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Yıllardır süregelen “Ermeni halkına soykırım
uygulandı mı, uygulanmadı mı?” tartışması
günümüzde çok fazla devletlerarası ilişkiye
etkide bulunur oldu. Ermeni diasporasının
Fransa, Amerika, Almanya gibi ülkelerde
yürüttüğü lobi faaliyeti bu ülkelerde çeşitli
sonuçlar elde etmeye başladı. Ne yazık ki
ortaya çıkan sonuçlar, taraflardan hiçbirinin
çıkarına olmadığı gibi varolan ilişkilerin
zedelenmesine ve hatta yeni ilişkilerin
kurulamamasına neden oluyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta Fransa
Parlamentosu “Ermeni
soykırımı iddialarının inkarını
suç sayan yasa tasarısı”nı
kabul etti. Fransa’ya pay
biçmenin pek de mümkün
görünmediği bu duruma ilk
bakışta Ermenilerin bundan
yarar sağlayacağı, Türkiye’nin
ise zarara uğrayacağı gibi bir
izlenim uyanıyor. Ancak
durum hiç de göründüğü gibi
değil. Taraflar açısından tek
tek incelemek gerekirse:
Fransız Parlamentosu hiç de
üzerine düşmeyen bir şekilde
tarihi bir olaya müdahale
etmeye kalkıştı. Bu konuda bir
yasanın bırakın onaylanması,
parlamentoda görüşülmesi
dahi doğru değil. Bu durumda
parlamentonun Fransa’da
yaşayan Ermenilerin oylarını
göz ardı edemeyişinin payı
göz ardı edilemez. Unutulan
şey, küçük bir azınlığın
baskısıyla alınan bu kararın bütün Fransız
halkına ve Fransa – Türkiye ilişkilerine mal
olacak olması. Çünkü o ya da bu şekilde alınan
bu karar, artık bütün Fransızların sorumluluğu
altındadır ve Fransa – Türkiye ilişkileri bu
karardan ciddi şekilde zarar görecektir.

Geçmişteki girişimlerinden ötürü Türk
halkının zaten çok sıcak bakmadığı Fransa,
iyice antipati duyulan bir ülke haline gelmiştir.
Bu antipati, ne yazık ki, ekonomiden kültüre,
spordan eğitime birçok alanda Türkiye –
Fransa ilişkilerinin yeniden gözden
geçirilmesine neden olacaktır ki bugün
Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu
doğrultuda görüş belirtmiştir.

Fransızların zarar göreceği tek nokta bu da
değil. Fransız Parlamentosu’nun aldığı bu
karar kurucu üye olduğu Avrupa Birliği’nin

anlayışına ters düşen bir
adımdır. Avrupa Birliği,
özellikle son yıllarda
demokrasinin ve ifade
özgürlüğünün üstünde
ciddiyetle durmaktadır ki
bu yasa tam olarak bu
noktaya etki etmektedir.
Türkiye’ye ifade
özgürlüğünün sağlanması
için ciddi baskılar yapan
AB, Fransa’nın bu
kararıyla zor duruma
düşmüştür. Fransa bu
bağlamda da ciddi tepkiler
almaya başlamıştır ve bu
tepkiler artarak devam
edecektir.
Türkiye bu karar ile ağır
bir suçlamayla karşı
karşıya bırakılmıştır.
Herhangi bir tarihsel ya da
hukuki dayanağı olmayan
bu tasarının kabulü, aslında
Türkiye’ye dış ilişkilerinde

zarar vermekten ziyade avantaj sağlamıştır.
Çünkü Türkiye’nin muhatabı ülkeler sorunun
çözümünde hukuksuz, yanlış bir yola
başvurmuşlardır. Türkiye’nin şu anda atacağı
ciddi diplomatik adımlar, hem sorunun
çözüme ulaşmasında hem de Türkiye’nin

