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Bir Hristiyan Klübü olduğu iddialarına karşı
Avrupa’nın kendini göstermesi açısından
Türkiye’nin üyeliği kritik bir öneme sahip.
Geçtiğimiz hafta okulumuza gelen Cohn-
Bendit Türkiye ile ilgili düşüncelerini dile
getirirken, Türkiye’nin üyeliğine dair
Avrupada’ki düşüncelerin özellikle
Amerika’daki 11 Eylül saldırılarından sonra
değiştiğini önemle vurguladığı sırada işte tam
da bundan bahsediyordu.
Avrupa Parlamentosu Yeşiller
grubu eşbaşkanı Cohn-Bendit
Avrupa’nın İslam’a değil,
‘radikal İslami teröre’ karşı
olduğunu, ‘demokrasi’ ve
İslam’ın birbiriyle çelişkiye
düşen iki zıt kavram
olmadığının iyi bir örneği
olan Türkiye’nin tam
üyeliğiyle somut bir hale
getireceğini dile getirdi.
Ancak ilginçtir ki öte yandan
Sayın Bendit, Avrupa
Birliği’nin 2004 yılında 10
ülkenin birden tam üyelik statüsünü
kazanmasına engel olmayan bazı ölçütlerin
Türkiye karşısına çıkarılmasını ‘çifte standart’
değil, aksine Türkiye’nin değişikliğinden
kaynaklanan ‘değişik standart’ uygulamasının
bir uzantısı olara değerlendirdi.

 Bireysel hakların tanınmasından grup
haklarının tanınmasına geçişin 1980lerden
sonra daha belirgin hale gelmeye başlamasıyla
‘azınlık hakları’ gibi mevzulara öncekinden
daha çok önem verilmesi, daha önceki
genişleme süreçlerinde (1981 Yunanistan, 1985
İberya ülkeleri… vb) siyasi anlamda birtakım
sıkıntılar olmasına rağmen tam üyelik
ölçütlerinde önceliğin başka alanlara (ekonomi
gibi) tanınması, çifte standardın olmadığını
söylemek için pek de yeterli gibi görünmüyor.
Aynı şekilde AB genişlemeleri açıklamalarında

gerekliliği konusunda şüpheler uyandıran
‘Avrupalı Kimliği’ tartışmaları da ‘paylaşılan
birtakım değerlerin varlığı’ açısından pek
tutarlı görünmemekle birlikte, çifte standart
mevzusunda soru işaretleri uyandırıyor. Tam
üyeliğin ardından hangi kriterlerin
çiğnendiğinin denetlenmesiyle ilgili olan
‘geçici ihtiyat şartı’ (temporary safeguard
clause) hükümlerinin sadece Türkiye için

geçicilik durumundan ziyade
‘süreklilik’ durumunda
olması da, pek ikna edici gibi
görünmese de herhalde Sayın
Bendit’in deyimiyle
Türkiye’nin büyük, değişik,
önemli ve gururlu bir ülke
olmasından kaynaklanıyor
diye açıklanacaktır.

 Tüm bunlar bir tarafa, yine
de 301 gibi hayli komik
maddelerin Anayasamızda
yer almaması, ya da
parlamenter sistemin

vazgeçilmez tamamlayıcısı olarak
nitelendirilen güçlü ve etkili muhalefet
gruplarının oluşturulması ya da parti kapatma
gibi adımların birtakım sorunların çözümünde
yeterli olmadığı bilincinin yerleşmesi yönünde
Avrupa Birliğinin itici bir güç olması tam
üyelikten yana olan ya da olmayan kişiler için
de iyi bir haber gibi nitelendirilebilir. Bu iyi
haberin sindirilmesi aşamasında ise bence
öncelikle, her şeye rağmen karşılıklı fayda
ilişkisine de dayandırılması öngörülebilen söz
konusu AB’ye üyelik sürecinde, toplumda bir
bilinç oluşturma kaygısıyla yola çıkıp,
gelişmelere yönelik bilgilerin edinilmesi,
sunulması ve tartışılması gibi platformların
oluşturulup desteklenmesi hususunda ciddi
adımlar atılmalı.

