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Papa 16. Benediktus’un ülkemize yapacağı
ziyaret hem ülkemiz basınında hem de dünya
basınında geniş bir yer buldu. Özellikle
Papa’nın 12 Eylül 'de  Regensburg
Üniversitesi'nde yaptığı konuşmadan sonra
çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede nasıl
karşılanacağı, neler yapacağı oldukça merak
uyandıran sorular olarak akıllarda yer etmişti.
Kim ne derse desin gerçekleşecek olan bu
ziyaret iki din arasında uzun bir süredir gergin
olan iplerin akıbeti açısından oldukça önemli
hale gelmişti. Ziyaret öncesi Saadet Partisi’nin
düzenlediği miting dünya basınında geniş bir
yankı bulmuş, bu ziyaretin tarafları daha da
gereceği endişesi güçlenmişti. Başbakan
Erdoğan’ın Papa ile görüşemeyeceği ihtimali
de daha ziyaret başlamadan araya soğukluğun
girmesine neden olmuştu. Bu gelişmeler
dahilinde Papa’nın ve Türkiye’nin bu ziyareti
mümkün olduğunca iyi değerlendirmesi
gerektiği gerçeği yetkililerin kafa yorduğu bir
mesele haline gelmişti.

16. Benediktus ülkemizi Papa sıfatıyla ziyaret
eden üçüncü kişi. İlk olarak 1967 yılında Papa
6. Paul Türkiye’yi ziyaret etmiş daha sonra da
1979 Papa 2. Jean Paul bu ziyareti ikincisini
gerçekleştirmişti. Her iki Papa da dönemin
cumhurbaşkanlarının resmi davetlisi olarak
gelmişti. 16. Benediktus’un yapacağı ziyaret bu
noktaya kadar normal koşullarda ilerledi.
Ancak yapılan bu ziyaretin öncekilerden
belirgin farkları var. En önemlisi bundan önce
gerçekleşen ziyaretlerin temel amacı
Türkiye’deki Patrikhane’yi ziyaret etmek yani
Katolik ve Ortodoks ilişkilerini geliştirmekti.
Papaların Türkiye’deki konuşmalarında İslam’a
ve Müslümanlara yönelik net mesajlar yoktu.
Ancak Papa 16. Benediktus’un ziyareti öncesi
Vatikan’daki son Pazar ayininde yaptığı
konuşma ile bu ziyaretin Hristiyan toplumları
arasındaki dayanışmayı güçlendirmekten çok
dinler arası ilişkileri güçlendirmek olduğunu
açıkça belirtti. Tabi ki bunun en önemli nedeni

ilk olarak karikatür kriziyle gerilen ve
Papa’nın Regensburg Üniversitesi’nde yaptığı
konuşmayla kopma noktasına gelen ilişkileri
düzeltmek istemesidir. Bu yüzden her fırsatta
bu ziyaretin dinler arası bir önem taşıdığını
üstüne basa basa vurgulama ihtiyacı
duymuştur. Bir diğer deyişle, Papa bütün
dünya tarafından yadırganan sözlerinin etkisini
telafi etme ihtiyacı duymuş; üzerindeki “İslam
düşmanı” sıfatını atmak ve Müslümanların
sempatisini kazanmak için özel bir çaba

harcamıştır. İzmir Selçuk’taki Meryem Ana
Kilisesi’nde yaptığı ayine Türkçe sözlerle
başlayıp Türkçe sözlerle bitirmesi ve Türk
bayrağını sallaması Türkiye’deki kamuoyuna
yönelik atılmış olumlu adımların örnekleridir.

Öte yandan, Papa’nın ziyareti öncesi İstanbul
Çağlayan Meydanı’nda yapılan miting dünya
basınında geniş yankı buldu. Bu miting
sırasında çekilen birkaç fotoğraf dünya
basınında Türkiye’nin imajını zedeleyecek
yorumlarla yer aldı ve Türkiye’nin oyuna
baştan yenik başlamasına neden oldu. Oysaki
bu zamana kadar Türkiye’ye yapılan bütün
Papa ziyaretlerinde benzer protestolar yapıldı
ama hiç birinde kayda değer bir olay yaşandı.
Bu gerçek de gerilen ilişkiler altında göz ardı
edildi. Ancak Papa’nın uçağının havaalanına
inmesinin ardından bütün dikkatler Papa ve
Türkiye üzerine çevrildi. Türkiye tarafından
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atılan ilk adım, yani Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın
Papa’yı karşılaması çok büyük bir etki yarattı. Ardından
yapılan konuşmalar ve ziyaretler bu ziyaretin beklenen kadar
gergin geçmeyeceğini gösterdi. Türkiye, ziyaretin Ankara
ayağında, atılacak her adımı önceden uzun uzun düşünülmüş
bir planı kusursuz bir şekilde uygulamayı başardı.

Ziyaret sırasında en çok dikkati çeken konu ise Başbakan
Erdoğan’ın Papa 16. Benediktus’tan Avrupa Birliği
konusunda destek olmasını istemesiyle ortaya çıktı.
Kardinalliği döneminde Türkiye’nin üyeliğine katı bir şekilde
karşı çıkan Benediktus, şu anda taşıdığı sorumluluğun ve
ziyaret öncesinde yaptığı açıklamaların ağırlığı altında
Türkiye’nin üyeliğine destek verdiğini açıkladı. Dinler arası
iletişim için Türkiye’ye geldiğini iddia eden Papa’nın önceki
açıklamalarıyla çelişmemek adına bu tarz bir cevap vermesi
kaçınılmazdı. Başbakan Erdoğan’ın basının önünde attığı bu
zekice adım özellikle dünyada büyük bir yankı buldu.
Papa’nın bu açıklaması, hemen hemen bu ziyaretin geride
kalan zamanında dikkatleri çeken en önemli açıklama olarak
dünya basınında yer aldı. Avrupa Birliği bünyesindeki
Hristiyan çoğunluğun bu açıklamayı ne kadar dikkate
alacağını ise zaman gösterecek.

