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Odamda otururken kap� çal�nd� ve Enstitü�nün kap�c�s� Bay Feder-
mann  sayg�yla masama yaklaßt�. Onbeß günlük y�ll�k iznini kullana-
ca¤� için  ayr�l�yordu, yoklu¤unda ißlerin düzenle yürüyece¤ini ve
�Allaha�smarlad�k demeye geldi¤ini� bildirdi. Tatilini mutluluk  için-
de geçirmesini ve iyice dinlenmiß dönece¤ini umdu¤umu söyledim,
sonra da �yolculuk nereye� diye sordum. �Avrupa�ya � diye cevap-
lad�.  Þaß�rd�¤�m� belli etmemeye çal�ßarak �yani� diye sordum. ��s-
viçre�ye�  dedi. 1970�lerin baß�yd�, Bat�-Berlin�deydik ve o y�llarda
yaz  tatiline ç�kabilen Almanlar ço¤unlukla �talya ve Avusturya�da
geçirirlerdi izinlerini. Bay Federmann Prusyal�y-
d� ve Prusya,  Polonya, Macaristan gibi co¤raf-
yalar� Avrupa saym�yordu. Bu  yaklaß�m�, üstün-
de fazla düßünmeden Bay Federmann��n oku-
mam�ßl�¤�na;  iki Dünya Savaß��n�n savaß Avru-
pa�s�nda yaßayanlar üzerindeki kal�c�  etkileri-
ne; bölünmüß bir ülkenin bu sars�nt�lar� yaßa-
yanlar� ister  istemez biçimlendirece¤ine yor-
mußtum. Yeni kußak hiç te böyle de¤il,  diye dü-
ßündüm ve hiç üstünde durmad�m.

Y�llar geçti, 6�lar Avrupas� 25�lere genißledi, Av-
rupa Anayasas�  neredeyse ortaklar�n onay�na
sunulup uygulanabilecek duruma geldi;  �Ortak
Avrupa� elle tutulacak kadar yak�nlaßm�ß görü-
nüyordu. Y�llar  süren Avrupa-Türkiye ilißkisi de
yeni bir boyut kazand�, adayl�k  sonunda onay-
land�.

Avrupa Anayasas� kimi ortak ülkenin parlamentosunda onayland�,
kiminde referanduma baßvuruldu. Bir yandan Anayasa bir yandan
Türkiye�nin adayl�¤� ve ortakl�¤� tart�ß�l�yordu. Fransa, Avusturya,  Al-
manya gibi ülkelerde Türkiye�nin Avrupa serüvenine ilißkin  tart�ß-
malar yeniden Bay Federmann�� hat�rlamama neden oldu. Bu  ülke-
lerin Parlamentolar�nda, partilerinde çok say�da Bay Federmann
ortaya ç�k�verdi. Co¤rafya önem kazanm�ß, �Avrupa�n�n s�n�rlar��
Avrupa�y� Avrupa yapan �Avrupa Kriterleri�ni unutturmuß, Birleßmiß
Avrupa�ya do¤ru ilk ad�mlar at�l�rken ilk konußulup  kararlaßt�r�lma-
s� gereken en temel ilke tart�ßma konusu haline  gelivermißti.

Türkiye�nin önce adayl�¤�na, bunu önleyemeyince de tam üyeli¤ine
aç�kça karß� olan çevrelerin iki savlar� var:

1.Türkiye co¤rafik aç�dan Avrupa�ya dahil de¤il,

2.Türkiye müslüman bir ülke, hristiyan dininin temel  oldu¤u bir kül-
tür yap�s�na uyum sa¤layamaz.

Co¤rafya tart�ßmas�na bakal�m. Türkiye�nin Avrupa serüvenini, yani
bu  anakara ile tan�ßmas�n� Osmanl� askerlerinin Gelibolu�ya  geç-
meleriyle baßlam�ß kabul etmek yanl�ß say�lmamal�d�r.  Kostantino-
polis�in fethinden önce baßlayan bu ilißki günümüze kadar  hiç ke-
silmeden süregelmißtir. �ßte bu tarihten sonra Osmanl�  �mparator-
lu¤u ve Türkiye�yi içermeyen bir Avrupa tarihi olamam�ßt�r.  Bu sap-
tama ßüphesiz, tart�ßmay� mant�kl� ve anlaml� sayd�¤�m�z  yan�lg�s�-
na yolaçmamal�d�r . Yani ciddi ciddi oturup ta �Türkiye  Avrupa ana-

karas�ndad�r, ißte de kan�tlar� � diye u¤raßmak
abes kabul  edilmelidir. Bu konuyu tart�ßmaya
açanlara � 50 y�l� aßk�n süre önce  akl�n�z ner-
deydi� denilse cevap ne olabilir ki! O zaman-
dan bu yana  Türkiye�nin yeri mi de¤ißti; Avru-
pa baßka bir yere mi kayd�?