Yorum:
Ayşe Burcu ARSLAN



Kızıl Dany Boğaziçi’nde
Boğaziçi Üniversitesi 20 Kasım 2007 tarihinde Avrupa
Parlamentosu Yeşiller grubu eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit’i
ağırladı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü
öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Kemal Kirişci’nin açılış
konuşmasını yaptığı programda, Cohn-Bendit Avrupa’da 50
sene önce imkansız kabul edilen dostlukların AB sayesinde
oluşmasından, niçin Türkiye’nin katılmasını
desteklediğinden, “Boğaziçi Mucizesi”nden söz etti.
Ardından Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu
(AÇMÖF) üyesi öğrencilerle Rumeli Hisar Üstü’nde yer alan
ve onların çalışmalarını yürüttükleri Binn’in Evi’nde (Binn’s
House) buluşarak onların sorularını yanıtladı.

1945 Fransa doğumlu siyaset yazarı ve politikacı Cohn-
Bendit, 1965’te Fransa’ya üniversite için dönüyor. 60larda
Mayıs Devrimi’nin lideri ve sözcüsü olarak tanınıyor. Saçları
ve politik görüşü nedeniyle ‘Kızıl Dany’ olarak da tanınan
Cohn Bendit, 1968’de Fransa’dan hükümetçe sürülerek
Frankfurt’ta eylemlerine devam ediyor. 1978’den beri
Frankfurt’ta siyaset yazarı olarak çalışıyor. 1984’te Yeşiller
Partisi’ne üye oluyor. Avrupa Parlamentosu için 1993’te
Alman Yeşiller partisinden seçimlere katılan Daniel Cohn-
Bendit 1999’da Fransız Yeşiller partisinden ikinci kez
seçiliyor. 2004’te Alman Yeşiller partisinden yeniden
seçiliyor.

Cohn- Bendit Avrupa Birliği’nin oluşumundaki üye ülkeler
arasındaki iki temel sorunu Fransa- Almanya, Almanya-
Polonya düşmanlığı olarak tanımladı. Geçmişte kanlı
savaşlar, düşmanlıklar yaşayan bu ülkeleri birleştirmeyi
başaran AB’nin, “Boğaziçi Mucizesi”ni de
gerçekleştirebileceğine inandığını söyledi. “Asla asla
demeyin.” sözünü konuşmasında hatırlatan Cohn-Bendit,
ileride Türkiye’nin de katılabileceğinden umutlu. AB’nin 50
yılının, Avrupa tarihinde hiçbir şey olmadığını sözlerine
ekledi.

11 Eylül saldırısıyla Avrupa’da da bir İslam korkusunun
başladığından söz etti. Aslında bunun bir “uygarlıklar
çatışması” olmadığını, Avrupa’daki 12 milyon Müslüman
insanın Hollandalılardan çok olduğunu işaret etti. Türkiye’nin
demokratik, Müslüman çoğunluklu bir ülke olduğunu
göstermesiyle Türkiye’nin AB’ye katılmasının AB’ye çok şey
katacağını söyledi. “Avrupa Birliği, sorunun İslam değil, terör
olduğunu göstermeli.” diye sözlerine ekledi.

Cohn-Bendit, Türkiye’nin ekonomik politik değişiklikler
geçirmesi gerektiğini, diğer üye ülkeler gibi egemenlik
haklarını AB’yle paylaşması gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Alevilerin, Yahudilerin,
Hıristiyanların ve ateistlerin cumhurbaşkanı olduğunu
göstermesi gerektiğinden, Türkiye’nin liberal sol bir
demokratik muhalefetin varlığına ihtiyaç duymasından

bahsetti. AB’ye girerken Türkiye’nin çıkarlarıyla Avrupa
çıkarlarının bütünleştirilmesinin önemini vurgularken aynı
zamanda TCK 301. maddesinin saçma ve anlamsız olduğunu,
hemen kaldırılması gerektiğinin de altını çizdi.