Istanbul’daki Fransız Konsolosluğu yakının-
daki bir protestodan

Kaynak: afp



üstüne yüklenmeye çalışılan bu suçlamadan kurtulmasında
çok faydalı olacaktır. Ayrıca, Türkiye’nin AB üyelik
sürecinde yıllardır baskı altında tutulduğu ifade özgürlüğü ve
demokratikleşme konularında AB üyesi bir ülkenin ciddi bir
hata yapması Türkiye’nin önünü tıkayan bir engelin biraz
olsun hafiflemesini sağlamıştır. Fakat bu durumun
Türkiye’nin bu yolda artık bir şey yapması gerekmediği
yönünde algılanmaması, bunun aksine ifade özgürlüğü ve
demokrasi yolunda ciddi adımlar atılması gerekir. Böylece,
Türkiye müzakere sürecinde muhataplarına karşı ciddi bir güç
kazanabilir.

Ancak, tüm bu düşüncelerin yanı sıra üzücü olan şey, Türk
politikacıların şu anda bu durumu tamamiyle yaklaşan
seçimler için kullanıyor olması. İktidar partisi ve diğer bütün
muhalefet partileri böyle bir yasanın Türkiye’ye zarar
veremeyeceğini bildikleri halde, vatandaşların milli
duygularla beslenmesini ve bu durumu yürütecekleri
“milliyetçi” politikalarla kullanarak oy kazanmayı
bekliyorlar. Türk politikacılarının yaptıkları açıklamalarda
halkı sağduyuya ve sakinliğe davet eden bir havaya rastlamak
mümkün olmadığı gibi, bunun aksi bir şekilde bu açıklamalar
yoluyla insanlar Fransız ve Ermeni halkına karşı kışkırtılıyor,
halkın bir nevi daha fazla milliyetçi olması için uğraşılıyor.
Türkiye’yi bu suçlamadan kurtaracak yaklaşım bu olamalı.
Buradan yola çıkarak söylenebilecek şey, hoş olmayan bu
suçlamanın Türkiye’den bir şey alamayacağı ve bu yüzden
sağduyulu politikalar izleyerek Türkiye’nin istediğini alması
gerektiğidir.

Ermeni halkı açısından ise durum bakış açımıza göre
farklılıklar gösteriyor. İlk olarak, tasarının kabulü ile
Türkiye’de ve Ermenistan’da yaşayan Ermeniler, hiç
olmadık yerde Türk halkına düşman konuma düştüler. Bütün
planlarını inançları doğrultusunda Türkiye’den öç almak
üstüne yapan Ermeni diasporası, Türk halkıyla beraber
yaşamak ve ilişkiler kurmak zorunda olan Ermenileri
çözümsüzlüğün ortasına itmiştir. Açıkça belirtilmeli ve kabul
edilmelidir ki bu topraklar üstünde Türkler, Ermeniler ve
daha pek çok millet yıllarca beraber yaşamıştır ve yaşamaya
devam edecektir. Aynı şekilde 15 yıllık Ermenistan Devleti
Türkiye’yle sınır komşusudur ve bu böyle devam edecektir.
Bu yüzden ortamı geren bu tarzda hareketler bu halkları zıt
kutuplara itmekte ve zor durumda bırakmaktadır. Eğer çözüm
isteniyorsa öncelikle halkların ilişkiler kurması ve bu ilişkiler
ışığında kendi ortak doğrularını üretmesi gerekir.

Ermeni diasporası ise attığı yanlış adımlara bir yenisini
eklemiş, sadece suçlamalara dayanarak ulaşmak istediği
sonucu ulaşılması daha imkansız bir hale getirmiştir. Bu
imkansızlık yolunda feda edilen şey ise Ermeni halkının diğer
halklarla ilişkileridir.