Papa’nın Türkiye ziyaretinin birinci ayağının her iki taraf
açısından da başarılı bir şekilde atlatıldığını söylersek hata
olmaz. Hem Papa hem de Türkiye bu durumdan
kazanabileceklerini önceden hesaplayarak hareket ettiği için,
ziyaretin kalan kısmında da sürpriz bir açıklama veya olayın
olmasını açıkçası beklememek lazım. Kişilerden çok,
kurumlar arasında yaratılmış bu ilişkilerin kuvvetlendirilmesi
adına da başarılı bir sonuca ulaşıldığı kesin. Kişiler bağlı
oldukları kurumların ağırlığını unutmadıkları sürece, bu
ilişkilerin tutarlı bir şekilde ilerlemesi kaçınılmaz bir
sonuçtur.

Yorum:
Volkan NALCI

Ortak Avrupa Değerleri
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki en önemli
engellerden biri olarak öne “Ortak Avrupa Değerleri” sürülür.
AÇMÖF olarak, bu konuda araştırmalar yapan Prof. Dr.
Yılmaz Esmer’le 22 Kasım Çarşamba günü bu değerlerin
varlığı üzerine bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik.
“Avrupa”  ve “Avrupalı” kavramların tarihsel ve kültürel
açıdan belli sınırlar içine koyularak tanımlanma çabasının,
Türkiye’nin birliğe katılımı üzerindeki etkileri üzerinde
durulan toplantıda, tartışma çeşitli Avrupa ülkelerinde
yapılmış olan ortak değerler araştırması üzerinden ilerledi.

Avrupa Birliği’nin dokümanlarda yer alan tanımlamalarından
biri olan ‘Ortak Değerler Birliği’ kavramı ve bu kavramın
dayandığı temeller üzerinden başlayan sohbetimizde, Birlik
üyesi devletlerin en önemli ortak özelliği olan Hıristiyanlığın

ve Roma Hukuku’nun Avrupalı kimliğinin oluşumundaki
etkisini inceleyen bir araştırma ele alınarak konuya giriş
yapıldı. Araştırma, üye ülke vatandaşlarının dine bağlılığı,
Tanrı inancı, kiliseye düzenli olarak gitme alışkanlığı, dinin
etik değerlerinin kabulü konularına olan bakışın netleştirmeyi
öngörüyordu. Araştırma sonuçlarına göre Avrupa tüm bu
alanlarda dünyadaki en uç değerleri içeriyor. Kıta içindeki
yüksek değişkenlik sebebiyle Hıristiyanlık hangi yönden ele
alırsak alalım ortak bir değer olarak karşımıza çıkmıyor.
Roma Hukuku’nun Avrupa’da yarattığı ortak etkinin
varlığına baktığımızda ise gördük ki Avrupa ülkelerinde
demokratlık üzerine yapılan araştırma da Hıristiyanlık
anlayışında olduğu gibi yüksek çeşitlilik içeriyor. Avrupa
ülkelerinde sorulan ‘Parlamento ya da seçimle ilgilenmek
zorunda kalmayacak olan güçlü bir lider ister misiniz?’
sorusuna verilen olumlu cevabın yüksekliği Roma
Hukuku’nun da ortak bir değer olarak görülemeyeceğini
açıkça ortaya koyuyor. Özetle günümüz Avrupası yapılan
araştırmanın sonucuna göre kendine ait bir kimlik
oluşturabilmek için gerekli olan ortak değerler net değil.

Bu noktada akla gelen ilk yargı ortak değerlerin eksikliğinin
Türkiye’nin birlikle bütünleşmesinde olumlu etkiler yapacağı
yönünde. Ancak uygulamada bu yargının geçerli olmadığını
görüyoruz. Çünkü tarihsel ve kültürel olarak var olduğu iddia

edilen ortak değerlerin üye ülkeler arasında kabul görmemesi
Avrupa’yı yeni ortak değerleri inşa etme yoluna itiyor.
Tarihsel ve kültürel açıdan desteklenmesi en kolay olan ortak
nokta ise ‘’Müslüman olmamak’’ olarak karşımıza çıkıyor.
Bir başka deyişle Avrupa’nın kendini tanımlarken kullandığı
değerler günümüzde geçerliliğini kaybettiği için tanımlama
Müslümanlık üzerinden yapılmaya başlanıyor. İstanbul
ziyaretiyle gündemde olan Papa XVI. Benedict’in
Almanya’da yaptığı İslamiyet’i hedef alan açıklamasını veya
Fransa’da meydana gelen olayları ele alırsak açıkça
görebiliriz ki Avrupa kendisini Müslüman dünyanın tersi
olarak tanımlayarak içlerindeki birliği sağlamaya çalışıyor.

Bu amaç için kullanılan en önemli araç ise İslam’daki Cihat
Anlayışı. İslam dünyası her ne kadar Haçlı Seferleri’ni öne
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sürerek iki tarafın da sicilinin temiz olmadığı iddiasını ortaya
atsa da, 11 Eylül olaylarından sonra bu tezin savunulması
daha da güç bir hal aldı. Cihat anlayışı son yılların gazete
manşetlerini süslerken, Haçlı Seferleri tarih kitaplarındaki
yerinde durması Müslüman dünyaya karşı duyulan kini meşru
kılan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk bakışta
süregelen olayların cihat anlayışından kaynaklandığı mantıklı
gibi dursa da aslında, olayları kendine has dinamikleriyle ele
almadan sorunun kaynağını İslamiyet olarak işaretlemekten
kaynaklanan bir yanlış yargı söz konusu.

İki din arasındaki iplerin gerilmesinden fayda sağlayan çıkar
çevreleri bu durumu daha da körükleyip dünyayı yeni bir
kutuplaşma sürecine itmektedir. Amerika islamo-faşizm
tanımını ve Samuel Huntington’ın  ‘Medeniyetler Çatışması’
teziyle kamuoyunu kışkırtarak Ortadoğu’daki eylemlerini
meşru bir zemine oturtmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri
Başkanı George Bush’u sahip olduğu güç açısından modern
dünyanın imparatoru olarak ele alırsak Papa XVI. Benedict’in
Almanya’da Hz Muhammed ve İslamiyet hakkındaki
söylemlerinin boşa olmadığını, bir yandan Katolik Klisesi
büyük bir gücü yanına alırken diğer yandan da Amerika’nın
ruhani bir liderin dolaylı desteğiyle  gücüne güç kattığını
söyleyebiliriz. Tüm bunlarla birlikte dünya sisteminin
şekillendiği ve Henry Luce’un öne sürdüğü 20.yy “Amerikan
Yüzyılıdır” tanımının bu yüzyıl içinde geçerliliğinin
tartışıldığı bu dönemde Avrupa Birliği’nin Avrupa Kimliği
politikası büyük önem taşımaktadır. Bu kimliğin oluşması
için tarihsel ve kültürel ortak değerlerden yoksun olan Avrupa
ise bir diğer çıkar grubu olarak anti-İslam politikasını
destekleyerek kimliğin temelini oluşturacak bir ortak değer
inşa etmek yoluna girmiştir.