Yorum:
Su ŞİMŞEK

PKK’nın Yeni Hedefi: DTP
Daha birkaç haftaya kadar terör saldırılarından ve verdiğimiz
şehitlerden bahsederken, şimdi ise yeni bir gündem
maddesiyle karşı karşıyayız: DTP’nin kapatılması.

Bu zamana kadar terör saldırıları hakkında bir sürü sebep öne
sürüldü ve bu sebepler üzerinde tartışıldı. Bu olayların
çoğunun, bölgede yapılan iyileştirme çalışmalarının,
kalkınma haraketlerinin ve bölge üzerindeki reform
programlarının artmasıyla hız kazandığı ortadadır. Çünkü
özellikle DTP’nin de meclise girmesiyle ve bu şekilde
bölgede yaşayan Kürt halkının siyasi hayat içerisinde ‘daha
fazla’ sesinin çıkmasıyla Kürt halkı üzerindeki etki alanı
daralan PKK, iyice kapana kısılmış ve çareyi terör olaylarını
arttırmakta bulmuştur.

Peki PKK’nin şuan ki hedefi nedir? Şuan ki hedefi doğrudan
DTP’nin kapatılmasıdır. Çünkü DTP’nin kapatılmasıyla PKK
Kürk halkına şu mesajı yayabilecektir: ‘‘Ey Kürt halkı! Yasal
yollardan seçtiğin milletvekilleri bile mecliste barınamadı.
Gel ve bize katıl!’.

Peki, bu kapattırmayı nasıl başaracaklar? DTP içinde bir
gruplaşma var ki bu gruplardan bazıları DTP’nin meclisteki
duruşundan rahatsız. Özelikle Leyla Zana gibi isimler, gerek
seçim öncesi gerek seçim sonrası yaptıkları açıklamalarla,
‘Gel de DTP’yi kapat!’ dedirtiyor millete. Direkt tahrik
unsuru içeren bu açıklamalarla DTP’yi kapattırarak PKK,
demokrasi yolunda ilerleyen Türkiye’ye karşı içerde ve
dışarıda kendini haklı(!) çıkarmaya çalışacaktır. Bu da
Türkiye’nin ciddi bir şekilde başını ağrıtacak bir sorundur.

Bir diğer soruysa, gelişen bu süreçte ne yapılması gerekiyor?
Aslında yapılmasından çok yapılmaması gereken tek bir şey
var: DTP’nin böyle bir atmosferde kapatılması. Çünkü böyle
bir durum her açıdan Türkiye’nin başının yakacak gibi
görünüyor. Sonuçta parti kapatmak bir çözüm olmuyor. Bu
zamana kadar bunca parti kapatıldı da ne oldu? Önemli olan
daha akılcı ve daha demokratik yollarla, PKK eline koz
vermeden ve tüm Türkiye vatandaşları düşünülerek kararlar
alınmasıdır.

Yorum:
Ayşe ZEREN
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Müzakere Bilgilendirme
Seminerleri - I
“Ekonomik Entegrasyon:
  Mali İşler”

2007 – 2008 yılı çalışma planlarımızda büyük bir öneme
sahip olan “Müzakere Bilgilendirme Seminerleri (MBS):
Ekonomik Entegrasyon” başlıklı konferansımız 24 Kasım
Cumartesi günü gerçekleşti. Oldukça yoğun bir çalışmanın
ardından başarıyla gerçekleşen bu konferansta konularında
uzman altı konuşmacımız Türkiye ve Avrupa Birliği arasında
devam etmekte olan müzakere süreci hakkında detaylı ve bir
o kadar da bilgilendirici sunumlarda bulundular.

