile ciddi bir yakınlaşma 
sağlanmıştır. Bu konudaki iş birliği  yasadışı göçle mücadelede eksikliklere rağmen, başarılı 
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da olmuştur. Yasadışı göçle mücadele birbirimize ihtiyacımız olduğu kadar, birlikte hareket 
ettiğimizde daha etkin olduğumuzu da göstermiştir.

Vatandaşlarımıza İncitici Yaklaşım
1996’dan bu yana Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hala 

vize kuyruklarında bekletilmesi ve karşılaştığı incitici yaklaşımın mantıksal bir izahı yoktur. 
Mallarımız serbestçe dolaşırken, o malı üreten sahiplerinin gördüğü muamele akıl dışıdır.  

Gelinen noktada AB’nin terörle mücadele yasamızı bahane etmesi ise hiç inandırıcı gel-
miyor. Geçen sene Schengen kapsamına alınarak vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanı-
nan Birleşik Arap Emirliklerinin bizden daha demokratik ve insan haklarına duyarlı olduğu-
nu kimse iddia edemez.

Mesele Haklı Olmak Değil, Güçlü Olmaya Kitleniyor
Mesele haklı olmak değil güçlü olmaya kitleniyor. 2002’de üç bin doların altında seyre-

den kişi başına düşen milli gelirimiz on yılda üç kat arttığı gibi, yirmi bin dolar seviyelerine 
ulaştığı an biz istemesek bile AB vize şartını ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden istikrarımızı 
koruyarak ekonomimizi büyültmek son derece yerinde bir yaklaşımdır.

Fazla Naz Âşık Usandırır
‘‘Fazla naz âşık usandırır’’ atasözümüzü Brüksel’e sıkça hatırlatmakta fayda var. Vize 

serbestliğinin sağlanması AB’ye kırgın olan ve samimiyetini haklı olarak sorgulayan hal-
kımızın güvenini yeniden tesis edecek, AB’nin verdiği sözlerin arkasında durduğunun en 
somut ispatı olacaktır. 

AB üyelik süreci Türkiye için faydalı olsa da, kesinlikle tek alternatifimiz değildir.
Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacı, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından kat 

kat fazladır. Avrupa Parlamentosunda oy verirken bunu umarız hatırlarlar.
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AB Genişleme Komiserini Beklerken...

AB’nin genişlemeden Sorumlu Komisyon üyesi yani Türkiye’nin en önemli AB muhata-
bı, Ramazan Bayramı sonrası ülkemizi ziyaret edecekmiş.

Biraz geç kaldı bizce. 16 Temmuz sabahı gelip AB’nin en önemli değeri olan demokrasi 
için gözünü kırpmadan hayatını vermeye hazır olan aziz milletimize takdirlerini iletmeliydi.

Umarız Avrupa’ya sığınmış hain FETÖ mensupları ile PKK militanlarının yargılanmak 
üzere Türkiye’ye iade edileceklerine dair müjdeli haberlerle ve TC vatandaşlarına karşı uy-
gulanan haksız, mantıksız ve hukuksuz vizelerin kalkma sürecinin takvimi ile geliyordur. 
Yok, aklınca bizi her zamanki gibi eleştirmeye geliyorsa çok fazla ciddiye alınmayacağını 
bilmesi gerekir.

Irak’a müdahale konusundaki fikir ayrılıkları, yeni ve eski Avrupa tartışmaları, ekonomik 
kriz, ekonomisi batan üye ülkelerin kurtarılması, İngiliz halkının şamar gibi gelen Brexit 
kararı ve vizyonsuz liderlerin kısa dönemli siyasi istismar çabaları AB’yi çok yıprattı.

Oysa Avrupa Birliği asırlarca birbirleri ile acımasızca savaşmış Avrupalıların huzur için-
de yaşamalarını sağlayan, insanlık tarihinin en kalıcı barış projelerinden birisi olarak bir 
zamanlar ne kadar da saygın bir konuma sahipti.

Kömür ve çelik konularında dayanışma maksadıyla başlayıp yıllar içerisinde 120 bin 
sayfayı aşan müktesebatıyla hayatın hemen her alanına düzenleme getiren bu birlik rahmetli 
Menderes’ten bu yana dışa bakışımızın kızıl elmalarından biri olmuştu. 1958’de başlayan 
maceralı AB serüvenimizin birçok engel, duraksama ve kopmaya rağmen bugün hala devam 
etmesi karşılıklı çıkarlardan kaynaklanır.

Beş yıl boyunca ülkemiz adına müzakerelerini yürüttüğümüz bu sürecin bir gün tam üye-
likle sonuçlanacağını iddia etmek adeta hayalperestlik görülen bir olgu. Müzakereler teknik 
olarak tamamlandığında aday ülke halkının üyelik onayını referandum ile verme kuralı, o 
günün şartlarını bugünden kestiremeyeceğimiz gerçeği, AB üyesi ülkelerin bazılarının da bu 
kararı kendi halkoylarına sunma opsiyonunu da göz önüne alınca fotoğraf daha da karmaşık 
bir hal alıyor.

Yayın Organı : Trend Haber Ajansı
Tarih : 24 Haziran 2017
Yayın Dili : Türkçe
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Avrupa Birliği’ni biz en iyi diyetisyen metaforu ile anlatabiliyoruz. Bir diyetisyene gidip 
tüketilen ve yakılan kalorilere endeksli reçetesini uygulamaya başladığımızda, fazla yük-
lerden kurtulan, sağlığına kavuşan özetle kazanan diyetisyen değil müşterisi olur. Hatta bir 
diyetisyenin kilolu olması, öfkesini kontrol edememesi veya kalp damarlarının bazılarının 
tıkalı olması, reçetesinin kötü olduğunu değil, kendi reçetesini hakkıyla uygulayamadığını 
gösterir. Bugün AB içerisinde ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin AB kurallarını 
uygulama konusunda en çok kaçamak yapan ülkeler olması bu yüzden bir tesadüf değildir. 
Ülkemizin gereksiz yüklerinden ve vatandaşımızı kısıtlayan mantığa aykırı eski yasaklardan 
kurtulmasında AB sürecinin katkıları her kesimce teyit edilmektedir.

Gerçekçi olmak gerekirse, toplumumuz AB müktesebatının bazı yönlerini hiç bir zaman 
kabullenmeyecektir. Ancak bu kuralların büyük çoğunluğunun hayata geçirilmesi ülkemizin 
demokratik ve insan hakları standartlarını yükseltmek ve milletimizin yaşam kalitesini arttır-
mak açısından elzemdir.

AB uyum sürecinin katılım öncesi fonlar aracılığı ile devlet hazinemize katkıları da göz 
ardı edilmemelidir. AB Bakanlığımız toplam giderinin belki otuz hatta kırk kat fazlasını bu 
fonlar aracılığı ile ülkemize kazandırırken, yılda yetmiş binin üzerinde gencimizin Erasmus, 
Jean Monnet gibi programlarla AB ülkelerinde eğitim almasını da sağlamaktadır.

Bazı AB ülke liderlerinin duyarsız ve itici tavırlarına tepki olarak AB ilkelerinden vaz-
geçmemizin papaza kızıp oruç bozmaktan pek bir farkı olmayacaktır. AB’nin ülkelerine değil 
ilkelerine yoğunlaşmalıyız.

AB ile vize mutabakatımız ilişkilerimizde kritik bir eşiktir. Vatandaşlarımız 80 darbesi 
öncesi bugün AB üyesi olmuş birçok ülkeye vize almadan gidebiliyordu. Maalesef darbeci 
zihniyet insanlarımızın siyasi sığınmacı statüsü ile Avrupa’ya kaçamasın diye bu ülkelerin 
1960 Ankara anlaşmasından doğan serbest dolaşım hakkımızı ihlal etmesine göz yumdu.

