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Bu sayı İstanbul Ticaret
Odası’nın katkılarıyla
hazırlanmıştır.

Avrupa Çalışmaları Öğrenci Forumu
(AÇMÖF) olarak, 2006 – 2007 yılı güz
döneminde yayımladığımız üç bültenin
ardından, her yıl geleneksel olarak
düzenlediğimiz iki etkinlikten biri olan Üçüncü
Boğaziçi Buluşması isimli sempozyumu
“Avrupa Birliği  ile Müzakereler Sürecinde
Türkiye’nin Önündeki Engeller” başlığı altında
22 – 24 Aralık tarihleri arasında, İstanbul
Ticaret Odası (ITO)’nun katkılarıyla
gerçekleştirdik.

Konuşmacıların başarılı sunum ve yorumları,
forum üyelerimizin ve Türkiye’nin birçok
üniversitesinden gelen öğrencilerin yoğun ilgisi
ve katılımıyla içeriği zenginleşen sempozyum,
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Merkezi (AÇM) Müdürü Prof. Dr. Kemal
Kirişci ve Bahçeşehir Üniversitesi Avrupa

Birliği Araştırmaları Dökümantasyon ve
Araştırma Merkezi (ABADAM) başkanı Dr.
Cengiz Aktar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları
Yüksek Lisans Programı (MAPES)
Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Yılmaz’ın
oturum başkanlığını yaptığı “İnsan Hakları”
konulu ilk panelde, 21. Dönem TBMM İnsan
Hakları Komisyonu eski başkan vekili Emre

Kocaoğlu ve Agos Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Hrant Dink, Türkiye’deki insan
hakları ihlallerine, bunların kamuoyu ve AB
kurumlarındaki yansımalarına dikkati çekerek,
çözüm için yapılması gerekenleri sıraladı.

22 Aralık Cuma günü öğleden sonra ise
Avrupa Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül Sosay’ın oturum
başkanlığını yaptığı  “Demokrasi ve Hukukun
Üstünlüğü” başlıklı ikinci panelimiz
düzenlendi. Atılım Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Levent Köker, Türkiye’deki
demokrasi geleneğini ve Türk siyasi hayatında
hukukun işlevini anlattıktan sonra, AB’ye
uyum sürecinde Türkiye’nin karşısına çıkan
engellerin aşılması konusundaki fikirlerini
açıkladı. Özel bir oturumda konuşan Sabancı

Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali
Çarkoğlu ise, “Avrupa ve Türk Kamuoylarında
Türkiye’nin AB Üyeliği Yolundaki Engeller”
başlığı altında, TESEV bünyesinde yaptığı
zengin araştırmaların sonuçlarını bizlerle
paylaştı.

Prof. Dr. Kemal Kirişci’nin oturum



başkanlığını yaptığı “Kıbrıs Sorunu” başlıklı üçüncü panel
ise, 23 Aralık Cumartesi günü, Prof. Dr. Levent Köker ve
KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Eski Müdürü Şakir
Alemdar’ın konuşmalarıyla gerçekleşti. Panel, Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi’nden gelen öğrencilerin aktif katılımı ve
Prof. Dr. Kemal Kirişci’nin deneyimlerini bizlerle
paylaşmasıyla oldukça renkli ve öğretici geçti. AÇMÖF’ün
kurucu üyelerinden Osman Tuncel’in “Dış Politika Teorileri
Işığında Kıbrıs Sorunu” başlıklı sunumu da, konunun dış
dinamiklerle paralel olarak ve teoriler çerçevesinde
değerlendirilmesi açısından ilgi çekti.

Dördüncü ve son panelimiz ise “Gümrük Birliği” konusunda
gerçekleştirildi. Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdür
Yardımcısı Prof. Dr. Refik Erzan’ın oturum başkanlığını
yaptığı bu panelde,  İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanı Esra
Uyanusta Gümrük Birliği’nin Türkiye ve Avrupa Birliği
açılarından, iki yönlü bir değerlendirmesini sundu.