Konferansın ilk oturumunda, “Tek Pazara Uyumluluk”
başlığı altında, Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği (ABGS) bünyesinden
uzman Sinan Ayhan ve İktisadi
Kalkınma Vakfı (İKV) bünyesinden
uzman Melih Özsöz uyum süreci
hakkında ve Türkiye’nin karşılaştığı
sorunlar hakkında önemli bilgiler
sundu. Ayhan’ın süreç ve
Türkiye’nin bulunduğu nokta
konusunda detaylı bilgilerle
konuşmasını tamamlamasının
ardından Özsöz’ün vize
uygulamaları ve Avrupa Topluluğu
Adalet Divanı (ATAD) kararları
üzerinden uyum sürecini
değerlendirmesi bulunduğumuz
konumu daha da görünür kıldı.
Özellikle “Tüm ve Darı” davaları
sonrasında toplumda ve medyada
yaşanan “AB’ye vizesiz giriş
kapıda” heyecanına da değinen
Özsöz, bunun çok aceleci ve halkçı (popülist) bir yaklaşım
olduğunu, bunun sonucu oluşacak temelsiz girişimlerin olası
muafiyeti de engelleyeceğini savundu.

Keyifli bir kahve arasından sonra ikinci oturumda “Sanayi ve
Ticaret Politikaları” başlığı altında Nilay Şahin (Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı, AB uzmanı) ve Arzu Odabaşı Sarı (İKV,
Uzman) şirketler ve sanayi üzerine kapsamlı birer konuşma
yaptılar. Devlet bünyesinde görev yapan Sarı, Türkiye’nin
AB ile ilgili müzakere başlığı altındaki mevcut durumumuzu
değerlendirdi. Hemen ardından konuşmasını yapan Odabaşı
Sarı özellikle KOBİ’ler üzerinde durarak AB’de ve
Türkiye’de mevcut işletmelerin %99’unun KOBİ olduğunu
ve bu işletmelerin müzakere sürecinde çok önemli bir yere
sahip olduğunu vurguladı. Kayıt dışı ekonomiye de dikkat
çeken Odabaşı Sarı, KOBİ’lerin iş hayatında daha etkili yer
almaları için mutlaka bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

AB merkezli yardımların kullanılabilmesi için KOBİ’lerin
kendilerine yurt dışından proje ortağı bulmasının
gerekliliğinin altını çizen konuşmacılarımız, bunu
uygulayabilen kurumların azlığına da dikkat çekti.

Konferansımızın son oturumunda AB müktesebatının
neredeyse yarısını kapsayan Tarım ve Kırsal Kalkınma
başlığı ele alındı. İlk olarak konuşan Elif Seda Ülkü (İKV,
Uzman) uyum sürecinde Türkiye’den beklenenleri sıralayan
ve mevcut müktesebatın içeriği hakkında detaylı bilgi verdi.
AB tarafından verilen desteklere de değinen Ülkü, bu
desteklerin etkili kullanılması gerekliliğini vurguladı. Son
konuşmacımız tarım konusunda Türkiye’de en yetkin isimler
arasında yer alan Fatma Can (ABGS, Tarım ve Balıkçılık
Dairesi Başkanı) müzakerelerin geçmişini mevcut durumunu
ve geleceğini özetleyen konuşmasında çok önemli detaylara
da değindi. Açılması ek protokolün imzalanması ve
uygulanması koşuluna bağlanan başlıklardan biri olan Tarım

ve Kırsal Kalkınmanın zaten doğası
gereği en son kapanacak fasıllardan
biri olduğunu vurgulayan Can, bu
başlığın sadece ilgili mevzuatlarla
değil, özelikle Fransa olmak üzere
büyük yardımlar alan ülkelerin
müdahaleleriyle de şekillendiğini
belirtti.
Can daha sonra Türkiye’nin bu
başlık altında en büyük sorununun
istatistikî veri eksikliği olduğunu,
AB tarafından istenilen verilerin
neredeyse hiçbirinin elde
bulunmadığını söyledi. İstatistikî
veri olmadan hiçbir şeyin müzakere
edilemeyeceğinin altını çizdikten
sonra ilgili kurumların hala veri
toplamakta güçlük çektiğini belirtti.
Konuşmasının sonunda IPARD
programının hazırlanıp bir an önce
ilgili kurumsal yapının kurulması ve

akreditasyonunun sağlanması gerekliliğini ayrıca belirten
Can, bu amaçla bir kurumsal yapı kurulduğunu ancak henüz
tam işler hale getirilemediğini söyledi.