�kinci konu yani din sav� da co¤rafya ißi gibi
son zamanlar�n eseri.  Sovyet Sisteminin çök-
mesinin ard�ndan yeni �düßman� aray�ßlar�n�n
bir  eseri: Komünizmin yerine kullan�labile-
cek, oturakl� ve geniß  kitlelerce düßünme-
den, kolayca alg�lan�p ezberlenebilecek, ne-
den  düßman oldu¤u ince ince tart�ß�lmadan
kabul edilecek bir karß� cephe !

Do¤al olarak bu yeni olußumun entellektüel alt-
yap�s�, böyle bir karß�  cepheye ivedilikle gerek-
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sinim duyan yerde ortaya ç�kmal�yd� ve öyle  de oldu: uygarl�klar ça-
t�ßmas� tezi ABD�de filizlendi ve yay�ld�.  Avrupa itiraz edemeden ka-
bullendi ve �Dinler Çat�ßmas�� anakarada  hemen uygulama alan�
buldu : Yugoslavya�da olanlar hiçbir uygar  insan�n durup izleyebile-
ce¤i türden de¤ildi. Oysa tüm Avrupa izledi.  ABD �yeter art�k� de-
mese bugün bile kan dökülüyor olabilirdi.

Yeni düzenin laboratuvar� ßüphesiz Afganistan say�lmal�d�r. Orada
herßey çok aç�k görülür: Komünizme karß� savaßta Müslümanlar
öne  sürülüp desteklendi. Komünistler gidince ve dünyada Komü-
nizm  yokolunca �tamam art�k, teßekkürler, din ißi burda bitti� de-
nildi.  Sahiden biter san�ld�. Baßkalar� da dini kullan�p ißler yürütme-
ye  girißince bu bir sürpriz oldu. Bir ucube yarat�lm�ß, sürekli kont-
rol  alt�nda tutulaca¤� varsay�lm�ß ama ißte mikrop laboratuvardan
kaçm�ß  ve yay�l�yordu.

Mikrobun Avrupa�ya s�çrad�¤� Avrupal�larca alg�lanamad�; Yugoslav-
ya  kelimenin tam anlam�yla parçalan�yor ve herkes uygun buldu¤u
parçay�  kapmaya u¤raß�yordu: Almanya Slovenya�y�, Slovenya za-
rar görmeden  ay�rd�, sonra da olanlara kar�ßmad�. Avrupa Toplulu-
¤u �Topluluk�  olarak davranamad�, önde gelen ortaklar kendi ulu-
sal oldu¤unu  düßündükleri ç�karlar�na göre hareket ettiler. Yugos-
lavya yang�n�  büyüdükçe büyüdü. Sonunda Avrupa Toplulu¤u ißi
ABD�ye ihale etmek  zorunda kald�. Bu olgu Avrupa�da ABD�nin a¤�r-
l�¤�n� art�rd� ve Avrupa  Toplulu¤u�nun da �Uygarl�klar Çat�ßmas��
yaklaß�m�n� aç�kça olmasa  bile tart�ßmadan oldu bitti gibi kabul et-
mesi sonucunu do¤urdu. Yani  Avrupa bu çat�ßmada yerini ald�. �ß-
te tam da bu s�rada Türkiye�nin  müslüman oldu¤u hat�rland�.

Türkiye�nin sa¤lam bir laik düzen kurdu¤u, Avrupa Toplulu¤u üyesi
pek çok  ülkeden daha laik bir çizgi gelißtirdi¤i gerçekleri gözard�
edilivermißti.