Sempozyum’a İstanbul, Dicle, Ankara, Koç, İzmir Ekonomi,
İstanbul Ticaret, Uluslararası Kıbrıs ve Boğaziçi
üniversitelerinden kırk beş öğrenci katıldı. Öğrenciler,
paneller sonrasında ve sempozyumun son günü boyunca daha
önceden Sempozyum Seçici Kurulu’na özetlerini göndermiş
oldukları bildirilerini sundular.  “Öğrenci Atölye Çalışmaları”
adı altında gerçekleştirilen bu sunumlar panellerdeki
tartışmalara da yön verdi. Sempozyum boyunca, “Soru
Cevap” bölümleri de sunum ve konuşmalarda çizilen
çerçeveyi kimi zaman zorlayan ve zihinlerde yeni pencereler
açan anlara sahne oldu. Etkinlik süresince verilen birçok
kahve arasında katılımcı öğrenciler gerek kendi aralarında,
gerekse panelistlerle sohbet etme imkanına sahip oldular.
Ayrıca arta kalan zamanlarda etkinliğin renkli sosyal
programı çerçevesinde düzenlenen Yeniköy ve Bebek’teki
eğlencelerle İstanbul’un doğal güzelliği eşliğinde katılımcılar
hem yorgunluklarını attılar hem de birbirlerini daha yakından
tanıdılar.

Avrupa Birliği ile müzakereler sürecinde Türkiye’nin önünde
engel oluşturan İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun
Üstünlüğü, Kıbrıs Sorunu ve Gümrük Birliği konularını
masaya yatırmak, çözüm önerilerini tartışmak ve Türk
üniversite gençliğinin bu önemli sürece katılımını artırmak
amacıyla düzenlenen Üçüncü Boğaziçi Buluşması’nın hayata
geçirilmesinde bizden destek ve yardımlarını esirgemeyen
başta İstanbul Ticaret Odası (ITO) olmak üzere, değerli
Avrupa Çalışmaları Merkezi üyelerine, saygıdeğer
konuşmacılarımıza, bizleri yalnız bırakmayan sevgili eski
üyelerimize, Türkiye’nin önemli üniversitelerinden gelen tüm
arkadaşlarımıza ve emeği geçen tüm Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu üyelerine teşekkür ederiz. Avrupa
Birliği yolunda yeni Boğaziçi Buluşmaları gerçekleştirmek ve
benzer organizasyonlarda aynı başarıyı göstermek dileğiyle.

Haber/Yorum:
Ayşe Burcu ARSLAN

Politik Fetişizm Olarak AB
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler med-cezir
kıvamında bir iyiye bir kötüye giderken, toplumun AB’ye
bakışının değişmesi kimseyi şaşırtmadı. Daha önce bir başarı
öyküsü, bir umut kapısı olarak anılan AB yavaş yavaş eski
büyüleyici özelliğini yitirmekte. Dahası artık AB, Türkiye
için politik bir fetişe dönüşmekte.

Bu fetişizmi anlamak için müzakere sürecinde Türkiye’deki
söylem değişikliklerine bakabiliriz. Henüz başlarda sürecin
ülke politikasındaki olumlu etkisine dem vurulurdu. AB’ye
üyelik sürecinde yapılan reformlar toplumun birçok kesimini
memnun etmiş gözüküyordu. Henüz kimsenin bu reformların
hızından kaynaklanacak sosyal problemler hakkında yazıp
çizmediği şu dönemde, görünen o ki, reformların 82
anayasasının kısıtlayıcı öğelerinin kaldırarak özgürleştirici bir
rol takınması o zaman için farklı birçok politik kesimin işine
uygun gelmiş. Hatta genel düşünce, AB’ye üyelik sürecinin
sadece sonucuna bakılmaması gerektiğini, Türkiye AB’ye
üye olsun ya da olmasın bu süreçteki reformların ülkenin
gelişimine büyük katkıda bulunacağı yönündeydi.