Haber/Yorum:
Elvan SALMAN

Kemalizm Neye Tekabül
Eder?
18 Kasım’da AK Parti İzmir Gençlik Kolları’nın düzenlediği
bir panelde yaptığı konuşma nedeniyle yazılı ve görsel
medyada uzun süre yer alan Gazi Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atilla
Yayla’nın açıklamaları üzerinden başlayan tartışma, ‘ifade
özgürlüğü’ ve ‘akademik özgürlük’ kavramlarının varlığını
yeniden sorgulamamamıza neden oldu. Yayla’nın söz konusu
panelde oldukça uzun süren konuşmasının medya nezdinde
‘çarpıcı’ bölümleri, “Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye
tekabül eder” ifadesiyle televizyon ve gazetelere yansıdı.
Köşe yazarlarından televizyon yorumcularına, meslek odası
temsilcilerinden siyasi parti yöneticilerine kadar bir çok
kesimden  gelen -zaman zaman hakaret seviyesine varan- ağır
eleştirilere maruz kalan Prof. Yayla hakkında son olarak, 21
Kasım tarihinde Gazi Üniversitesi Rektürlüğü tarafından
soruşturma açıldı ve Yayla ‘incelemenin selameti’ için ders
vermekten de uzaklaştırıldı (Radikal, 22 Kasım 2006).

Prof. Yayla’nın ‘ilerleme’ ve ‘gerileme’ kavramlarını içeren
konuşması, bu kavramların mutlak suretle desteklenmesi ya
da lanetlenmesi gereken kavramlar oldukları önyargısından
kurtulduktan sonra, ‘ilerleme’ ve ‘gerileme’den ne
anlaşıldığına bağlı olarak çeşitli şekillerde yorumlanabilir.
Örneğin, Edmund Burke’ün yaptığı muhafazakar
tanımlamalar dahilinde toplumsal ilerleme ve gelişme ölçütü
kabaca ‘toplumu bir arada tutan köklü kültürel, sosyal, dini
vb. değerlere ve pratiklere atfedilen önem ve bağlılık’tır.
Gericilikten farklı olarak burada ilerlemeye pozitif bir anlam
yüklenmektedir. Ancak bu ilerlemenin sağlıklı ve kalıcı
olmasının tek yolu da söz konusu yerleşik değer ve
kurumların özünü ‘muhafaza etmek’ten geçmektedir. Bu
bağlamda ele alındığında Kemalizm, Cumhuriyet öncesinde
toplum hayatına hakim değerlerin ve pratiklerin (dinin toplum
hayatındaki yerinin daraltılması, halifeliğin kaldırılması, kılık
kıyafet devrimi vb.) bir çoğunu ortadan kaldırdığı için bu
tanıma uymamaktadır. Aksine izi sürülebilecek, rehber kabul
edilebilecek kurumları ortadan kaldırdığı için, gelecekte
karşılaşılması muhtemel kriz dönemlerinde toplumu
bulunduğu pozisyondan daha da geriye götürme riskini
taşımaktadır.

Öte yandan “ilerleme” kavramı Marksist bir bakış açısından
değerlendirildiğinde bunun tam tersi bir tanımlama ve yorum
ortaya çıkmaktadır. Bir toplumun tarihsel olarak ilerlemesi
Karl Marx tarafından genel olarak ‘üretim ilişkilerindeki
değişime’ bağlı olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda da
Osmanlı İmparatorluğu’nu ve onun bünyesindeki -nispeten-
‘feodal’ ekonomik ilişkiler üzerine kurulu düzeni yıkıp,
toplumu tarihin diyalektik ilerlemesindeki bir üst basamağa;
‘kapitalist’ üretim ilişkilerine dayalı bir yapıya taşıdığı için
Kemalizm oldukça ilerici bir düşünce sistemi olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Örnekler ve yorumlar çoğaltılabilir ancak önemli olan şunu
görmektir: Bir tarihi olguyu,  siyasi hareketi ya da ideolojiyi
yorumlamanın sayısız şekli olabilir ve bunların çoğu genelde
birbirine zıt duruşlardır. Bu zıtlıkların ilişkisi, çatışması
üzerinden insanlık bugün aydınlanma adını verdiğimiz
düşünsel üretim ve birikim sürecini yakalayabilmiştir
denilebilir. Unutulmamalıdır ki düşünceleri dile getirme ve
bunları yayma özgürlüğü insanlığın elinden 1797’de alınsaydı
Burke’ün, 1843’de alınsaydı Marx’ın günümüz düşününe
yaptıkları katkılardan bahsetmek neredeyse imkansız olurdu.

Günümüzde böylesi bir düşünsel çeşitliliğin kısıtlanmasının,
cezalandırılmasının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini en iyi
hatırlayanlar, kuşkusuz, yakın siyasi tarihi askeri
müdahalelerle, faili meçhul cinayetlerle şekillenmiş bu
ülkenin bilim adamları ve aydınlarıdır. ‘Sakıncalı’ yazarlar
ve de konular hakkında bırakın yayın yapmanın, ders
vermenin bile ‘toplumsal huzur ve güvene tehdit’ olarak
değerlendirilip suç teşkil ettiği dönemleri şahsen yaşamış
kişilerin, günümüzde benzer uygulamalara karşı çıkmak bir
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yana, bunlara destek olmaları (diğerlerinin de sessiz
kalmaları) ifade özgürlüğü ve akademik özgürlük açışından
son derece endişe vericidir.