Aslında böyle bir tasarının Fransa’da yasalaşması, yasalaşsa
da uygulanması pek mümkün gözükmüyor. Ancak, alınan
kararla öyle ya da böyle Türkiye’ye yöneltilen bu suçlama

birçok açıdan olumsuzluk doğurmuştur. Bunca olumsuzluğun
içinde sağduyulu Türk halkına ve Ermenilere yakışan,
ilişkilerinden vazgeçmeyip, asıl istenen barış ve huzur
ortamına ulaşmak için uğraşmaktır.

Yorum:

Özgür ŞENGÜL

Brüksel ve Ankara, Fransa’yı
Çıkardığı Yasa Üzerine Kınadı
Avrupa Komisyonu; AB adayı Türkiye’de Ermeni
Sorunu’nun açıkça konuşulmasını engelleyebileceğinden,
Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin Ermeni soykırımını yok
saymayı suç kabul ettiği yasayı kabul etmesini kınadı.
12 Ekim’de Paris’teki oylamadan sonra bir komisyon
sözcüsü: “Bu yasanın yürürlülüğe girmesi, bir sonuca varmak
için gereken tartışmayı ve diyalogu engeller.” açıklamasında
bulundu. “Tarihi hukuk yazamaz; ancak tarihi yazmak için,
tarihçilerin özgürce tartışma ortamına sahip olması
gereklidir.” diye ekledi.

Ermenistan, Osmanlı Devleti’nin 1915’te 1.5 milyon
yurttaşını öldürdüğünü söylerken, bunu Türkiye kararlı bir
tavırla reddetmektedir. Türkiye’de bu konunun tartışması,
Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesine göre “Türklüğü
Aşağılamak” başlığı altında cezalandırıldığı için bu konu yok
sayılmaktadır.

Ölümleri bir soykırım olarak tanımak Türkiye’nin AB üyesi
olmak için tamamlaması gereken ölçütlerden biri olmamakla
birlikte; Brüksel, Ankara’nın bu konuyu, AB’nin güçlü bir
prensibi olan, açık ve özgür bir tabanda, düşünce özgürlüğü
tanıyarak tartışmasını istemektedir.

Fransa’nın oylamasından önce konuşan AB’nin genişlemeden
sorumlu komisyoneri Ollie Rehn şöyle konuştu: “Bu yasanın
yürürlülüğe konması, Türkiye’de bu konunun ciddi ve açık
bir tartışma ortamında, yasaklardan uzak, düşünce özgürlüğü
içinde araştırılmasını isteyen aydınların, tarihçilerin,
akademisyenlerin ve yazarların çabalarını tehlikeye
atacaktır.”

Yürürlülüğe henüz girmeyen yasa, Ermeni soykırımını
tanıyan 2001 yılındaki kongre kararlarından hareket etmiştir.
Yeni yasayla birlikte Ermen soykırımını inkar bir yıl hapis ve
45.000 Euro ile cezalandırılabilecektir.

Oylamadan sonra Türkiye: “Yüzyıllardır iyi yönde gelişen
Türk-Fransız ilişkileri, bugün bazı dar görüşlü Fransız
politikacılarının, asılsız suçlamaları yüzünden ciddi bir yara
aldı.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin ayrıca, yıllık 5
milyar Euro’yu bulan Fransız ihracatını engellemek üzere
Fransız kontratlarını iptal edebileceği öne sürüldü.
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Bazı AB parlementerleri ise Fransa’nın kararını eleştirdiler.
Konuyla ilgili açıklamasında İngiliz liberal Andrew Duff:
“Avrupa Birliği; kurucu üyelerden olan Fransa bunun tam
tersini uygularken, Türkiye’nin özgür düşünceyi savunan
yasalar çıkarmasını nasıl bekler?” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nda yer alan Yeşiller grubunun
açıklaması ise “Yasa, Türkiye’deki reform sürecini
engellemek isteyenleri güçlendirip Türkiye ve Avrupa
Birliği’nin demokratikleşme çabalarını engelliyor.” Şeklinde
oldu.