Son yıllarda göç sorunu nedeniyle Avrupa Birliği komisyonu ile ciddi bir yakınlaşma 
sağlanmıştır. Bu konudaki iş birliği yasadışı göçle mücadelede eksikliklere rağmen, başarılı 
da olmuştur. Yasadışı göçle mücadele birbirimize ihtiyacımız olduğu kadar, birlikte hareket 
ettiğimizde daha etkin olduğumuzu da göstermiştir.

1996’dan bu yana Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hala 
vize kuyruklarında bekletilmesi ve karşılaştığı incitici yaklaşımın mantıksal bir izahı yoktur. 
Mallarımız serbestçe dolaşırken, o malı üreten sahiplerinin gördüğü muamele akıl dışıdır.

Gelinen noktada AB’nin terörle mücadele yasamızı bahane etmesi ise hiç inandırıcı gel-
miyor. Geçen sene Schengen kapsamına alınarak vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı tanı-
nan Birleşik Arap Emirlikleri’nin bizden daha demokratik ve insan haklarına duyarlı olduğu-
nu kimse iddia edemez.

Mesele haklı olmak değil güçlü olmaya kitleniyor. 2002’de üç bin doların altında seyre-
den kişi başına düşen milli gelirimiz on yılda üç kat arttığı gibi, yirmi bin dolar seviyelerine 
ulaştığı an biz istemesek bile AB vize şartını ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden istikrarımızı 
koruyarak ekonomimizi büyültmek son derece yerinde bir yaklaşımdır.
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Bugün Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacı, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacından kat 
kat fazladır. AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri ülkemizde vereceği mesajları hazırlar-
ken bu gerçekleri umarız hatırlarlar.
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AB Bize Çok mu Lazım?

Asırlarca birbirleri ile acımasızca savaşmış Avrupalıların huzur içinde yaşamalarını sağ-
layan Avrupa Birliği aslında insanlık tarihinin en kalıcı barış projelerinden birisidir.

1958’de başlayan maceralı AB serüvenimizin birçok engel, duraksama ve kopmaya rağ-
men bugün hala devam etmesinin sebepleri oldukça fazladır.

Netice her ne olursa olsun bu sürecin devam etmesinde ülkemiz açışından yarar vardır. 
Avrupa Birliğini en iyi diyetisyen metaforu ile anlatabiliriz. Bu metaforu çok da beğenmeyen 
AB Uzmanı rahmetli Tulu Gümüştekin kardeşim ile yıllarca daha iyi bir örnek bulmak için 
uğraşmış, başarılı olamamıştık.

Hatta geçen hafta İstanbul Aydın Üniversitesinde ders verdiğim yüksek lisans öğrencile-
rim ile benzer bir sohbette farklı bir metafor arayışında da alternatif üretemedik. Bir diye-
tisyene gidip tüketilen ve yakılan kalorilere endeksli reçetesini uygulamaya başladığımızda, 
fazla yüklerden kurtulan, sağlığına kavuşan özetle kazanan diyetisyen değil biz oluruz. Hatta 
bir diyetisyenin kilolu olması veya kalp damarlarının bazılarının tıkalı olması reçetesinin 
kötü olduğunu değil, kendisinin kendi reçetesini doğru düzgün uygulayamadığını gösterir.

Bugün AB içerisinde ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerin AB kurallarını uy-
gulama konusunda en çok kaçamak yapan ülkeler olması bu yüzden bir tesadüf değildir. 
Ülkemizin gereksiz yüklerinden ve vatandaşımızı kısıtlayan mantığa aykırı eski yasaklardan 
kurtulmasında AB sürecinin katkıları her kesimce teyit edilmektedir.

Toplumumuz AB müktesebatının bazı yönlerini  hiç bir zaman kabullenmeyecektir. An-
cak bu kuralların büyük çoğunluğunun hayata geçirilmesi ülkemizin demokratik ve insan 
hakları standartlarını yükseltmek ve milletimizin yaşam kalitesini arttırmak açısından elzem-
dir.

AB uyum sürecinin katılım öncesi fonlar aracılığı ile devlet hazinemize katkıları da göz 
ardı edilmemelidir. AB Bakanlığımız toplam giderinin belki otuz hatta kırk kat fazlasını bu 
fonlar aracılığı ile ülkemize kazandırırken, yılda yetmiş binin üzerinde gencimizin Erasmus, 
Jean Monnet gibi programlarla AB ülkelerinde eğitim almasını da sağlamaktadır.

Yayın Organı : Sır Haber
Tarih : 14 Ekim 2017
Yayın Dili : Türkçe
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Dış ticaret hacmimizin yarıdan fazlasının Avrupa ülkeleri yapıldığı bilinciyle, bazı AB 
ülke liderlerinin duyarsız ve itici tavırlarına tepki olarak AB ilkelerinden vazgeçmemiz papa-
za kızıp oruç bozmaktan pek bir farkı olmayacaktır.
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Avrupa’ya Vizesiz Seyahat Hayal mi?

Vatandaşlarımızın AB ülkelerine vizesiz seyahat etme talebi aslında anamızın ak sütü 
gibi hakkımız olan ve gerçekleşmesi gereken bir beklentidir. Hak etmediğimiz bir talepte 
bulunmuyoruz. 

AB ile vize mutabakatımız ilişkilerimizde kritik bir eşiktir. Vatandaşlarımız 80 darbesi 
öncesi bugün AB üyesi olmuş birçok ülkeye vize almadan gidebiliyordu. Maalesef darbe-
ci zihniyet insanlarımız siyasi sığınmacı statüsü ile Avrupa’ya kaçamasın diye bu ülkelerin 
1960 Ankara anlaşmasından doğan serbest dolaşım hakkımızı ihlal etmesine göz yumdu. 

Son yıllarda göç sorunu nedeniyle Avrupa Birliği komisyonu ile ciddi bir yakınlaşma 
sağlanmıştır. Bu konudaki iş birliği yasadışı göçle mücadelede eksikliklere rağmen, başarılı 
da olmuştur. Yasadışı göçle mücadele birbirimize ihtiyacımız olduğu kadar, birlikte hareket 
ettiğimizde daha etkin olduğumuzu da göstermiştir. 

1996’dan bu yana Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hala 
vize kuyruklarında bekletilmesi ve karşılaştığı incitici yaklaşımın mantıksal bir izahı yoktur. 
Mallarımız serbestçe dolaşırken, o malı üreten sahiplerinin gördüğü muamele akıl dışıdır.  

Gelinen noktada AB’nin terörle mücadele yasamızı bahane etmesi ise hiç inandırıcı gel-
miyor. İki sene önce Schengen kapsamına alınarak vatandaşlarına serbest dolaşım hakkı ta-
nınan Birleşik Arap Emirliklerinin bizden daha demokratik ve insan haklarına duyarlı oldu-
ğunu kimse iddia edemez. 

Özellikle Avrupa’ya kapak atmanın yollarını arayan dört milyona yakın Suriyeli ve Iraklı 
kardeşimize ev sahipliği yaptığımız bir dönemde kozlarımızı daha stratejik kullanarak va-
tandaşlarımıza analarının ak sütü gibi helal olduğunu girişte de vurguladığımız Avrupa’da 
serbest dolaşım hakkını kotarmanın zamanı gelmiştir.  Eskilerin düştüğü stratejik hayal hata-
larına düşmeden olaya mantıklı bir bakış açısıyla yaklaşmak gerekir. Bizi tampon bölge yap-
mayı tercih eden karar vericilere asıl ihtiyaçlarının güvenilir ve dayanıklı bir köprü olduğunu 
anlatmamız lazım. Çare o dört milyonun Avrupa’ya gitmesini engellemek için maddi destek 
koparmak değil onların yurtlarına dönebilmelerini sağlayacak istikrarlı demokratik ortamı 
birlikte hazırlamaktır. 