Gerek böyle şahsi kanaat sonucu ortaya çıkan uygulamalarla,
gerekse TCK’nın 301 nolu yasası gibi kurumsal prensiplerle,
Kemalizm ve benzer kavramlar, düşünceler de farkında
olmadan üzerine kafa yorulması ‘sakıncalı’ hale getirilmekte,
bireysel akıldan uzaklaşarak mitleştirilmektedir. Oysa ki arzu
edilen, gerçekten iddia edildiği gibi, bir ideolojinin gelecek
kuşaklar tarafından benimsenmesi ve sahiplenilmesi ise,
böyle bir sonuca ancak söz konusu ideolojinin insan aklının
kendisine karşı açtığı her türlü düşünsel savaştan galip
çıkmasıyla ulaşılabeceği unutulmamalıdır.

Yorum:
Halil GÜRHANLI

Kadın Hakları Ve Kadın
Hareketleri
AÇMÖF’ün 24 Kasım Cuma günü düzenlediği AB
Perspektifinde Kadın Hakları Konferansı, Boğaziçi
öğrencilerini, Türkiye’nin önde gelen kadın hakları
savunucularıyla buluşturdu. Konferansta Boğaziçi
Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Yeşim Arat ve KADER Ankara
temsilcisi İlknur Üstün, “Türkiye’de Kadın Hareketleri”
konusunda iki ayrı sunum yaptılar.  KAMER başkanı
Nebahat Akkoç, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
kurucularından Avukat Filiz Kerestecioğlu ve KAGİDER’den
Aysun Sayın da Avrupa Birliği ve Türk Hukuk Mevzuatında
Kadın Hakları konulu oturumun konuşmacılarıydı.

Prof. Dr. Yeşim Arat, Türkiye’de cumhuriyetin başlattığı
dönüşüm projesinin, kadın hareketinin itici gücü olduğuna ve
laiklik politikasının buna ivme kazandırdığına değindi. Bu
bağlamda kadın erkek eşitliğinin Türklere Orta Asya’dan
miras kaldığı ve bu eşitliğin Türklüğün özünde var olduğunun
vurgulandığını söyleyen Arat, yine de kadın hareketlerini
ateşleyenin, kadının maruz kaldığı şiddet olduğuna dikkat
çekti. Hannah Arendt’in “Şiddet, güç elden giderken ortaya
çıkar, güç şiddetin karşıtıdır.” sözlerinden yola çıkarak aile içi
şiddet dinamiklerinin incelenip değiştirilmesinin şiddeti
önlemedeki rolü üzerinde durdu.

KADER Ankara temsilcisi İlknur Üstün; kadının siyasi
“araçtan” siyasi “aktöre” dönüşmesi için yaptıkları
çalışmalardan bahsetti. 2002 genel seçimleriyle meclise giren
kadın adayların sayısındaki düşüklük KADER’i harekete
geçirmiş. Bu bağlamda yerel yönetimlerde kadın katılımı ve
temsilini artırmayı, kadına duyarlı bir belediyecilik anlayışı
geliştirmeyi hedefleyen “Yarın için Bugünden” adlı bir
kampanya başlatıldı. Yerel yönetimlerin, kadın hayatındaki
önemi aktivist, akademisyen ve politika ile uğraşan kadınları
bir araya getirdi. Paylaşılan deneyimler ve yapılan

araştırmalardan çıkan sonuçlar şöyleydi:

Siyasi kriterler kadınlar ve erkekler için eşit değil aksine
kadınlarınki oldukça yüksek. Partilerinde kadın adaylara daha
fazla yer vereceğine söz veren partiler, nitelikli aday
bulamadıklarından yakınmakta. Ancak nitelikliden
kasıtlarının ne olduğu sorulduğunda aradıklarının, belirli bir
kesimden ve mümkünse tanınmış ailelerden gelen kadınlar
olduğunu görüyoruz. Başka bir çıkmaz da, siyasi partilerin
adeta erkekler kulübü haline gelmesi, parti merkezlerinin,
toplantı saatlerinin bu yönde oluşu.
Üstündağ, ayrıca bu çalışmalarla kazandıkları başarılara ve
daha da önemlisi bu sayede Türkiye’nin farklı bölgelerinden
kadınların bir araya gelerek birbirlerini tanıma ve anlama
imkanı bulduklarına da değindi.

Avukat Filiz Kerestecioğlu, kadınların maruz kaldığı şiddette
yalnızca aile içi dinamiklerin değil hukuk mevzuatının da
büyük bir rol oynadığına dikkat çekti. Kadın her fırsatta en
kutsal varlık, çiçek, korunmaya muhtaç biri olarak yansıtılsa
da mevzuatın dili dahi kadına yapılan haksız muameleyi
gözler önüne seriyor. Kerestecioğlu, aile içi şiddet ve
boşanma davalarının kararlarından verdiği örneklerle aile
içinde ve dışında, dayaktan evlilik içi tecavüze, bekâret
kontrollerinden kadının gelir ya da maaşına el konulmasına,
kişiliğinin yok sayılıp aşağılanmasına kadar şiddetin tüm
biçimleriyle iç içe yaşadığımız halde; hâlâ kadına yönelik
şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik politikaların
oluşturulmadığını ve hatta şiddetin boyut ve varlığının bile
tartışma konusu yapılmadığını bir kez daha gözler önüne
serdi. Örneğin; kusur incelenmesi sırasında genellikle kusur
eşitlemesine gidiliyor ve davacı şiddet gören kadın olsa dahi
“dayak atan koca da kusurludur” denilerek aslında kadın
suçlu tutulabiliyor.

KAMER başkanı Nebahat Akkoç konuşmasında doğum kaydı
dahi yapılmayan kadınlardan bahsederek acı bir gerçeği
ortaya koydu. Ülkemizde, doğumundan, gördüğü şiddetten ve
hatta ölümünden kimsenin haberdar olmadığı, hayattan silinip
giden pek çok kadın var. Ayrıca eğitim, kadına yönelen
şiddetin önüne her zaman geçemiyor. Eğitimli olup da
kocasından dayak yiyen çok sayıda kadın var, ancak onlar
yaşadıkları bu acıyı saklıyorlar. Yasaların değişmesi de
çözüm değil önemli olan onları uygulayacak zihniyete
ulaşabilmek. Akkoç, KAMER’i Diyarbakır’da kurduğunu
ancak kendisinin orada artık istenmediğini söyledi. Bunun en
büyük sebebi ise tüm muhafazakar ifadelerin kadın üzerinden
oluşturulması. Asimile olmamaları için Türkçe öğretilmeyen,
okula gönderilmeyen hatta evden dışarı adım attırılmayan
kadınlar, onların aksine gidip eğitim alan erkeklerin
politikalarına alet ediliyorlar. İşte Nebahat Akkoç belki de
bunu fark ettiği ve gözler önüne serdiği için pek çokları
tarafından sevilmedi.