Le Monde’a göre Frederic Dutoit, parlamentonun komünist
parti üyesi: “Bu yasa tasarısı Ermeniler ve geniş anlamıyla
insanlık için büyük bir gelişmedir.” dedi.

Fransız elçisi Patrick Devedjian: “Türkiye bize özgür düşünce
hakkında ders verebilecek bir konumda değildir; çünkü
Başbakan Erdoğan’ın hükümeti, 301. maddeyi, soykırımın
onaylanmasını hapisle cezalandıran maddeyi kabul etmiştir.”
açıklamasında bulundu.

Honor Mahony’nin http://euobserver.com adresinde yer
alan 12 Ekim 2006 tarihli yazısı

Çeviri:Su ŞİMŞEK

Chirac: “Karardan Pişmanlık
Duyuyorum.”
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac, 14 Ekim cumartesi günü
Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Fransa'nın
durumunu yeniden açıkladı. Chirac milletvekillerinin Ermeni
Soykırımıyla ilgili kararından "pişmanlık" duyduğunu belirtti.

Başbakan Erdoğan "Cumhurbaşkanı Chirac bu konudaki
üzüntüsünü dile getirerek, bana hak verdiğini belirtti.Teklifin
yasalaşması yolundaki bir sonraki aşamada elinden geleni
yapacağını söyledi." dedi. Resmi olmayan bazı açıklamalara
göre ise, Chirac Ermenistan ziyareti esnasında yaptığı
açıklamaları Erdoğan'a yineledi.

30 Eylül'de Erivan'a giden Chirac, sosyalistlerin soykırımı
inkar etmenin cezalandırılmasını öngören yasa teklifiyle ilgili
olarak, "Fransa soykırım trajedisini tam anlamıyla, resmi
olarak kanun yoluyla tanımıştır. Gerisi hukuki gerçeklikten
çok polemikten ibarettir." demişti.

Aynı ziyaret sırasında, "Türkiye Avrupa Birliği'ne girme
yolunda Ermeni Soykırımını tanımalı mıdır?" sorusuna,
"Gerçekten buna inanıyorum. Her devlet kendi dram ve
hatalarını kabul ederek büyür." cevabını vermişti.

16 Ekim 2006 tarihli Le Figaro’dan
Çeviri: Özlem ŞENTÜRK

Orhan Pamuk Nobel
Edebiyat Ödülü’nü Kazandı
Alınan ödül ülke içinde ve dışında tartışmalı birçok yoruma
sebep oldu. Yurt dışında yayımlanan Los Angeles Times,
Financial Times Avrupa ve benzeri birçok gazete habere
Orhan Pamuk’un tartışmalı “Türklüğü küçük düşürme”
konusu ile başladı. Pamuk, 2005 Ocak’ta bir İsveç
gazetesinde verdiği demeçte Türklerin Anadolu
Toprakları’nda  30 bin Kürt, 1 milyon Ermeni katlettiğini; ve
kendisinden başka kimsenin bu durumu ifade edemediğini
belirtmişti.  Pamuk için 2006 Ocak Ayı’nda sadece
uluslararası baskı sayesinde çeşitli suçlamaların kaldırıldığı
ifade edildi. Türkiye’nin  Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde,
düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu kanıtlamak için bu
suçlamaları kaldırıldığını belirten birçok yayın organında
maalesef asıl konu Pamuk’un başarısı değil, ortaya çıkardığı
politik tartışmalar oldu.

Pamuk’un ülke içinde topladığı tepkilerden ise sadece negatif
olanlar yabancı yayına yansıdı. Erdoğan’ın kutlamaları değil,
Keriçsiz’in utanıyoruz sözü, Pamuk’un romanının içeriği ve
temsil ettiği sosyo-kültürel değerler değil, kendisinin politik
kişiliği ön plana çıktı. Bir taraftan yazarın başarısına
konusulurken, diğer yandan daha çok ülkede düşünce ve ifade
özgürlüğünün kısıtlanması konularının tekrar tekrar gündeme
gelmesi hoş karşılanmadı.