Yayın Organı : Sır Haber
Tarih : 20 Ekim 2017
Yayın Dili : Türkçe
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Mesele haklı olmak değil güçlü olmaya kitleniyor. 2002’de üç bin doların altında sey-
reden kişi başına düşen milli gelirimiz on yılda on bin doları aştığı gibi, yirmi bin dolar 
seviyelerine ulaştığı an biz istemesek bile AB vize şartını ortadan kaldıracaktır. Bu yüzden 
istikrarımızı koruyarak ekonomimizi büyültmek son derece yerinde bir yaklaşımdır. 

Uluslararası ilişkilerde duygusallığa yer olmaz. Bizi çok sevdikleri için değil, çıkarları 
öyle gerektirdiği için adım atmalarını sağlamak için durmadan, bıkmadan ve usanmadan di-
yaloğu sürdürmeliyiz.
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AB Sürecimiz ve İngiltere Örneği

Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım İngiltere’ye resmi bir ziyaret 
gerçekleştirdi.  Son yıllarda ilişkilerimiz daha iyi seyreden, Birleşik Krallık en çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ikinci ülke.  Sayın Başbakan İngiltere ile ilişkileri daha da geliştirmek 
için İngiliz hükümetiyle görüşmelerde bulundu ve Türkiye’ye yatırımcı çekmek adına dün-
yaca ünlü dev firmaların CEO’larıyla bir araya gelerek onlara ülkemizdeki fırsatları anlattı. 
Avrupa Birliği’nden ayrılarak yeni bir sürece giren İngiltere ile Türkiye ilişkilerinin bugünü-
nü ve yarınını iki ülkenin tarihsel perspektiflerinden ve AB ile yaşadıkları süreçler üzerinden 
değerlendirebiliriz.

Büyük Britanya, bir dönemin üzerinde güneş batmayan imparatorluk diye anılan ülke 
I. ve II. Dünya Savaşları’ndan galip ayrılmasına karşın dünyadaki hâkim güç görüntüsünü 
kaybetti. Özellikle Avrupa’yı yakıp yıkan bu savaşlardan olumsuz etkilenmeden ayrılması 
imkânsızdı. Zaten ABD ve Sovyetler Birliği iki kutuplu dünyayı oluşturarak süper güçler 
olarak sahneyi devraldılar. Tabi buna bakarak İngiltere’nin zayıf bir ülke olduğunu düşün-
meyelim. Liderliği devretse de hala Birleşik Krallık’a bağlı ülkeleri ve ticaret hacimlerini 
dikkate aldığımızda hala büyük bir kuvvet.

Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da barış ortamını sağlamak için 1951 yı-
lında gelecekte Avrupa Birliği’ne evrilecek olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) 
6 üyeyle (Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda) kuruldu. 
İngiltere bu oluşumda yer almamıştı. En başta yüzyıllardır çekişen Almanya ve Fransa’yı 
barıştırmak ve ortak bir yola sokmak arzulanıyordu. Zaten kurucu unsurların başatı bu iki 
ülkeydi. 1957’de Avrupa Ekonomi Topluluğu’na (AET) dönüşen bu birliğe İngiltere üyelik 
başvurusunda bulundu lakin General de Gaulle yönetimindeki Fransa 1963’de ve 1967’de 
İngiltere’nin üyeliğini karşı iki kez veto etti. Ancak 1973’te uzun müzakereler neticesinde 
üye olabilen İngiltere emin olun yıllardır aynı sebeplerle oyalanan Türkiye’yi en iyi anla-
yacak ülkedir. Zaten AB adaylığımız süresince bize en güçlü destek veren ülkelerden birisi 
İngiltere oldu.
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Üye olmasına karşın İngiltere sürekli AB uygulamalarına itirazları ile gündeme geldi. 
Birliğin birçok uygulamasının da dışında kalmayı tercih etti. Hatta Birliğin merkezi Brük-
sel’e çalışma saatlerini düzenleyen AB yönergesine dâhil olmamak, güvenlik ve hukukuna 
dair bazı önlemlerinin de dışında kalmak gibi taleplerde bulundu. Bilindiği üzere Sterlin’den 
de vazgeçmemiş bir İngiltere gemileri yakabilirdi. Nihayet Haziran 2016’daki referandum ile 
%51,9 ile AB’den çıkma yönünde çoğunluk sağlandı. Bu referandum sürecine politikacılar 
ve sivil toplum kuruluşları “Britanya” isminden ve İngilizce “çıkış” anlamına gelen “exit” 
kelimelerinden esinlenerek “BREXIT” adını verdiler. Yazının bu kısmına kadar AB tarihi ve 
İngiltere’nin üyelik ve ayrılış serüvenini özetledik. Zira Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü-
nü ve geleceğini irdeleyebilmek ve gelecekteki Türkiye-İngiltere ilişkilerini tasarlayabilmek 
için bilmekte fayda var.

Bugüne kadarki Türk hükümetleri adımızı John, Hans ya da Philip yapmak, ana dilimizi 
İngilizce, Almanca, Fransızca yapmak arzusuyla AB hayalinin peşinden gitmediler. Bunu iyi 
anlamamız gerekiyor. Batı hayranlığı ya da batı düşmanlığı üzerinden bu süreci ve çalışma-
ları değerlendirirsek rasyonel olmayan yanlış bir perspektif üzerinden gitmiş olur, toplumu 
da yanlış yönlendirmiş oluruz. Avrupa Birliği beli standartları dayatan ama yaptırım gücü 
bir devlet gibi ceza yasaları üzerinden tesis eden bir yapı değil. Ülke yönetimleri üzerinde 
baskı kuruyor. Halka dayatılan bir baskı unsuru ve algı oluşmuyor tabi ki. Siyasetçiler bunu 
halklarına yansıtırken polemik haline getirirse (İngiltere ve birçok ülkede örnekleri olduğu 
gibi) o zaman o ülkenin vatandaşları AB’ye karşı olumsuz düşünceler edinebilirler. Bunlar 
politikanın getirdiği doğal süreçler ve sonuçlar.

Gelelim zamanında bizim ve İngiltere’ nin AB üyeliğini neden istediğimize. Kurucu 6 
ülke gümrük birliği kurup vergileri de kaldırınca oluşan serbest ticaret ortamının başarılı 
sonuçlar vermesi o yıllarda bizi ve İngiltere’yi de cezbetti. Fakat biz 60 darbesi, 71 muhtı-
rası ve 80 darbesi gibi demokrasiyi kesintiye uğratan ve itibarımızı yerle bir eden hadiseler 
nedeniyle rahmetli Menderes dönemindeki ilk başvurumuzdan beri AB üyeliğine giremedik. 
İngiltere’de uzun uğraşlarla girdiği bu birliğe belki de yaşadığı vetoları da unutmayarak hep 
çekinceli baktı kamuoyunda.