Aysun Sayın, Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Ulusal
Koordinasyonu’nun (AKLTUK) çalışmalarından bahsederken
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Avrupa Birliği’nde de kadın-erkek eşitliği konusundaki
meselelerin henüz hallolmadığı konusuna katıldı. Örneğin,
AB mevzuatında hala kadına karşı şiddetle ilgili bağlayıcı bir
direktif yok. Ancak Sayın, Türkiye’nin Avrupa Birliğine giriş
sürecinde izlediği devlet politikasına müdahale etmeyi, bu
süreçte kadının sesini duyurmayı ve kadın erkek eşitliğini
sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Çünkü Türkiye’deki
kadın örgütlerinin bu sürece nasıl baktığını bilmek ve
taleplerini görünür kılmak oldukça önemli. Bu nedenle hem
Türkiye hem de Avrupa Birliği bağlamında fırsat eşitliğinden
çok fırsat önceliğinden bahsedilmeli. Sonuç olarak tüm kadın
örgütlerinin ve Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Ulusal
Koordinasyonu’nun nihai amacı gerek Avrupa’da gerekse
Türkiye’de, yasaların değişimini, zihinlerin ve toplumun
dönüşümünü sağlamaktır.

Haber/Yorum:
Nihan SEVİNÇ

AB, Türkiye ve Yeni Ortadoğu
İnsiyatifi
Türkiye’nin eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı
girişiminin 13 Kasım 2006’da İstanbul’da gerçekleştirilen üst
düzey toplantısında İspanya Başbakanı Zapatero’nun haberini
verdiği ve daha sonra Fransa ve İtalya’nın destekleriyle
açıklanan Ortadoğu için Yeni İnisiyatif, barış için yeni bir
arayışın başlatıldığının göstergesiydi. Jose Luis Rodriguez
Zapatero, İsrail'le Filistinliler arasındaki şiddetin, dış
dünyanın acil müdahalesini gerektirecek düzey ulaştığını
belirtmişti. Bu çerçevedeki planın Avrupa Birliği Aralık
Zirvesinde sunulacağını ve İngiltere’nin de desteğinin
aranacağını vurgulamıştı. Her yeni inisiyatif gibi umutlarla
başlayan bu arayış, geçmişteki neticesiz kalan girişimler
çerçevesinde bir sorgulamayı da beraberinde getiriyor. Acaba
hedefler ne derecede uygulamaya konulabilecek?

27–28 Kasım 1995’te Avrupa-Akdeniz Konferansı
girişimiyle başlatılan Barselona süreci, Avrupa-Akdeniz
ilişkilerinde önemli bir kurumsal işbirliği mekanizması fikrini
ortaya çıkarmış ve bunun bölgede güveni artıran bir etki
yarattığı görülmüştü. Bu olumlu etkiye rağmen, bu sürece
taraf durumunda olan ülkelerde siyasi, ekonomik ve sosyal
bir dönüşüm ortaya koyacak kadar gücü bir etken
olamamıştır.

Barselona süreci üç ayaklı bir girişim olarak ele alınabilir.
Birinci ayak olarak Avrupa-Akdeniz işbirliği alanında bugüne
kadar somut bir gelişme kaydedilmediği söylenebilir. Yani
siyasi ve güvenlik konularının işbirliği çatısı altında
geliştirilmesi ve güven ortamının tesis edilmesi kapsamında
bu sürecin ortakları arasında görüş ayrılığı olduğu
görülmektedir. İkinci ayak olarak ekonomik ve mali işbirliği
konularında da elle tutulur somut hedeflere ulaşılamadığı,
toplantılarda fikir alış verişinden öteye geçilemediği
görülmektedir. Bu alanda tek hayata geçirilebilen olumlu

gelişme, proje bazında tahsis edilen MEDA (Avrupa-Akdeniz
Kalkınma İşbirliği) fonlarıdır. Bu sürecin üçüncü ayağı olan
sosyo-kültürel konulardaki ortaklıklar, taraf ülkeler tarafından
çeşitli konularda düzenlenen toplantılar faydalı bir forum
niteliği kazanmıştır. Genel anlamda bazı konularda ilerleme
kaydedilse de taraf ülkelerin farklı yaklaşımları sebebiyle bu
işbirliği alanlarının kurumsal bir temele oturtulabilmesi
sağlanamamıştır.
Avrupa Birliği’nin, birçok alanda işbirliği ve eşgüdüm imkanı
yaratan Barselona sürecinin bu başarılı yönlerini yeni
politikalarla destekleyerek Komşuluk Politikaları
çerçevesinde bölgede reform için motor bir güç oluşturması
ön görülebilir. Bu bağlamda bölgede genellikle İsrail ile aynı
çizgide politika üreten ABD ile hala Ortak Dış Politika
konusunda başarılı bir ilerleme kaydedememiş AB'nin
politikalarının ve tutumlarının tutarlılığı çok önemlidir.
AB’nin İsrail-Filistin sorunu ile ilgili hedeflerinin zamanla bir
zemine oturmaya çalıştığını görmekteyiz. Bu soruna en
başından beri bölgede iki devletli çözüm kapsamında
yaklaşan AB’nin çözüm konusunda en önemli dayanaklarını
şüphesiz insan hakları, demokrasi ve uluslararası hukuk
oluşturmaktadır. Fakat gerek AB’nin ortak ve güçlü bir dış
politika üretememesi, gerekse bunu uygulayabilecek araçları
tam anlamıyla henüz oluşturamamış olmasının, AB’nin
bölgedeki durum konusunda söylemi ile uygulama arasında
farklılıklara sebep olduğu görülmektedir. Bu da zaman zaman
uzaklaşılmış hedeflerle AB’nin bölgede önemli bir
güvenilirlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.
Zapatero’nun İsrail-Filistin sorununa yönelik ortaya koymaya
çalıştığı yeni inisiyatifte, acil eylem planı niteliğindeki beş
temel hedefi kararlı bir şekilde dile getiriyor.