Los Angeles Times,14 Ekim 2006,
Financial Times, London; 13 Ekim 2006,

SHARMA, Roshni, The Jarusalem Post, 17 Ekim,2006,
KAREN,Mattias; ITALIE, Hillel Associated Press, New York

Derleyen:Gülsun Türkmenoğulları

AB ile Tarama Süreci
Tamamlandı
20 Ekim 2005’te Avrupa Birliği’nin Bilim ve Araştırma
konuları üzerine AB müktesebatını tanıtıcı sunumlarıyla
başlayan “Tarama Süreci”, 12 – 13 Ekim 2006 tarihlerinde
Brüksel’de Türk tarafının “Yargı ve Temel Haklar” konusu
üzerine yaptığı sunum ve istişarelerin ardından tamamlandı.

Oldukça başarılı geçen ve herhangi bir önemli sorunla
karşılaşılmayan Tarama Süreci’nin ardından müzakere
başlıklarının görüşülmesine hız verilmesi bekleniyor. Ancak
özellikle Kıbrıs konusu ve bazı ülkelerin olumsuz
yaklaşımları sebebiyle hem açılmış olan müzakere
başlıklarında ilerleme kaydedilemiyor, hem de yeni başlık
açılması engelleniyor. Bu durumda müzakerelere
başlıklarındaki görüşmelerin, Tarama Süreci kadar hızlı ve
sorunsuz ilerlemesi mümkün gözükmüyor.

Kaynak: www.abgs.gov.tr
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AB Anayasası için Yeni
Açılımlar Ortaya Çıkmaya
Başlıyor
Hollanda ve Fransa’daki referandumlar sonrası reddedilen ve
bir süreliğine rafa kaldırılan AB Anayasası, AB gündeminde
tekrar üst sıralara yerleşti.
Birkaç hafta önce Türkiye’de de oldukça yoğun şekilde
tartışılan, AB Komisyonu Başkanı Barrosso’nun Bulgaristan
ve Romanya genişlemesinden sonra AB’nin bundan sonraki
genişlemeler öncesinde kurumsal ve yapısal reforma gitmesi
gerektiği yönündeki açıklamalarıyla başlayan AB Anayasası
tartışmaları yoğunlaşmaya başladı.
Öncelikle şu anki dönem başkanı Finlandiya’dan sonra
başkanlığı devralacak olan Almanya’nın başbakanı Angela
Merkel, son yaptığı açıklamada, AB üye ülkelerinin 2009
yılına kadar bir anayasa üzerinde anlaşması gerektiğinin altını
çizerken, kendi ülkesinin başkanlığı döneminde bu konuda
somut adımlar atılacağını ve bir yol planı hazırlanacağını
belirtti.
Angela Merkel’in ardından, AB Parlamentosu’nda da konu
ile ilgili İngiliz Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrew
Duff bir insiyatif başlattı. “Avrupa Anayasası’nın kurtuluşu
için B Planı” isimli bir rapor yayınlayan Duff, raporda
Hollanda ve Fransa’daki referandumların olumsuz
sonuçlanmasına yol açan AB Anayasası’nın III. kısmında
değişikliğe gidilerek anayasa konusundaki olumsuz
düşüncelerin bertaraf edilebileceğini umduğunu söyledi.

Kaynak: http://euobserver.com/18/22641
http://euobserver.com/18/22616

Avusturya’daki Türkiye
Karşıtı  Muhafazakarlar
Seçimi Kaybetti
Avusturya’da 2 Ekim 2006’da yapılan genel seçimlerin
ardından Sosyal Demokratlar sürpriz bir şekilde
Muhafazakarlar’dan daha fazla oy aldı ve hükümeti kurma
hakkına sahip oldular.