Biz daha girmeden AB gerekli mi tartışmaları yaparken 43 yıllık üyeliğinin ardından İn-
giltere bu tartışmaları yaşaya yaşaya sonunda birlikten çıkma kararı aldı. AB ile yaşadığımız 
sıkıntılar benzese de İngiltere ve Türkiye farklı yapıda iki ülke. Bunu unutmamızda fayda 
var. Güçlü ve köklü bir demokrasi geçmişine sahip olan İngiltere 2016 yılı IMF verileri-
ne göre AB içinde Almanya’nın ardından ikinci ve dünyada beşinci en büyük ekonomidir. 
Ayrıca hala dünya finans merkezlerinden birisi ve çok uluslu firmaların birçoğunun Avrupa 
merkezi Londra’da mukimdir. Geçmişteki sömürgesi olan ülkelerle hala güçlü ticari ilişkisi 
devam etmekte ve Kraliçe Elizabeth’in de başkanı olduğu İngiliz Milletler Topluluğu’nun da 
(Commonwealth of Nations)  hala baş aktörüdür. İngiliz Milletler Topluluğu deyince bugün-
kü İngiltere’yi oluşturan ülkelerle karıştırmayalım. Geçmişte Britanya İmparatorluğu’nun 
parçası olan devletler ile sonradan katılmış devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyon 
denilebilir.  Afrika, Asya, Amerika, Avrupa ve Pasifik olmak üzere altı kıtadan 52 üye devlet 
var. İngiltere’nin bugünlerde AB’ye alternatifleri kamuoyunda tartışmamakta ve hala Brexit 
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ile alakalı prosedürleri tamamlayıp çıkışı en yakın zamanda bitirme çabasında. AB’ye alter-
natif bir kuruluş oluşturacağını ima etmiyoruz ama elinde hala ticari ve siyasi anlamda büyük 
bir etki alanı var. Ayrıca İpek Yolu projesine olan ilgisi ve Orta Doğu’da yeni açılımlarıyla 
İngiltere dünya siyaset arenasında daha etkin rol alacaktır. 

Bizim ise geçmişteki Osmanlı bekası ülkelerle böyle bir topluluğumuz yok. Zaten tarihin 
akışı neticesinde ortaya çıkan başka bir dünya var artık. Yalnız sürekli değindiğim üzere 
bizim de Müslüman ülkelerle ortak bir pazara, bunun yanında Karadeniz, Balkan ülkeleriyle 
bir ortak pazara kilit taşı ve cazibe merkezi bir ülke olarak öncülük etmeliyiz. Serbestleşen 
ticaret Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile başlayan 20. Yüzyılın en büyük mede-
niyet projesi Avrupa Birliği’ne giden yolu açtı. Zenginleşmeden medeniyeti oluşturan öğeleri 
beslememiz zor. Bu realiteyi dikkate alarak zenginleşmenin yollarını aramaktan vazgeçme-
yen bir ülke olmamız şart. Tarihi bağlarımız olan ülkelerle ikili ilişkilerimizi ve ticaret ha-
cimlerimizi hızlı bir biçimde artırmamızda fayda var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sırbistan’a 
geçtiğimiz ay yaptığı ve çok verimli geçen seyahati bunun fevkinde olan bir Türkiye’nin 
adımıdır. Coğrafyamız ve tarihimiz bizi Müslüman, Avrupalı, Balkanlı, Orta Doğulu, Kaf-
kasyalı, Karadenizli ve hatta Hazarlı ve Avrasyalı yapıyor. Bu paydaların her birinin getirdiği 
sorunlarla da mücadele ediyoruz. Öyleyse bunun artılarını da değerlendirmemiz ve işbirlik-
lerine gitmemiz gerekiyor.  Dünyanın uzak coğrafyasından coğrafi ve tarihi bağı olmayan 
ülkeler bizim birbirimizle yaptığımız ticaretin üzerinde rakamlara ulaşıyor. 

AB bizim için olmazsa olmaz değil. Ama birçok düzenleme ve standartları bizim halkı-
mıza sunmamız gerekiyor. Müreffeh olabilmek için bunları alacağız. Bizim pes etmemizle 
değil AB’nin isteksizliği ile biterse bitecek bir süreç. Kaldı ki Türkiye üyeliğe kabul edil-
diğinde Türk Halkı bunu kabul edecek mi onu da geldiğimiz seviye gösterecek. İngiltere, 
kendini dünyadaki gelişmelere hızla uydurup flexible olamayan AB ile sıkıntılar yaşadı ve 
ayrıldı. Bundan sonra AB üye ülkelere onların şartlarını dikkate alarak ayrıcalıklar ve esnek-
likler tanımak zorunda kalacaktır. Aksi halde böyle büyük bir medeniyet projesi dağılmaya 
mahkûm olacaktır. Bize düşen hem AB’nin refah seviyesine ulaşabilmek için çok çalışmak 
hem de başka birçok ticari birliği örgütleyerek ya da önerdiklerim gibi kurarak serbest ticaret 
yoluyla ürünlerimizi satarak karşılıklı zenginleşmeyi sağlayan Türkiye olmaktır. İngiltere 
gibi etki alanı yüksek ve güçlü ekonomiler ile de karşılıklı ticari antlaşmaları geliştirmemiz 
geleceğimizi belirleyecektir.
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Avrupa ile İlişkiler ve Vatikan-Roma Temasları

Türkiye’nin Avrupa ile ilişkileri köklü ve uzun bir geçmişe dayanır. Anadolu bir Türk 
yurduna dönüştüğünden itibaren daha 11’inci yüzyılda Avrupalılar bu topraklara “Turchia/
Turquie” (Türkiye)  diye haritalarında bile yer vermiştir. O zamandan bu zamana savaşlarla, 
ticaretle, siyasi çekişmeler ve işbirlikleriyle takriben bin yıl geçmiş. Avrupa ile ilişkilerimizi 
var olup-olmama savaşlarına karşın kesmemiş bir ülkeyiz. Bundan sonrada kesmeyeceğimiz 
aşikâr. Birbirini yüzlerce yıl savaşlarda katleden Avrupalı milletlerin 20. Yüzyıldaki en bü-
yük projesi Avrupa Birliği ile kan ve kaynak kaybetmeye son vermeleri önemli bir başarıydı. 
Fakat dünde yaptığınız olumlu işleri bugün devam ettiremezseniz yarınların olumlu devam 
edeceğinin garantisi yoktur.

AB kapısında bizim kadar bekletilen başka bir ülke daha yok. Haliyle Türk halkında 
AB’ye karşı olan inanç ve katılım arzusu günden güne azalmakta. Oysa devam eden müza-
kereler var ve 2002’den bugüne çok yol kat ettik. Fakat güncel süreçte Avrupa ülkelerinin 
bazılarının PKK, DHKP-C ve FETÖ gibi terörist örgüt mensuplarının ülkelerinde faaliyetle-
rine ses çıkarmamaları, terör suçlularını kendi hukuk sistemlerinin üzerine topu atarak iade 
etmemeleri vb. birçok dostluğa yakışmayan tutum halkımızın nezdinde AB’ye karşı negatif 
etki yapıyor. Artık her dediklerine boyun büken bir Türkiye olmadığı için çıkarları çakışınca 
iyice tersleşen ve karşısında güçlü bir Türkiye bulan bazı AB ülkeleri iç politikalarının da et-
kisiyle milliyetçi ve hatta İslam karşıtı söylemlerin etkisinde kalıyor. Tabi bunu tüm Avrupalı 
siyasetçilere ve destekçilerine mal edemeyiz. 