Bunlar; derhal ateşkesin sağlanması, Filistin’de birlik
hükümetinin kurulması, tutsak değişimi, İsrail ile Filistin
arasındaki görüşmelere başlanması ve Gazze’de ateşkesin
izlenmesi için uluslararası bir ekibin oluşturulması olarak
sıralanabilir. Hedefler her ne kadar gayet kararlı ve istekli bir
şekilde dile getirilmiş olsa da bu inisiyatifin bir anlam ifade
etmesi iki tarafın da bunu desteklemesine ve sahiplenmesine
bağlıdır. İsrail’in şimdiden olumsuz tepki verdiği bu inisiyatif
henüz AB içinde bile tam bir ortak ses oluşturamamışken; bir
de buna AB ve Rusya gibi iki önemli gücün arka çıkmadığını
düşünürsek, bu çabaların henüz gerçekleşmeden sekteye
uğradığını söyleyebiliriz.

Türkiye Medeniyetler İttifakı Platformunda yer alan tek
Müslüman ülkedir. Bu anlamda Batı’ya dönük geleneksel
Türk dış politikasından farklı olarak Türkiye, bu platformda
İslam’ın sözcülüğünü üstlenmiş olmaktadır. Medeniyetler
ittifakına dahil olmanın aslında Huntington’ın ileri sürdüğü
“Medeniyetler Çatışması” ‘ndaki ayrımı kabul etmek olduğu
da belirtilebilir. Çünkü çatışma iki farklı kutup arasında
gerçekleştiği gibi ittifakta belli bir alanda aynı kanaate sahip
farklı iki grubun bir araya gelmesi ile oluşur. Türkiye ile
İspanya’nın eş başkanlığını yaptığı ve BM tarafından da
desteklenen Platform en son bildirisinde medeniyetler
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arasındaki gerilimin nedeninin dinsel ve kültürel olmaktan
çok aslında siyasi olduğuna ve bunun çözümlenemez
olmadığına güçlü bir vurgu yapılıyor. İsrail-Filistin sorunun
siyasi temelde çözüldüğü varsayılırsa; bunun İsmet Berkan’ın
belirttiği gibi Müslümanlık ile Judeo-Hristiyanlık kültürlerini
arasındaki düşünce çatışmasını göz ardı ederek iki medeniyet
arasında barış tesis edeceğini ileri sürmek fazla iyimser
olmayı gerektirir. Arkasında çok güçlü bir desteği
barındırmayan hatta İspanya içerisinde bile varlığı çok sert
tartışmalara sebep olan bu platform içerisinde, Türkiye’nin ne
kadar müdahil olabileceği yakın gelecekteki gelişmelerle
netleşecektir.

Yorum:
Serkan ÖZDEMİR

Cumhurbaşkanlığı
Tartışmaları
Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi önümüzdeki ilkbaharda
gerçekleşecek. Bu seçim süreci daha şimdiden çeşitli
varsayımlara ve krizlere sebep olmaya başladı. Varsayımlar
genel olarak iki tartışma üzerinden dönüyor.

Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı’nı kimin seçeceği üzerine
dönen tartışma. Bazı muhalif çevreler, yeni
Cumhurbaşkanı’nın AKP’nin büyük çoğunluğuna sahip
olduğu meclisin kararı ile seçilmemesi gerektiğini
savunuyorlar. Bu görüşün en önemli dayanağı, 2002
seçimlerinde demokratik temsilin gerektiği ölçüde
sağlanamamış olması. Bu nedenle, bu görüşe göre
Cumhurbaşkanı’nın, halkın yetersiz temsil edildiği meclis
yerine, doğrudan halk tarafından seçilmesi gerekir. Yalnız
burada unutulan kritik nokta şu ki Türkiye Cumhuriyeti böyle
bir sistemle yönetilmiyor. Türkiye’de egemenlik halkın
seçtiği Millet Meclisi tarafından kullanılıyor. Eğer halk bu
meclisin yanına bir de seçtiği Cumhurbaşkanı’nı gönderirse
sistem yepyeni bir boyut kazanmış, bir nevi başkanlık
sistemine yönelmiş olur. Çünkü Cumhurbaşkanı halktan
aldığı güçle egemenliği paylaşmak isteyebilir ve yönetimde
iki başlılığa neden olabilir. Bu bağlamda, ilk varsayım
geçerlilik kazanamıyor, zaten yavaş yavaş da bu görüşün
savunucuları kenara çekiliyor.

İkinci tartışma ise Cumhurbaşkanı’nı halkın seçemeyeceğini
savunanlar arasında, nasıl bir meclisin seçmesi gerektiği
üstünden dönüyor. Bir kesim Cumhurbaşkanı’nı mevcut
meclisin seçmesi gerektiğini savunurken diğer bir kesim de
erken seçime gidilmesi ve temsil sorunu yaşamayacağına
inandıkları yeni meclisin seçmesi gerektiğini savunuyor.
Birinci görüşü savunanların genel düşüncesi AK Parti’nin
öyle ya da böyle ama demokrasinin sonucu olarak mevcut
Mecliste çoğunluğu elinde bulundurduğu, kanunsuz hiçbir
durum olmadığı ve Cumhurbaşkanı’nı da bu meclisle seçme
hakkına sahip olduğu yönünde. Ayrıca, bu görüşü savunanlar
arasında Türkiye’nin yıllardır yaşayamadığı 5 yıllık hükümet

dönemini görmek isteyenler ve AB ile müzakere sürecinde
erken seçime gitmenin istikrarsızlık doğuracağını düşünenler
de var. Öte yandan, ikinci görüşü savunanlar AKP’nin
mecliste çoğunluğa sahip olmasını temsil sorunu olarak
değerlendiriyor ve bu sorunun sonucu olarak doğan AKP
gücünün ise kendi istediği adayı dayatacağını düşünüyorlar.
AKP’nin kendi gücünü dayatacak olması ise onlara göre
Türkiye’de laikl iği  tehl ikeye düşürecek b ir
Cumhurbaşkanı’nın başa gelmesi anlamına geliyor. Seçim
gerçekleşene kadar da bu tartışma ortadan kalkacak gibi
gözükmüyor.