Seçimler öncesinde yapılan anketlerde önde gözüken ve
seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan Muhafazakarlar’ın
seçim yenilgisinden sonra Türkiye’nin AB üyeliğine karşı
tavırlarıyla tanınan parti başkanı Wolgang Schüssel’in istifa
etmesi bekleniyor.

Seçim sonrasında, ikisi aşırı sağ olmak üzere toplam üç sağ
ve bir sol partinin oluşturacağı Avusturya Meclisi’nde,
muhtemel koalisyon hükümeti, Sosyal Demokratlar ve
Muhafazakarlar tarafından kurulacak. Böylece meclisin

Türkiye’nin AB üyeliğine oldukça sert şekilde karşı çıkan iki
aşırı sağ partisi, bundan sonraki seçime kadar Avusturya
politikasında muhalefet rolünü üstlenecek.

Türkiye 2020’ye Kadar Üye
Olamaz
Almanya merkezli Bertelsmann Foundation’ın 13 AB üyesi
ülkede 12,000 kişiyle yaptığı araştırma neticesinde AB’nin
geleceği ve Türkiye’nin AB üyeliği hakkında ilginç bulgular
ortaya çıktı.

Araştırma sonucuna göre, 2020 yılından önce AB üye
ülkelerinin sayısının 27’den fazla olacağına inananların oranı
%60’dan fazla iken, Türkiye’nin 2020 yılından önce AB’ye
üye olacağına inanların oranı sadece %35. Bunun yanında
henüz müzakerelere bile başlamamış olan Ukrayna’nın 2020
öncesinde üye olacağına inananların oranı ise %33. Bununla
birlikte, araştırma sonuçlarına göre, yeni üye ülkelerin
AB’nin Türkiye ve Ukrayna’yı da içine alacak şekilde
genişlemesi konusunda eski üyelere göre daha olumsuz
düşündüğü belirtildi. Yeni üyelerde böyle bir genişlemenin
2020 yılına kadar olacağına inananların oranı ise %22.

Kaynak: http://euobserver.com/18/22469
Çeviriler: Özgür BOZÇAĞA

Kıbrıs Rum Yönetimi: Veto
Tehditi
Kıbrıs Rum yönetimi, Ankara'nın, limanlarını ve
havaalanlarını Rum gemi ve uçaklarına açma zorunluluğunu
yerine getirmedikçe, Türkiye-AB üyelik müzakerelerinde
veto hakkını kullanacağı tehdidini yineledi.

AB dönem başkanı Finlandiya’nın 10 Ekim’de KKTC
cumhurbaşkan Mehmet Ali Talat’a sunduğu uzlaşma önerisi
Türkiye’nin Rum gemi ve uçaklarına limanlarını açması
karşılığında Kuzey Kıbrs Türk kesiminin ekonomik
izolasyonunun kaldırılmasını ön görüyordu. Ancak, Rum
yönetimi Dışişleri Bakanı Yorgos Lillikas’nın ,
“Hükümetimin üçüncü kez geri adım atması ve Türkiye’nin
yükümlülüklerini yerine getirmeksizin müzakerelere
başlamasına onay vermesi söz konusu değildir.”  şeklindeki
sözleri Finlandiya’nın bu önerisini zora soktu.

Henüz kağıda dökülmemiş olan bu plan ayrıca Gazi Magosa
Limanı’nın Birleşmiş Milletler denetiminde uluslarası ticarete
açılması ve yine Türk tarafının denetiminde bulunan kapalı
bölge Maraş’ın BM denetimine iadesini de içeriyor. Mehmet
Ali Talat, Maraş’ta BM denetimine karşı çıkarken, Rum
hükümeti de 1974’te Maraş’ı terk eden Rum halkının şehre
tekrar yerleşmesini talep ediyor.  Öte yandan Türk kesimi
diplomatları, Kıbrs Türkleri’nin kaderinin hiçe sayılarak

Sayfa 4

Yıl: 1 Sayı: 1

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)



konunun Ankara’nın Avrupa Birliği ile ilişkiler yolunda bir
Avrupa meselesi haline getirilmesinden kaygı duyduklarını
belirtiyor.