Afrin’e gerçekleşen “Zeytin Dalı Operasyonu” devam ederken, Türk halkı AB’ye karşı 
iyice karamsar bakmaya başlamışken ve ABD’nin YPG/PYD’ye mantıksız desteği garip bir 
şekilde hala sürüyorken ve Kudüs konusunda aldığı kararın ve BM’de oylamayla bunun aksi 
yönde aldığı kınama kararının etkileri sıcaklığını korurken bu hafta başı bendenizin de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın davetiyle iştirak ettiğim kendisinin Vatikan ve İtalya temaslarında çok 
önemli konular müzakere edildi.

İlk durağımız Roma şehrinde bulunan ve dünyanın yüzölçümü olarak en küçük 2’nci 
devleti olan Vatikan’dı. 2013 yılında altı yüzyıl sonra bir Papa’nın (XVI. Benedikt) yaşarken 
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bu görevden ayrılmasıyla şu an başta bulunan Fransuva (Francois) Papa ve devlet başkanı 
seçilmiştir. Vatikan 0,44 km2’lik yüzölçümü ve 800 kişilik nüfusuna karşın 1,2 milyar kişilik 
Katolik toplumunu temsil etmektedir. Vatikan’a Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyaretimiz 
rahmetli Celal Bayar tarafından 1959 yılında gerçekleşmiş ve bugüne kadar Sayın Cumhur-
başkanımızın ziyaretine kadar farklı düzeylerde ziyaretler gerçekleşmiş. Bizde zamanında 
AB Bakanı olarak Vatikan’a resmî bir ziyaret gerçekleştirmiş hem AB sürecimiz için destek 
almış hem de o zamanki Papa’nın Mavi Marmara vahşeti dolayısı ile İsrail’i sert bir dille 
kanamasını sağlamıştık. 

Papa Fransuva mütevazı, diğer dinlere karşı yumuşak söylemleri olan ve bazı yönetimsel 
reformlar yapmayı hedefleyen birisi olarak bilinmekte. Yalnız 2015 yılında Vatikan’da bir 
ayinde 1915 olaylarını 20’nci yüzyılın ilk soykırımı olarak tanımlamasıyla ilişkilerimizi ger-
mesi neticesinde aynı gün büyükelçimizi merkeze çektik. 2016’da Vatikan’ın görüşlerimize 
yakın bir açıklama yapması ile tekrar büyükelçimiz görevine dönmüştü.  

Papalık yüzölçümüyle, nüfusuyla ve ordusuyla bir güç teşkil etmiyor olarak görünebilir 
fakat temsil ettiği değerler ve inananlar neticesinde büyük bir yumuşak güce sahiptir. Ulusla-
rarası toplumda etki alanı bulunan Vatikan ile ilişkilerimizin seyri de önemlidir.

En son şahit olduğumuz Trump’ın Kudüs kararına karşın ve Avrupa’ya gelen göçmenlere 
karşı Avrupalı devletlerin takındığı tavır hususunda Papa’nın desteği ve insani hamlelerde 
göstereceği yaklaşım önemlidir. İslamiyet’in terörle bağdaşmadığını daha öncede ifade etmiş 
olan Papa’nın bu konuda Hristiyan dünyasında artan bu olumsuz algıyı kırmakta önemli bir 
etkisi olacağını görüyoruz. Vatikan ile 1990’lı yıllardan sonra “ sözde dinler arası diyalog” 
söylemiyle irtibatları artan FETÖ mensuplarıyla arasına mesafe koyması ve terör örgütleriyle 
mücadelede iş birliği yapılması ülkemizin beklentileridir. En büyük iş birliği konusu üç dinin 
de kutsal mekânı olan Kudüs’tür.  Evangelist ve Siyonistlerin kafalarına göre Kudüs’ü sahip-
lenip hakkında kararlar alıp yönetmek istemelerinin Papa’nın da tepkisini çekmiş olmasını 
Filistin ve Kudüs’e dair açıklamalarından anlıyoruz. 

Kudüs tüm dinlerin kutsal şehridir bu yönde bir denge siyaseti ile Katolik dünyasının da 
desteği sağlanabilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız bu politika ve işbirlikleri hususunda 
dünyayı mesafe tanımaksızın kat ederek görüşmeler gerçekleştirmektedir. Vatikan ziyareti bu 
iş birliği ve destek bağlamında çok önemli ve faydalı olmuştur.

İkinci durağımız İtalya’nın başkenti olan Roma’ydı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella 
ile Sayın Cumhurbaşkanımız baş başa görüştükten sonra heyetler arası çalışma yemeğine 
geçtiler.

İktidara geldiğimiz 2002 yılından itibaren özellikle Berlusconi döneminde tavan yapan 
Türkiye-İtalya ilişkileri bugüne kadarki süreçte Almanya, Hollanda ve Fransa gibi ülkelerle 
ilişkilerimiz gerilirken olumlu havayı devam ettirmiştir.

İtalya hem bize yakın bir iklimi olan ve uzun yüzyıllardır ticaret ve diplomatik ilişkile-
rimizin olduğu bir ülke. İktidarımız döneminde artan ihracat rakamları İtalya ile ticaret hac-
mimize de yansımıştır. Karşılıklı ticaret hacmimiz 19,8 milyar dolara gelmiş olan İtalya’nın 
birçok markası üretim yapmak üzere ülkemize Avrupalı bir çok markadan önce girmişti. 
İlk aklımıza gelen rahmetli Vehbi Koç’un da ısrarlı girişimleri neticesinde fabrikası kurulan 
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FIAT markasıdır. İtalyan ve Türk firmaları karşılıklı iki ülkede de yatırımlar yapmaktadırlar.
Ayrıca TYİE, TAP ve TANAP enerji hatlarıyla Türkiye üzerinden Avrupa’ya bağlanan 

doğal gaz boru hatları İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da ileri götürecektir. Za-
ten heyetler arası görüşmelerde Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve çalışma ekibi 
hazır bulunmakla kalmayıp çok önemli katkılar sağladılar. Ayrıca Kıbrıs Adası etrafındaki 
hidrokarbon kaynaklarının araştırılması hususunda iki ülke arasında çözümlenmesi gereken 
detaylar var. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin ilan ettiği sözde parsellerde İtalyan firmaları 
arama faaliyeti gösterme çabasında. AB genelinde yaşanan bu problemin İtalya ayağında ikili 
ilişkilerimizi çözüm için kullanmaktayız.

Ayrıca İtalya ile özel sektördeki ortak üretimler haricinde ATAK Helikopteri ve GÖK-
TÜRK-1 Keşif Gözetleme Uydumuz ortaklaşa üretilmiş ve milli silah ve uzay teknolojimi-
zin gelişmesi açısından büyük bir adım olmuştur. NATO’da müttefikimiz olan, ortak silah 
sanayi üretimi yaptığımız İtalya’nın güney sınırlarımızdaki terörist unsurlara karşın Zeytin 
Dalı Harekâtı’na desteğini açıkça ilan etmesi ve ülkesindeki FETÖ, PKK ve diğer unsurların 
faaliyetlerini kısıtlaması en önemli beklentimiz. Ayrıca İtalya’nın PYD/YPG’nin de terörist 
PKK’nın uzantısı olduğunu dile getirmesi önemlidir. Malum ABD bu teröristleri Suriye’nin 
yerli Demokratik Güçleri olarak lanse etmektedir. Bu arada İtalya’nın 3 hafta sonra seçime 
gidecek olmasına rağmen tüm siyasilerin kampanyaya ara verip Türkiye Cumhurbaşkanını 
ağırlamak için seferber olmalarının ülkemize verilen önemin göstergesi olduğunu ve Türkiye 
dostluğu ile tanınan eski Başbakan Berlusconi’nin 82 olan yaşına rağmen ülkesinin gelece-
ğinde en etkili siyasilerden olduğunu belirtmemiz gerekir. 