Fakat Türkiye’deki bu heyecanın AB’de karşılık bulamaması
sürecin başlarındaki iyimserliği zamanla umutsuzluğa bıraktı.
Atılan her somut adım için öngörülen sonuç elde edilemediği
gibi çoğu zaman üyelik süreci halihazırdaki avantajları da
kaybetme tehdidini beraberinde getirdi. Türkiye için AB artık
psikanalizde arzu olarak tarif edilen, her zaman eksikliği
hissedilen ama bir türlü ulaşılamayan ve tatmin edilemeyen
bir imgeye dönüşmeye başladı. Bu eksikliği kapatmak için
yapılanlar başarıya ulaşamadığı gibi her girişim varolan
eksiklikleri de göz önüne çıkarmaya başladı. Bu nedenle daha
önce özgürleştirici bir rol atfedilen reformlar artık asla tersine
çevrilemeyecek bir azgelişmişliğin göstergesi oldu. Üyelik
sürecini olumlu yanlarının yansımaları ortadan kalkarak
yerini Ermeni Meselesi, Kıbrıs sorunu gibi çözülmesin an
itibariyle imkansız görünen(arzu nedeni) sorunlara bıraktı.
Böylece süreç artık olumlu etkilerle anılmak yerine ödün
vermeye zorlayan konularla ilişkilendirilir oldu.

Artık aşk ile nefret arası bir ilişkimiz var. Hayır dediğimiz
a n d a  e k s i k l i ğ i n d e n  k a y n a k l a n a n  a r z u mu z u
perçinleyemeyeceğimiz, evet dediğimiz anda ise hiçbir zaman
o arzunun tatmin edilemeyeceğini bilerek amaçsız bir
mücadeleye girişeceğimiz bir ilişki. İşin kötü yanı ise asla ne
evet ne de hayır diyemeyecek olmamız. Bunun doğal sonucu
olarak bir belirsizlik ve devamında gerçekliklerin
saptırılması.

Türkiye’de birçok kavramın yanlış algılanmasının ana sebebi
bu politik fetişizmdir. Gündemin Türkiye’nin eksiklikleri ile
meşgul olduğu zamanlar ülke için yararlı olabilecek bir
değişiklik sırf kaynağı AB diye reddedilebilirken, ülkenin
sosyal yapısına derin yaralar açabilecek bazı ekonomik

Sayfa 2

Yıl: 1 Sayı: 4

Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu (AÇMÖF)



değişiklikler ise sırf AB’ye uyum bahanesiyle sorgulanmadan
el altından hayata geçiriliyor. Bu noktada gizlice uygulanan
bu değişiklikler sırasında halk sürecin dışında kalırken
ideolojik manipülasyonlara kapılarak AB ile ilişkilerde
problem olarak sunulan gündemlerle meşgul oluyor.

Sonuç olarak, AB süreci ne kadar olumlu ve olumsuz yanları
bir arada barındırsa da, bu yönlerin yansımaları
farklılaşmalara sebep oluyor. Günden güne halkın büyük bir
kısmı AB fikrine sıcak bakmazken, bu süreçte alınacak
faydaları paylaşmak istemeyen kesim ilişkilerini çoktan
derinleştirmişe benziyor. AB’nin politik olarak fetişe
dönüşmesi ise süreçte oluşan ikilikleri ve yanlış algılamaları
görmeyi engellerken varolan eşitsizlikleri devam ettirmekte
başarılı oluyor.

Yorum:
Can KURBAN

Brüksel'de Tartışmalar
Sürüyor
Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği zirvesinde göçmen
politikaları ve genişleme sürecinin akıbeti, öne çıkan başlıklar
oldu. Zirvede ayrıca Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB
ye katılım şevkini kırmayan ve aynı zamanda AB'yi politik ve
finansal açıdan çıkmaza sokmayacak bir yol bulmanın önemi
vurgulandı.

2007'nin gelmesiyle beraber AB dönem başkanlığını
devralacak olan Almanya Şansölyesi Angela Merkel,
konuşmasında kendilerini dönem başkanlıkları sırasında AB
Anayasasının yeniden şekillendirilmesi gibi zorlu görevlerin
beklediğine değindi. Merkel, anayasa kadar kritik bir konuya
önem verilmeyip, kurumlar iyileştirilemezse, genişlemenin de
gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Zirvenin ana başlıklarından olan göçmen politikaları
hakkında yasal göçmenlerin kabulüne öncelik tanınması ve
üçüncü dünya ülkeleriyle AB tarafından belirlenmiş bir
komisyonun 2007 haziranına kadar hazırlayacağı bir rapor
çerçevesinde, yasadışı göçmenliğin engellenmesini
amaçlayan bir antlaşma yapılması doğrultusunda görüş
birliğine varıldı.