Beş saat süren yoğun bir konferansın ardından önümüzdeki
organizasyonların daha iyi olması amacıyla
konuşmacılarımızın ve katılımcılarımızın değerli görüş ve
düşüncelerini aldık. Ben şahsım ve kurumum AÇMÖF adına
konferansa konuşmacı ve dinleyici olarak katılan herkese
böylesi bir organizasyonda bizi yalnız bırakmadıkları için bir
kez daha teşekkür etmek istiyorum. İkinci dönem, 17 Nisan
2008’de gerçekleştirmeyi planladığımız Müzakere
Bilgilendirme Seminerleri’nin ikinci bölümünde sizleri de
aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Volkan NALCI
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4. Boğaziçi Buluşması
“Türk Dış Politikası:
 Gelenekten Geleceğe”

Türkiye’de üniversite gençliğinin özelde Türkiye’nin Avrupa
Birliği ile ilişkileri, genelde de Avrupa Birliği’nin yapısı,
işleyişi ve politikaları hakkındaki fikirlerini ortaya koyup,
seslerini duyurabildikleri tek organizasyon olma özelliğini
taşıyan Boğaziçi Buluşmaları, bu sene dördüncü kez
yapılacaktır. Yine Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çeşitli
üniversite temsilcilerinin katılacağı 4. Boğaziçi
Buluşması’nın ana teması, bu sene Avrupa Çalışmaları
Merkezi Öğrenci Forumu olarak faaliyetlerimizin geneline de
yansıyacak olan, ‘Türk Dış Politikası: Gelenekten
Geleceğe’ konusu olacaktır.

Bundan önceki üç toplantıda üniversite gençliğinin Türkiye –
Avrupa Birliği ilişkilerine farklı yönlerden bakmalarını ve
olaylara değişik yaklaşımlarda bulunmalarını sağlayan
Boğaziçi Buluşmaları’nın bu sene yapılacak olan dördüncü
toplantısında, her zaman dinamik olan fakat özellikle
Türkiye’nin AB ile müzakerelere başlamasının ve Irak’taki
savaşın ardından daha da hızlanan, Türkiye’nin diğer ülkeler
ile ilişkilerini tayin eden dış politikaların geçmişini ve şuanda
uygulanmakta olan politikaları dikkate alınacaktır. Dördüncü
Boğaziçi Buluşması bu politikaların “nasıl olması gerektiği”
ve “gelecekte nasıl olacağı” gibi konularda üniversite
gençliğinin fikirlerini özgürce ortaya koyduğu bir platform
olmaya devam edecektir.

Bu sene, AÇMÖF olarak, geçtiğimiz senelerde katılımcı
öğrencilerin sempozyum başlıkları ile ilgili hazırladıkları
sunumlar üzerine kurulu olan Boğaziçi Buluşmalarını,
katılımcıların konular hakkında söz sahibi olan devlet
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Fenerli Türbe Sok. No:6 Binn’s House Rumelihisarıüstü Bebek 34250 Istanbul / Türkiye

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....:

Ayşe Burcu ARSLAN

Düzenleme............ ..:

Ufuk Volkan ŞENTÜRK

görevlisi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarından
uzmanların görüşlerini dinlemeden önce, küçük gruplar
halinde kendi görüşlerini tartışarak beyin fırtınası
yapabilecekleri bir organizasyona dönüştürmek isteğindeyiz.

4. Boğaziçi Buluşması’nın bu seneki yapısı, tartışılacak
konular üzerine uzmanların dinleneceği ve çeşitli
üniversitelerden gelen katılımcıların konular üzerine
fikirlerini ortaya koyabilecekleri çok yönlü bir organizasyona
imkân tanımaktadır.

Ufuk Volkan ŞENTÜRK

European Weekend School
2008

“Imagining the Future of
the European Union”

15 - 18 Mayıs 2008

www.acmof.org