Devlet başkanları ve çalışma heyetleri arasında böyle ikili temaslar özellikle diasporası 
ve dünyada kendini anlatmakta zayıf kalmış ülkemizin diplomatik açılımı yönünden önem-
lidir. Kendimizi FETÖ, Zeytin Dalı Harekâtı, Kıbrıs, 1915 olayları vb. daha birçok olayda 
ifade edebilmemiz gerekmektedir. Avrupa’nın her dediğini yapan olmayalım ama dik duru-
şumuzu da diyalog kanallarını kesmeden siyasi destekler sağlayarak yaptığımız birçok faa-
liyette meşruiyetimizi sorgulanır hale getirmememiz elzemdir. Bu açılardan değerlendirildi-
ğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşlik etmekten onur duyduğumuz 
ROMA çıkartmasının diplomatik bir zafer olduğunu söylemeliyiz. 
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Avrupa’nın Devam Eden Akıl Tutulması

TBMM tarafından oy birliğiyle alınan kararla 24 Haziran’da gerçekleştirilecek seçimler 
öncesi Avrupa’daki müttefiklerimizden yine mantıksız demeçler gelmeye başladı. En temel 
değeri demokrasi olması gereken bazı ülkelerin akıl tutulması yaşayan yetkilileri, Türki-
ye’deki siyasi partilerin ve özellikle de iktidar partisinin, kendi sınırları içinde yaşayan va-
tandaşlarımızın bilgilendirileceği toplantılarını yasaklayacaklarını duyurmaya kalktı. 

Gafillik, cahillik, vizyonsuzluk, hukuksuzluk, mantıksızlık, kıskançlık, demokrasiye say-
gısızlık ve çifte standart gibi tabirlerle de anlatabileceğimiz bu ruh halini, bizce en güzel 
anlatan tabir akıl tutulması... Sanki onlar toplantı yaptırmayınca vatandaşlarımız onların et-
kisinde kalarak DHKP-C’nin savunuculuğuna soyunan ya da PKK’dan talimat alan ve yahut 
da ruhunu FETÖ’ye satan  partilere oy verecek. 

17 senelik gurbetçi tecrübemizle hep söyleriz; yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz en azın-
dan yurt içindekiler kadar vatanseverdir. Anavatanlarındaki gelişmeleri yakından takip eder, 
ülkemizin derdiyle dertlenip sevinciyle mutlu olurlar. Adeta akvaryuma dışardan bakan göz-
ler gibi ülkede yaşanan değişiklikleri de çok net görürler. O yüzden de yurtdışı seçmenlerinin 
siyasi tercihleri de son derece hassastır. 

Avrupa’nın öngörüsüz bazı yöneticilerinin, Türkiye’nin olduğu gibi yurtdışındaki seç-
menlerinin istikrarın devamından yana tercih kullanacaklarını öngörmesi gerekir. Bugün ve 
öngörülen yakın gelecekte, Avrupa’nın Türkiye’ye olan ihtiyacı da en az Türkiye’nin onlara 
ihtiyacı kadardır. Karşılıklı ulusal çıkarlarımız nedeniyle birlikte yaşamaya devam etmek 
durumundayız. 

Maalesef müttefikimiz olması gereken bu ülkeler bu aralar; PKK, DHKP-C ve FETÖ 
gibi terör örgütlerinin rahatça faaliyet gösterebildikleri ve üyelerinin de ellerini kollarını sal-
layarak dolaşabildikleri ülkeler oldular. Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde de Av-
rupa’daki vatandaşlarımıza gidip onları bilgilendirmek isteyen siyasetçilerimize çıkardıkları 
çeşitli engeller hafızalarımızda hala daha çok taze.  Daha önce siyasi seçimlerde ses çıkarma-
dıkları halde anayasa referandumunda sorun çıkarmaları çok iyi niyetli bir tavır değildi. 24 
Haziran’a yönelik söylemleri de bizce o kötü niyetin devam ettiğini gösteriyor. 

Yayın Organı : Sır Haber
Tarih : 30 Nisan 2018
Yayın Dili : Türkçe



İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 

Asıl kabul etmekte zorlandıkları konu, 2002’den bu yana yaptığı reformlarla Cumhuriyet 
tarihinin en reformist iktidarı yönetiminde her gün daha da güçlenen Türkiye artık bu haksız 
tutumlara sesini çıkarıyor, itiraz ediyor ve hakkını arıyor. Daha önce de bu sayfada yazdığı-
mız gibi; teröristleri besleyeceksin, sözde Ermeni soykırımını tanıyacaksın, referandumda 
gurbetçi vatandaşlarımızla bir araya gelmemize engel olacaksın, AB’ye girmememiz için her 
türlü ayak oyununa kalkışacaksın ve bütün küstahlıklarına ses etmeyecek bir Türkiye isteye-
ceksin. İşte bu artık mümkün değil...

Gerek içerdeki vefasızların gerekse de Avrupa’daki siyasilerin öğrenmesi gereken bir söz 
var: Kurt kışı atlatır ama yediği ayazı asla unutmaz!  
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Mesut Özil ve Avrupa’nın Irkçılıkla İmtihanı

Mesut Özil’in bir daha Almanya Futbol Milli Takımında oynamayacağını kamuoyuna 
duyurması ile birlikte başta Almanya’da ve anavatanı Türkiye’de olmak üzere tüm Avrupa’da 
ırkçılık gündeme oturdu. 

Mesut kardeşimiz milli takımı bıraktığını açıklarken önemli bir söz söyledi:  “Kazandı-
ğımızda ‘Alman’ kaybettiğimizde ‘Göçmen’ oldum. Takım arkadaşlarım Lukas Podolski ve 
Miroslav Klose’nin, Alman-Leh olarak nitelendiğini duymadım. Öyleyse neden Alman-Türk 
olarak tanımlanıyorum. Türk olduğum için mi? Müslüman olduğum için mi? Türklüğüme 
saygı göstermemeleri bardağı taşıran son damla oldu.”

Onurlu bir duruş sergiledi Mesut Özil ve Avrupa’da maalesef yükselen ırkçılığın daha da 
palazlanmadan kamuoyu vicdanında tartışılmasını sağladı. 

Demokrasi ve insan haklarına önem verip kurumsallaşmasını sağlayan Avrupa’da ırk-
çılık, faşizm ve benzeri fikir akımlarının nasıl yeşerdiğini, dönem dönem de güçlendiğini 
halkımız muhakkak merak ediyordur. Evet, dünyaya medeniyet ihraç eden Avrupa Kültürü 
aynı zamanda dünyanın başına bela olan fikirleri de musallat etmiştir. Ama unutmayalım ki 
Avrupa’nın da vicdanlı bir kamuoyu vardı ve hala da mevcut.

Batı’nın sömürge düzenini ve Afrika’dan köleleştirip getirdiği insanları dünya unutmadı.   
Çok acıdır ki siyah tenli oldukları için onlar insan değil diye köleliği savunanlar bile vardı. 
Lakin aynı Avrupa’nın düşünürleri, aydınları bunlara karşı tepkilerini cesurca dile getirdiler. 
Hitler’in Nazi Almanya’sı ırkçılık ve nasyonal sosyalizmi başka ülkelere de rol model ol-
maktaydı. Alman aydın ve bilim adamları ülkeyi terk etmeye başlamışlardı. 