Türkiye ile zirve öncesinde başlamış olan anlaşmazlıklar
zirve esnasında da dile getirildi. Türkiye'nin AB Üyesi olan
Güney Kıbrıs'a limanlarını ve havalimanlarını açmaması
neden gösterilerek Türkiye ile müzakerelerin askıya
alınmasına karar verildi.  Türkiye'nin üyeliğine sıcak
bakmayan Fransa İçişleri Bakanı ve Başkan Adayı Nicolas
Sarkozy, Türkiye'nin 2015'den önce üyeliğinin gerçekçi
olmadığını ifade ederek ve bu tarihten sonra da halkın görüş
ve istekleri doğrultusunda hareket edilmesinin şart olduğunu

belirtti. Buna karşın, İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt,
Türkiye ile müzakerelerde tam üyeliğin baz alınması
gerektiğini savundu. Almanya Şansölyesi Merkel ise
durumun belirsizliğini "Türkiye ile uzlaşmamız bütün
opsiyonları açık bırakıyor." sözleriyle özetledi.

Avrupa Birliği ileriki genişlemlerinde daha az finansal ve
politik yük almayı hedefliyor. Bundan sonraki genişlemelerin
gerçekleşme hızını AB'nin yeni üye alımı için yeterli
kapasitesi olup olmadığı belirleyecek. AB Dışişleri Komiseri
Benita Frerrero-Waldner zirvede alınan bu kararı "kasıtlı bir
genişleme rehaveti içine giriyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Die Zeit gazetesinden derlenmiştir.
İpek HIZLIKAN

AB Kamuoyunda Dinin
Genişlemeye Etkileri?
Avrupa Birliği'nin genişleme politikasına verilen destek son 6
ayda özellikle İngiltere ve İspanya'da azaldı, fakat bu destek
kaybı dine bağlanmıyor. AB sınırlarının doğuya
genişlemesine destek verdiğini en çok ifade eden liderden
Tony Blair, geçtiğimiz haftasonu Türkiye'nin birliğe
istendiğini yeniden belirtmek için Ankara'daydı.

Eurobarometer kamuoyu araştırmasına göre İngiltere’de
AB'nin doğuya genişlemesine verilen destek 6 ay içinde %
36'ya düştü. Genişlemenin diğer bir önemli taraftarı olan
İspanya’nın olası bir büyümeye verdiği onay ise %51'e düştü.
Ancak, bazı Avrupalılar'ın çoğunlukla Müslümanlar'dan
oluşan Türkiye'nin üyeliğine karşı kullandığı din, AB
vatandaşları genelinin yeni üyeliklere bakışında sınırlı rol
oynuyor.

Pazartesi günü Financial Times’da  yayımlanan bir kamuoyu
araştırmasına göre 5 Avrupa ülkesindeki halkın çoğu dinin
AB'ye üyelikte bir engel olmadığını düşünüyor. Fakat,
Fransızların ve Almanların % 35'i AB’nin bir Hristiyan klubü
olduğunu savunuyor. Söz konusu 5 Avrupa ükesi -İngiltere,
Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya- ve ABD halkının % 69'u
çocuklarının farklı dine mensup kişilerle evlenmesine karşı
olmadıklarını belirtti.

İngilizlerin %23'ü ve Fransızların % 13'üne karşılık
Amerikalıların %59’u Müslüman kadınların halka açık
alanlarda başörtüsü takma hakkını destekliyor.

http://www.ft.com/cms/s/6d7da5ae-8e3c-11db-ae0e-
0000779e2340.html

http://www.eubusiness.com/
Living_in_EU/061218020102.551nibyr

Çeviri: Aslı SAKALLI
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AB-Türkiye Müzakereler:
Süreç Tıkandı
Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin yeni politikaların
görüşmeleri bu Noel’den önce yapılacak. Kıbrıs sorunu
nedeniyle yaşanan duraklamanın tüm sürece yansımayacağına
işaret ediliyor.