Ortada kabul etmemiz gereken bazı gerçekler var. Birincisi,
Türkiye’nin içinde bulunduğu AB müzakere süreci gerçekten
istikrar gerektirir. Daha evvelden AB’nin Türkiye’de
gerçekleşen seçimlere nasıl kuşkuyla baktığını hatırlarsak,
erken seçim çok da doğru bir karar olmayabilir. Ama
unutulmaması gereken nokta, ciddi bir terslik varsa istikrar
pahasına erken seçime gidilmesi gerektiğidir. Yalnız, erken
seçimin gerekliliğini temsil sorunu üzerinden savunmak çok
akılcı değil. Çünkü bu meclisi ortaya çıkaran demokrasinin
bir sonraki meclisi nasıl oluşturacağı önceden kestirilemez.
Korku duyulan anti-laik Cumhurbaşkanı fikrine karşı ise
söylenecek bir şey yok. Çünkü AKP’nin nasıl bir adayla
geleceği ve bu aday üstünde ne kadar ısrar edeceği belli değil.
Adayı kim olursa olsun kendi seçmenleri gözünde itibar
kaybetmemek için geri adım atmayacaklarını, bu anlamda
ısrarcı olacaklarını söyleyebiliriz. Ancak AK Parti’nin de
unutmaması gerek bir nokta var ki Cumhurbaşkanı’nı
dayatmayla seçmek, bunu yaparken de kalabalık bir azınlığı
karşısına almak ve hatta seçtiği Cumhurbaşkanı’nı da zor bir
duruma sokmak hiç de akıllıca olmaz. Geçtiğimiz yıl içinde
Merkez Bankası Başkanı’nı seçmenin bile dayatmayla
olamadığını düşünürsek, Cumhurbaşkanı’nın kabul gören
birisi olması çok önemli.

Kimin seçeceği tartışmalarını bir kenara bırakırsak
Cumhurbaşkanlığı seçiminin bir boyutu da yeni seçilen
Cumhurbaşkanının, görevini Ahmet Necdet Sezer’in
istikrarında yürütebilmesidir. Sezer, kanunları ve kendi
yetkilerini bilerek, bir-iki tartışmalı konu dışında,
Cumhurbaşkanlığı görevini layıkıyla yerine getirdi. Yeni
gelecek olanın da bu kadar yukarı çıkan bu çıtayı koruması ve
Cumhuriyet’in temsilciliğini en iyi şekilde yapması
gerekiyor.

Yorum:
Özgür ŞENGÜL

Yunanistan, Türkiye ve
Avrupa
Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle ilişkileriyle ilgili yalanlar
bitiyor gibi görünürken, bu durum haliyle Yunanistan’ı
sorumluluklarıyla karşı karşıya bırakıyor. Bugüne kadar
Yunan görüşü, çoğu kez Kıbrıs’a ve Başkan Papadopoulos’a
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ihanet ederek, Türkiye’nin beklenen üyelikle sağlanacak
“demokratikleşmesi” masalının ardına saklanıyordu.
Türkiye’nin üyelik yolunda ilerleyişinin durmaya yüz tuttuğu,
Türk yayılmacılığının cüretinin arttığı ve ABD’nin
yurdumuzdaki Türk, Arnavut ve Makedon azınlıkları
keşfettiği şu günlerde Yunan yönetimi gelişmeler karşısında
uyku sersemi görünüyor.

“Türkiye yıl sonuna kadar yükümlülüklerini yerine getirmeli,
aksi takdirde bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacak.
‘Bırakın eskisi gibi devam edelim’ şeklindeki düz söylem
artık mümkün değil.” diye vurguluyor Merkel. Fransa
Dışişleri Bakanı Philippe Blazy, Ankara’nın Kıbrıs’ı yıl
sonuna kadar tanımaması durumunda müzakere takviminin
yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor. Sarkozy
Türkiye’ye karşı kararlı bir şekilde harekete geçmişken, CSU
başkanı Stoiber müzakerelerin hemen şimdi durdurulmasını
istiyor.

Amerika’nın Türkiye’ye verdiği patavatsız desteğe rağmen
Avrupa merkez sağının -başta Alman Hıristiyan Demokratlar,
Fransız Gaulle’cüler ve Avusturya halkçıları olmak üzere-
Türkiye’nin AB yolunu kalıcı olarak kesme çabaları ise
dikkate değer. Avrupa sağı bu mücadelede Vatikan’ın ve
Katolik Avrupa’nın esaslı desteğine sahipken, Avrupa solu
Amerika’nın tercihine göre hareket ediyor. İtalya Dışişleri
Bakanı Massimo d’Alema Türk Dışişleri Bakanı Abdullah
Gül ile Roma’da yaptığı görüşmede, “Kıbrıs’ta uzlaşma”
yanlısı bir tutum sergilerken “AB Kuzey Kıbrıs’a uygulanan
tecridin ortadan kalkması için çalışmalıdır.” yorumunu yaptı.

Yunanistan’da ise Karamanlis ve Papandreu Türkiye’nin
adaylığına kimin daha fazla destek vereceği konusunda
yarışıyorlar. Yunanlı politikacıların bu yalakalığı ve Almanya
ve Fransa’nın tarafında durmaktan korkmaları mide
bulandırıcı. Siyasette eylemlerinizi korkuya göre belirlerseniz
oyunu kaybetmişsiniz demektir ve Yunanistan bugün sürekli
kaybediyor, özellikle de ABD’nin kaçak Arnavut göçmenleri
“azınlık” olarak tanıdığı anda! Amerika’nın himaye altına
aldığı yasadışı göçmenlerin “tanınmış azınlık” haline gelmesi,
siyasetin güzelliklerinden biri. Sol, bir kez daha, Pax
Americana’nın en iyi hamalı olarak karşımıza çıkıyor.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Karacaferis ve LAOS
(Ortodoks Halk Alarmı), bir yıl önce Syntagma Meydanı’nda
Türkiye’nin AB üyeliğine karşı büyük bir miting
düzenlemişlerdi. Bunun haricinde kalan bütün siyaset eşrafı
ise, “Avrupalılaşmış” Türk generallerinin dileklerine uygun
bir biçimde, rehavet içinde. İllüzyonlarla, gerçeği
göğüslemeyi reddederek yaşıyoruz. Gerçekliği görmeyi
reddeden milletler UNESCO’nun müzelerinde sergilenir ve
National Geographic belgesellerine konu olurlar. Duyuyor
musunuz?