İşte bu ortamda 1936 Berlin Olimpiyatları başlamıştı. Atletizmde ABD’den siyahî bir at-
let olan Jesse Owens, ilk gün 100, 200, 4x100 maratonda ve uzun atlamada altın madalyaları 
toplayarak izleyiciler arasındaki arî Aryan Irkı savunan Adolf Hitler’i fena bozmuştu. Jesse 
Owens’ı kutlamadan 100 metre zaferinden sonra stadyumdan ayrılmıştı.

 

Yayın Organı : Sır Haber
Tarih : 4 Ağustos 2018
Yayın Dili : Türkçe
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Uzun atlamada Almanların madalya beklediği Luz Long ikinci olmuştu. Ama işte o Luz 
Long Nazi Almanya’sını temsil etse de vicdanını dinleyerek Jesse Owens’ı zaferini ilan ettiği 
ilk anda tebrik etmişti. II. Dünya Savaşı başladığında Luz Long’un zor cephelere bilinçli yol-
landığı söylenir. Zaten Sicilya’da müttefiklere karşı çatışmada hayatını kaybeder. Long’un 
o an gösterdiği duruş Avrupa’da vicdanın sesini haykıran insanları daha da cesaretlendirir.

 

Bir başka örnek ise ünlü Fransız düşünür Jean Paul Sartre’dır. Cezayir, Fransızlar tara-
fından işgal altındadır ve savaş devam etmektedir. Sessiz kalan Fransız Halkına karşı Sartre 
şunu haykırmıştır: “Bu savaşı yargılıyorsunuz ama hala Cezayir Savaşçılarıyla dayanışma 
cesaretini gösteremiyorsunuz. Korkmayın!”. Yıllarca Cezayir’de yapılan zulmü ve soykırımı 
lanetlemiş güçlü bir kamuoyu oluşturmuş ve 1964 yılında kendisine verilen Nobel Edebiyat 
Ödülü’nü bu soykırımcı ve emperyalist dünyaya bir isyan olarak reddetmişti.
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Aslında gördüğünüz gibi Batı’nın da bir vicdanı ve kamuoyu oluşturma potansiyeli var. 
Aynen Mesut’un da milli takımı bıraktığında tekrardan ırkçılığa karşı sesini yükselten insan-
ların var olduğunu müşahede ettiğimiz gibi bir insani yanı var.

Rusya’da düzenlenen son Dünya Futbol Şampiyonasında; Kongolu, Kamerunlu, Malili, 
Senegalli, Martinikli, Faslı Rami, Cezayirli, Angolalı, Togolu, Guadaluplu, Gineli, Filipinli 
ve farklı Avrupa ülkelerine mensup anne babalardan Fransa’da doğmuş halis muhlis Fransız 
olmayan az sayıda Avrupalı oyuncu ile Fransa şampiyon oldu. Fransa’da mültecilere karşı 
toplumda aşırı sağ görüşler tırmandırılmaya çalışılırken bu şampiyonlukla beraber gene diğer 
vicdani ses, özgüveni artırarak karşısına dikilebildi. Şimdi aynısı Mesut kardeşimizin ayrıl-
ma kararında Almanya’da tartışma ortamı oluşturdu.

Her zaman savunduğum üzere, diplomatik mücadele dış siyasetin belirleyici silahıdır. Av-
rupa’nın içindeki vicdanı ve insani kanadı tarafımıza çekmek ve onları haklı davalarımızda 
ikna etmekle daha güçlü bir etkiye sahip olacağız. Avrupa’nın değerlerine kızarak vurmak 
yerine insani değerlerine vurgu yaparak iç kamuoyunu yanımıza çekmeliyiz. Güçlü bir tanı-
tım çalışmasının hedeflerinden biri de bu olmalı. Türkiye’nin yurtdışındaki imajı hususunda 
yapılacak çalışmaların bu hususta önemli hizmetleri olacağına inanıyorum. Cumhurbaşkan-
lığı hükümet modeli çerçevesinde bir tanıtım ofisinin kurulmuş olması ve başına Prof. Dr. 
Fahrettin Altun gibi tecrübeli birinin atanmış olması işte bu yüzden de çok umut vericidir. 
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Egemen Bağış 1970 yılında Bingöl’de 
doğdu. Aslen Siirtli olan ve Siirt’te başladı-
ğı ilk ve orta öğrenimine Ankara’da devam 
edip New York Newtown High School’da 
tamamlayan Bağış, lisans eğitimini ABD’de 
sürdürdü. Bağış, lisans eğitimini Bernard 
M.Baruch College of The City University of 
New York, İşletme Fakültesi İnsan Kaynak-
ları Bölümünde 1993 yılında tamamladıktan 
sonra yine aynı üniversiteden 1996 yılında 
kamu yönetimi alanında yüksek lisans dere-
cesi aldı.

ABD’de Sivil Toplum Yöneticiliği De-
neyimi

Kariyerine 2002 yılına kadar ABD’de 
devam eden Bağış, ABD’de bulunduğu süre 
içinde sivil toplum alanındaki çalışmalara 
odaklandı.

Bu dönemde çeşitli sivil toplum kuruluş-
larının yöneticiliğini yapan Bağış, pek çok 
sivil toplum kuruluşunun yanı sıra kamu ku-
rumlarına ve özel şirketlere siyasi, iktisadi, 

Egemen Bağış was born in Bingöl, Tur-
key in 1970. His family originates from the 
neighboring province of Siirt, where he star-
ted his elementary school education. 

He continued his primary and secondary 
school education in Ankara and graduated 
from Newtown High School in New York, 
USA. He went on to study at the Bernard M. 
Baruch College of City University of New 
York, where he received a Bachelor of Bu-
siness Administration degree in Human Re-
sources Management (1993) and a Master of 
Public Administration degree (1996).

Civil Society Management Experience 
in USA

In 1995, Bağış founded the translation 
agency, The Turkish Link. As a linguist, he 
worked side by side with very influential 
political figures including Bill Clinton, Ah-
met Necdet Sezer, Süleyman Demirel, Dick 
Cheney and Colin Powell. Following his li-
felong passion for service while maintaining 

EGEMEN BAĞIŞ

Stratejik Danışman – T.C. Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı, Başmüzakereci
22, 23 ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili

Minister of European Union Affairs and Chief Negotiator of the Republic of 
Turkey 2011-2013

Minister of State 2009-2011
Member of the Parliament representing Istanbul 2002-2015
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lisan, kültürel ve sosyal konularda stratejik 
danışmanlık hizmeti verdi.

1995 yılında kurduğu The Turkish Link 
adlı tercüme bürosu aracılığı ile Bill Clinton, 
Ahmet Necdet Sezer, Süleyman Demirel, 
Dick Cheney ve Colin Powell gibi önemli 
siyasi profillerle çalışma tecrübesi edindi.

Egemen Bağış, ABD’de bulunduğu bu 
yıllarda ABD-Türkiye ilişkilerinin, sivil top-
lum kesimindeki faaliyet ve iş birlikleri üze-
rinden geliştirilmesi boyutuna önemli katkı-
lar yapan çalışmalara imza attı. Bu yıllarda 
merkezi New York’ta bulunan Türk-Ameri-
kan Dernekleri Federasyonu’nun Başkanlı-
ğını da yapan Bağış, bir çatı niteliğindeki bu 
kuruluşun en genç ve oy birliğiyle iki kez üst 
üste seçilen ilk ve şu ana kadar tek başkanı 
olma başarısını yakaladı. 