Ankara; AB’nin Türk kesimine yönelik ticari sınırlamalarını
kaldırmadığı sürece, kendisinin Rum kesimine limanları
açmayacağını söylüyor. Başbakan Recep Tayip Erdoğan,
Türkiye’nin üyeliğini askıya almaya yönelik AB dışişleri
bakanlarının kararını kınarken, Türkiye’yi üyeliğe hazırlayan
düzenlemelere devam etmeye söz verdi.

Öte yandan Ankara duraklamayı “görüş yetersizliği” olarak
nitelendiriyor. Bu gelişmeler Brüksel’den takdir toplamasına
karşın Almanya ve Avusturya Türkiye’nin AB üyeliğine
şüpheyle yaklaşıyor.

Buna karşılık, İngiltere Türkiye’nin üyeliğini önemli bir adım
olarak nitelendirerek destekliyor. Başbakan Tony Blair, bir
kez daha tekrarlayarak “Bence, Türkiye’nin üyeliğine AB’nin
sırtını dönmesi, uzun vadede çok büyük bir hata olacak.
Avrupa ülkelerindeki tüm kısa vadede siyasal zorlukları
anlasam da Türkiye’nin AB’ye girişi zaman alacak,”dedi.
Geçtiğimiz hafta Kıbrıs açmazını çözümlemek üzere tekliften
açık bir geri çekilme söz konusuydu. Erdoğan, Türkiye’nin
limanlar konusunda tek yanlı bir adım atmayacağını belirtti.

Kaynak:
http://www.euronews.net/create_html.php?

page=europa&article=395732&lng=1

Çeviri: Su ŞİMŞEK
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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

Bülten Sorumlusu: H. Can KURBAN

Düzenleme: Görkem YEŞİLOVA

AB’ye Olan Destek Artışı

Geçtiğimiz haftaiçinde yayınlanan son  Eurobarometer
anketinin sonuçlarına göre; Avrupa Birliği’ne üyeliği
destekleyen Türklerin sayısı toplam nüfusun yarısından daha
fazlasını oluşturuyor. Anadolu Haber Ajansının da verdiği
Eylül-Ekim ayı anket raporunda; 1,005 katılımcının yüzde
54’ü  ‘Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyeliği her açıdan iyi bir
olaydır.’ yorumunu  yaptı.

Bu yüzde 54’lük oran,  Mart-Mayıs aylarında yapılan bir
önceki anket sonuçlarına göre yüzde onluk bir artış içeriyor.
Aynı zamanda üyeliğin ‘yararlı’ olduğunu düşünenlerin
oranın ise yüzde 51’den 63’e yükseldiği belirtiliyor. Bu ayın
başında  Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili 35 müzakere
başlığından  sekizinin geçici olarak kapatılmasına neden olan,
Ankara ile Brüksel arasındaki ‘Kıbrıs ile ticaret’ konusunda
sık sık çıkan anlaşmazlıkların da etkisiyle, son 2 yılda AB
üyeliğine olan halk desteğinde belirgin şekilde azalma
görülmüştür.

Türkler, AB’ye üyelik sürecini geniş ölçüde kesin bir adaylık
garanti etmeyen, Avrupa Birliğinin bitmek tükenmek
bilmeyen istekler ve ders vermeler silsilesi olarak görmeye
başlamışlardır. Bağımsız Türk beyin takımımı tarafından
kasım ayında yayınlanan ankete göre ise 2 yıl önce yüzde 75
olan üyelik taraftarları sadece yüzde 50 oranında kaldı.
Bu taraftarların yuzde 81’i AB’nin Türkiye’ye samimi ve adil
bir şekilde davranmadığını düşünürken, bunun tersini
düşünenlerin oranı yüzde 2 oranında kaldı.

Kaynak:
http://www.eubusiness.com/Turkey/1166727603.37/

Çeviri: Alev IDALI