Christos Charitos
www.e-grammes.gr ’den alınmıştır.

Çeviri: Sanem AVCI

Dünya Ekonomik Forumu:
Türkiye Toplantısı
40 ülkeden, yaklaşık 400 işadamının, hükümet yetkililerinin
ve sivil toplum örgütlerinin önde gelen liderlerinin katıldığı
Dünya Ekonomik Forumu 23–24 Kasım tarihleri arasında,
1998’den bu yana ikinci kez Türkiye’de yapıldı. Forumda
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan
önemli açıklamalarda bulundu: “Biz verdiğimiz bütün sözleri
yerine getirmiş bulunuyoruz. Önümüzde daha birçok engel
olduğunu biliyoruz fakat büyük bir sabırla devam etmekte
kararlıyız. Bu süreçte, AB’ye Türkiye’ye nazaran daha çok
sorumluluk düşmektedir. Bu yüzden siyasi sağduyu
bekliyoruz.”

Türkiye’nin, Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde, siyasi,
ekonomik ve sosyal kapsamda birçok reformu uygulamaya
koyduğunu belirten Erdoğan, yeni reformların
uygulanmasındaki sorunların doğal olduğunu sözlerine
ekledi. Başbakan “Halkım kendini, özgür ve refah bir
dünyanın, özgür ve refah bireyleri olarak görmek istiyor ve
bu onun en doğal hakkıdır. Fakat, ne yazık ki, bazen
Avrupa’dan gelen olumsuz eleştiriler halkımın üzerinde
olumsuz etkiler bırakabiliyor. Avrupa bu konuda anlayışlı
olmalıdır,” diyerek konuşmasına devam etti.

Dünya Ekonomik Forumu’nda İngiltere Açık Toplum
Enstitüsü Avrupa Birliği İlişkişleri Direktörü Mabel Van
Oranje ve Almanya Bağımsız Türk Alman İlişkileri Onursal
Başkanı Mehmet Gürcan Daimagüler’de Türkiye’siz bir
Avrupa Birliği’nin zayıf ve demokrasiden yoksun olacağı
konusunda hemfikir görüş bildirdiler.

Forumun önemli katılımcılarından olan Sabancı Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, konuşmasında
Türkiye’nin yatırım bekleyen (rent-seeking) yapıdan kar
amacı güden (profit-seeking) yapıya geçtiği taktirde, AB
yolunda rekabetçiliğinin ivmesini arttırabileceğine değindi.
Yenilikçi bakış açısının bu hususta çok büyük önem
taşımakta olduğunu da sözlerine ekledi.

Forumda ABD Coca-Cola International Başkanı Muhtar A.
Kent ve İngiltere Goldman Sachs International Başkanı ve
Dünya Ekonomik Forumu Bağış Kurulu üyesi olan Peter D.
Sutherland, dinlerin ve kültürlerin uyum sürecinin
öneminden, bu süreçte Türkiye ve AB’nin ortak bir çalışma
içerisinde bulunmasının gerekliliğinden bahsettiler.

Toplantının kapanış oturumunda ise, Türkiye’nin dünya
politikasının şekillenmesinde önemli bir aktör olduğu
vurgulanırken, AB - Türkiye ilişkilerinin daimi bir uzlaşma
diyalogu içerisinde olması gerektiğinin altı çizildi.

http://www.weforum.org
Çeviri: Alev SAĞLAM
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AÇMÖF’de Neler Oluyor?
Yeni döneme hızlı bir giriş yapan AÇMÖF, 3. bültenini
yayınlarken hem akademik hem de organizasyonel
çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Foruma katılan
öğrenci sayısında yaşanan sevindirici artış ve bu
arkadaşlarımızın özenli çalışmaları sayesinde daha da
güçlenen AÇMÖF, 23 Kasım Perşembe günü Prof. Dr.
Yılmaz Esmer ile “Avrupa Kimliği” üzerine yaptığı söyleşi
ile Avrupa tarafından hala tartışılmakta olan bu konu üzerine
üyelerinin bilgi düzeyini arttırmayı hedeflemiştir. Bu
toplantının hemen ardından 24 Kasım Cuma günü
düzenlediği “AB Perspektifinde Kadın Hakları ve Kadın
Hareketi” adlı konferans ile çalışmalarına yeni bir boyut daha
eklemiştir. Dört farklı sivil toplum kuruluşundan gelen
uzmanların ve Prof. Dr. Yeşim Arat’ın konuşmacı olarak
katıldığı konferans, dinleyicilere kadın hakları ve kadın
hareketi üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olma olanağı sağlamıştır.

3. Boğaziçi Buluşması:
Başvurular Devam Ediyor!
Yılın son ayına girerken AÇMÖF, en önemli
organizasyonlarından biri olan ve bu sene 22–24 Aralık
tarihleri arasında 3.sü düzenlenecek “Boğaziçi Buluşması”
adlı sempozyumun hazırlıklarında da son noktaya geldi. Ana
başlığı “AB ile Müzakereler Sürecinde Türkiye’nin Önündeki
Engeller” olan sempozyuma başvurular 8 Aralık Cuma
gününe kadar uzatıldı. Sempozyumla ilgili  sorularınızı
acmof.boun@gmail.com adresine iletebilir, sempozyumla ile
ilgili ayrıntılı bilgiye www.acmof.org sitesinde
ulaşabilirsiniz.

Volkan NALCI
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Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF) 2002-2003 akademik
yılının başında Avrupa Çalışmaları Merkezi bünyesinde, Merkez çalışmalarına
katılmak isteyen gönüllü öğrenciler tarafından kuruldu Öğrenci Forumu, sadece
üniversite akademik çalışmalarıyla sınırlı kalmayıp; bu çalışmaların yanı sıra,
Türkiye-AB ilişkileri konusunda paneller ve AB konusunda uzman kişilerin
konuşmacı olarak olarak katıldığı oturumlar düzenlemek ve uluslararası öğrenci
seminerleri organize etmek gibi etkinliklerde bulunmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu
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