Diplomasinin Kilit İsmi
Egemen Bağış, 2002 yılında AK Parti 

kurucu Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın davetiyle Türkiye’ye dönerek aynı yıl 
AK Parti’den İstanbul Milletvekili seçildi 
ve AK Parti’nin genel başkanlık düzeyinde 
uluslararası ilişkilerden sorumlu başdanış-
manı oldu. 2007 seçimlerinde ikinci kez AK 
Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Bağış 
aynı yıl AK Parti’nin Dış İlişkilerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini 
yüklendi. Bağış, bu dönemde AK Parti’nin 
en yüksek yürütme organı olan Merkez Yü-
rütme Kurulu üyeliği görevini de yürüttü. 
2009′da Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
olarak Bakanlar Kuruluna giren Bağış, ba-
kanlık döneminde diplomasinin kilit ismi 
olarak ön plana çıktı. 

Bağış, 2011 seçimlerinde AK Parti’den 
üçüncü kez İstanbul Milletvekili olarak par-
lamentoya girdi ve seçimlerin ardından ku-
rulan 61. Hükümette Türkiye’nin ilk Avrupa 

his entrepreneurial calling, Bağış simulta-
neously scaled NGOs. During this period, 
he served as a board member in a number 
of civil society organizations and provided 
strategic advisory services to many public 
and private institutions rooted in politics, 
economics, language, culture and society.

Key Figure in Diplomacy
Bağış returned to Turkey in 2002 when 

he was invited by the Founder and Chair-
man of the Justice and Development Party 
(AK Party) Recep Tayyip Erdoğan to play a 
strategic role in developing the party. Upon 
his arrival, Bağış was elected a member of 
Turkish Parliament representing Istanbul 
and served as Chief Advisor of the AK Party 
Chairman and Prime Minister Erdoğan with 
a focus in international relations. In 2007, 
he was elected to Parliament for a second 
term and served as AK Party’s Vice Chair-
man responsible for international relations. 
In this period of time, he also served as a 
member of the Central Executive Board, the 
highest executive branch within the party. In 
2009, he served in the Council of Ministers 
as a State Minister and the Chief Negotia-
tor and rose to prominence as a key figure in 
diplomacy during his term.

In 2011, Mr. Bağış was elected to Parlia-
ment for his third term and served as founder 
and Turkey’s very first Minister of European 
Union Affairs and the Chief Negotiator in 
the new government established following 
the general elections in June. In this period, 
he was responsible of executing Turkey’s 
full membership negotiations with the Euro-
pean Union.

During his tenure as Minister and time in 
Parliament, he also had a key role in coordi-
nating and directing AK Party’s international 
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Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi olarak 
görev aldı. Bu dönemde Türkiye’nin AB ile 
tam üyelik görüşmelerini yürütme görevini 
de yüklenen Bağış, Türkiye’nin AB nezdin-
deki müzakere heyetinin başkanlığını yaptı. 
Bağış, milletvekilliği ve bakanlık yaptığı bu 
dönemde, bir yandan AK Parti’nin ulusal ve 
uluslararası temaslarında ve teşkilatlarında 
dış politika konusunda yönlendirme ve ko-
ordine etme misyonunu yerine getirirken, 
diğer yandan Türkiye’nin dış politikasının 
çeşitlenmesinde ve gelişmesinde etkili oldu.

Türkiye-AB ilişkilerinin geliştiği ve yük-
seldiği bu dönemde, Bağış’ın uluslararası 
düzlemdeki çalışmalarının yalnızca Türki-
ye’nin dış siyasetine değil aynı zamanda iç 
siyasetine de etkileri oldu. AB uyum sürecin-
de Türkiye’de yaşanan anayasa ve mevzuat 
değişiklikleri, Türkiye’nin liberal demokrasi 
yolundaki gelişimine temelli katkılar yaptı. 
Bağış, 2002-2015 yılları arasındaki bu dö-
nemde yukarıda belirtilen görevlerinin yanı 
sıra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Ku-
rulu üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanlığı, NATO – 
Parlamenterler Asamblesi Transatlantik Ko-
mitesi Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Sanat ve Bilim Dünyası
Gençliğinden itibaren sanata ilgi bes-

leyen ve hem ulusal hem uluslararası düz-
lemde aktif bir sanat izleyicisi olan Bağış, 
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti ve 
İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkenti projele-
rinin Türkiye’ye kazandırılmasında önemli 
rol oynadı ve her iki projenin de Danışma 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Bağış, 2010 yılında Dünya Ekonomik 
Forumu tarafından yılın Genç Global lide-
ri seçilmiştir. Ayrıca İstanbul Modern ve 
Santral İstanbul Silahtarağa müzelerinin 
kuruluşlarına öncülük etmiş olup İstanbul 

policies as well as national and international 
branches and offices while facilitating the 
diversification and efficacy of Turkey’s fore-
ign policy. In this time period when Turkey–
European Union relations were at its peak 
with great momentum, Mr. Bağış’s efforts 
in the international level not only positively 
impacted Turkey’s external relations, but 
also improved its internal relations. Consti-
tutional and legislative amendments propo-
sed during Turkey’s harmonization process 
with the European Union made fundamental 
contributions to the nation’s development as 
a liberal democracy.

In addition to these aforementioned du-
ties, Mr. Bağış served as a member in AK 
Party’s Central Decision and Executive 
Board, the President of the Turkey-USA In-
ter-Parliamentary Friendship Caucus and the 
President of the Transatlantic Committee for 
the NATO Parliamentarians Assembly.

Arts and Science
Mr Bagis was named “Young Global 

Leader” by the World Economic Forum in 
2010.  He also led the formation of Istan-
bul Modern and Santral Istanbul Silahtara-
ga Museums. He is still a board member of 
the executive committee of Istanbul Modern 
Museum. 

Between 2006 and 2012 he founded and 
served as the Chairman of Platform for Glo-
bal Challenges within Istanbul Bilgi Univer-
sity.

Egemen Bagis is currently a member 
of the Board of Trustees at Istanbul Ticaret 
University and he also serves as Chairman 
of Occidental Studies Centre & Western 
Platform at the Istanbul Aydin University.

Bağış has had several academic works 
published in academic journals as well as 
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Modern’in Yönetim Kurulundaki görevini 
halen yürütmektedir.  Kurucuları arasında 
yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Küre-
sel Sorunlar Platformunun Danışma Kuru-
lu Başkanlığını 2006-2012 yılları arasında 
yürütmüştür. Hâlihazırda, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği ve İs-
tanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları 
Merkezi ve Batı Platformu Başkanlığı gö-
revlerini yürütmektedir.

2010 yılında Girne Amerikan Üniversi-
tesi tarafından onursal doktora verilen Ba-
ğış’ın akademik ve yarı akademik dergilerde 
yayımlanmış çeşitli çalışmaları, ulusal ve 
uluslararası gazetelerde yayımlanmış pek 
çok makalesi bulunmaktadır. İtalyan Cum-
huriyeti tarafından 2006 yılında “Cavaliere”, 
2011 yılında da “Commendatore” yüksek li-
yakat nişanlarıyla onurlandırılan Bağış, pek 
çok kurumdan sosyal konulara odaklı ödül-
ler almıştır.

Kariyerine stratejik danışman olarak de-
vam etmekte olan Bağış, Beyhan N. Bağış’la 
evli ve iki çocuk babasıdır.

many articles printed in national and inter-
national newspapers. The Italian govern-
ment awarded Bağış with the Order of Merit 
of “Cavaliere” in 2006 and “Commendato-
re” in 2011. Bağış has received awards from 
many organizations as well as an honorary 
doctorate degree from Girne American Uni-
versity for his involvement in global projects 
with a social focus.

Currently, Egemen Bağış has built a suc-
cessful career as an international Strategic 
Consultant. He is married to entrepreneur 
Beyhan N. Bağış and the couple enjoy living 
in Istanbul with their two children.