EUObserver: ''EU-Turkey trade-off opens Cyprus Pandora's
Box'' ve ''Tough Cypriot stance reduces the hopes of EU-

Turkey deal'' yazilarindan derleme
Ezgi UZUN, Nihan SEVİNÇ, Özden TÜFEKÇİOĞLU

A l manya ’dak i  T ü rk le r
Türbana Karşı
Almanya’da tanınmış bazı Türk asıllı siyasetçiler; ülkedeki
Müslüman kadınlara, Alman toplumuna uyum isteklerinin bir
işareti olarak türbanlarınını çıkarmaları çağrısında bulundular.

Bild am Sonntag Gazetesinde  yapılan çağrıda, Yeşiller
Partisi Milletvekili Ekin Deligöz, türbanı kadınlara uygulanan
baskının somut bir simgesi olarak nitelendirdi ve ‘kadınlardan
saçlarını gizlemelerini isteyenlerin kadına sadece bir seks
objesi olarak baktığını, kadınların artık bunun farkına
varması’ gerektiğini savundu. Türbanın yarattığı ayrımcılığı
eleştiren SDP  milletvekili Lale Akgün ise Türk erkekleri
modern kıyafetlerle dolaşırken, eşinin türban ve uzun palto ile
dolaşmasının yarattığı çelişkiyi vurguladı.

Liberal Türk-Alman Birliği Onursal Başkanı Mehmet
Daimagüler türbanın bir ‘aitlik sorunu’ oldığuna değindi ve
“Bir örtünün arkasına gizlenen kişi, kendini bilerek
toplumdan soyutlamış olur. Kadınlar Alman Toplumunun bir
parçası olmayı isteyip istemediklerine  karar vermeli” diye
belirtti.

Der Spiegel, 15.10.2006
Ipek HIZLIKAN

AÇMÖF’de Neler Oluyor?
Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Forumu, 2006-2007 akademik
yılı ile birlikte çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Dönem
başında eski üyelerle yapılan toplantılarla bu sene izlenecek
yol, yapılacak çalışmalar, düzenlenecek aktiviteler belirlendi.

Bu sene içinde yapılacak çalışmalarda ana bir temanın
izlenmesi görüşünde birleşildi ve bu tema AB ile Müzakere
Süreci’nde Türkiye’nin önündeki Engeller olarak seçildi. Bu
doğrultuda her sene yinelenen Aralık ayında
gerçekleştirilecek olan 3. Boğaziçi Buluşması ve Mayıs
ayında yapılacak olan European Weekend School
programlarının ana hatları çizildi. Yapılacak diğer
aktivitelerin üniversite gençliğini bilgilendirici konferanslar/
toplantılar olması planlandı.

Öte yandan akademik çalışmalar kapsamında AB Sunumları,
Araştırma Yazıları ve Boğaziçi Bülteni forum üyelerinin
katkılarıyla hayata geçirilecektir. Bunların dışında çeşitli
projeler ve etkinlikler ise planlama aşamasındadır.

Forumun bu seneki çalışmaları 9 Ekim 2006’da yapılan
Tanışma Toplantısı ile resmi olarak başlamaştır. Bu
toplantıya yaklaşık elli civarında Boğaziçi Üniversitesi
öğrencisi ve AÇMÖF’e her zaman destek olan değerli
akademisyenler katılmıştır.

Bu toplantıda ve daha sonrasında da gözlemlenebileceği gibi,
bu seneki planların hayata geçirilmesi için gerekli olan istek
ve azim forum üyelerinde mevcuttur. AÇMÖF olarak
hedeflerimizi koyarken gösterdiğimiz kararlığı,
çalışmalarımızın tümüne yayabilmeyi umuyoruz.

Görkem YEŞİLOVA
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