�Avrupa Toplulu¤unun ekonomik aç�dan bir dev ama siyasi aç�dan
bir  cüce� oldu¤u çok s�k dile getirilir. Eksik olan bu siyasi yap�y�

olußturmak için en temel ad�m da Anayasa olmal�d�r. Ancak Ana-
yasa  girißiminin kimi ortak ülkede baß�na gelenleri biliyoruz. Fran-
sa,  Avusturya ve Hollanda neredeyse bir Anayasa olmas�n diye
u¤raß�yorlar. S�rada bekleyenler de var, onlar da �nas�l olsa  öte-
kiler engelliyor, bize gerek yok� diye düßünüyor olmal�lar.  Anaya-
sa ve onun olußturdu¤u ortak karar mekanizmalar� olmad�¤� için
Avrupa Toplulu¤u�nun dünyadaki pek çok önemli gelißmeye ilißkin
ortak  tavr� olußam�yor. Kimi ABD ile ortak olup Irak�a ordu gön-
deriyor ve  ißgal ediyor, kimi buna karß� ç�k�yor. Bu tür örnekler
ço¤alt�labilir.

Türkiye AT ilißkisi son aßamaya geldi. Kimi on y�l kimi de daha uzun
bir süre sonra üye olabilece¤imizi dile getiriyor. Bu güne gelinceye
kadar AT-Türkiye ilißkilerinin kesintisiz bir çizgide yürümedi¤ini  bi-
liyoruz. Türkiye aç�s�ndan bu ilißkinin niteli¤inde önemli  de¤ißiklik-
ler oldu¤u da aç�k. Çok yak�n bir döneme kadar Ülkemizde  kime
sorsan�z, �neden üye olmak istiyoruz� diye, cevap �zengin olmak,
kalk�nmak için �olurdu. Ancak son y�llarda ülkemizdeki gelißmeler
bir yandan dünyaya karß� özgüvenimizin sa¤l�kl� bir temelde  sa¤-
lamlaßmas�na yolaçt�, bir yandan da ülkemizin kalk�nma ve gelißme
potansiyeli önemli boyutlarda harekete geçirilebildi. Art�k büyük bir
ço¤unluk belirli prensiplerden sapmalar olmazsa gelißmeye, kalk�n-
maya  ve dünya ile bütünleßmeye do¤ru h�zla ilerleyebilece¤imizi
kestiriyor.

Demokratik kurumlar gelißip sa¤lamlaßt�kça, yurttaßl�k bilinci  de-
rinleßtikçe, demokratik haklar�m�z� kullanmaktaki engeller  yokol-
dukça gelißmenin h�zlanaca¤�n� biliyoruz. Bir zamanlar insan  hakla-
r� konusunda hiç te iyi olmayan sicilimiz önümüze aç�ld�¤�nda  k�z�p
sinirleniyorduk. Çünkü bu konular� ülkemizde kendimiz  tart�ßam�-
yorduk. Ama art�k demokrasi ile yaßamay� ö¤rendik ve çok  sevdik.
Ne k�s�tlanmas�na onay vermemiz beklenmeli ne de daha az� ile  ye-
tinmemiz istenmelidir. Tam tersine özgürlüklerimizin s�n�rs�z  olma-
s� arzusunu dile getiriyoruz. Özgürlükleri kullanma sorumlulu¤u  ge-
lißmiß yurttaßlar olma yolunda h�zla ilerliyoruz.

Tam üye olmaya haz�rland�¤�m�z Avrupa Toplulu¤u bir idealdir. Tüm
üye  ülkeler de bu ideali yakalamaya u¤raß�yor bizim gibi. Henüz
hiçbiri  mükemmel de¤il. Bak�ld�¤�nda, Avrupa Toplulu¤unun ßu üye
ülkesi hiç  kusursuz bu ideali gerçekleßtirmißtir, denilebilecek bir
örnek  bulunmuyor henüz. Tüm ülkeler çaba gösteriyor. Bizim gibi.
Ama uyum  süreci içinde k�sa sürede gerçekleßtirilenlere bak�l�nca
Türkiye  konusunda ümitsizli¤e düßmeye hiç gerek olmad�¤� anlaß�-
l�yor.  Uygulamalardaki aksakl�klar kabul edilebilir gelißmeler olarak
de¤erlendirilmelidir. Ancak ne olumlu gelißmelerin h�z�yla yetinmeli
ne de uygulamadaki sendelemeleri hoßgörmeliyiz.

Ülkemiz Avrupa Toplulu¤una üye olmak yolundad�r. Bunun için �Av-
rupa  Kriterleri�ni ülkemizde de bütünüyle hayata geçirmek gerek-
ti¤ini  biliyoruz. Ama ßüphesiz tüm bu düzenlemeleri �Avrupa Top-
lulu¤u�na üye  olmaktan önce kendimiz için gerçekleßtirdi¤imizin
bilincinde olmal�y�z.


