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Yazardan Okura*

Cumhuriyet Yazıları’nın ilk kitabını 2006’da yayımla-
mıştım. O zaman ikinci kitabın olup olamayacağını kes-
tiremediğim için kitabın kapağına Cumhuriyet Yazıları 1 
dememiştim. Bir kitap olacak kadar yazı önümde birikin-
ce yazıları kitaplaştırmak ve kalıcılığını sağlamayı düşün-
düm ve adına da Cumhuriyet Yazıları 2 dedim. Kitabın 
adı, iki yönden bu adı kucaklamaktadır; bunu daha önce 
de yazmıştım: Biri Cumhuriyet Türkiyesi’nin yazıları, öte-
ki de bu yazıların Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanmış 
olmasıdır. Cumhuriyet Yazıları 1’in tüm yazıları Cum-
huriyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır ve hepsi de yayım 
tarihlerini taşımaktadırlar. 1999 tarihinden başlayarak 
Cumhuriyet Gazetesi’nin ikinci sayfasında, kültür sayfa-
sında, Ankara Ekinde, Strateji Ekinde ve Kitap Ekinde 
Gazete’den kovulana(!) kadar yazdım. Cumhuriyet Yazı-
ları 2’nin kimi yazıları Cumhuriyet Gazetesi’nde yayım-
lanmıştır. Kimileri davet edildiğim bir internet gazetesin-
de (Haberanı) yazdığım on beş, yirmi yazıdır. Haberanı, 
parasızlıktan kapanınca, yazacak yer arayışına girmedim 
ama yazmayı sürdürdüm. Yazmak sorumluluğunu sırtım-
dan atamadım çünkü. Kimi yazılar yayımlanmamış ya-
zılardır.

* Önsöz yerine Yazardan Okura başlığını İtalyan Tiyatro yazarı Car-
lo Goldoni kullanır. Bu başlık sanki daha dolaysız bir iletişimi sağ-
lamak ereğine dönüktür. Ben de onun için bu başlığı yeğledim.
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Yazıların yayımlandığı ya da yazıldığı tarihler göste-
rilmemiştir. Özellikle ülkenin (ya da dünyanın) siyasal, 
toplumsal ve ekonomik yaşamında bir başarımından 
söz edilemeyeceği görüldükçe, dahası, gün be gün iyiye 
gitmek yerine, kötüye giden güncel yaşanmışlıkları tarih-
lemenin yararının olamayacağı düşünülmüştür. Doğru 
olan, kötüyü iyiye göre değil, iyiyi kötüye göre kıyasla-
maktır. Ayrıca yazılarda yinelemelerin olduğu doğrudur. 
Önemli saptamalar bilerek yinelenmiştir. Öğrenmemek 
ve öğrendiğini akılda tutmak alışkanlığından yoksun ve 
bu konuda ısrarcı olan toplumumuzda anımsatmaların 
gereğine inanıldığı için yinelemelere önem verilmiştir. 
Dahası, toplumdaki (ya da toplumlardaki) geri gidişlerin 
yoğunluğu karşısında, acaba bir kez daha söylemek ya-
rar sağlar mı umuduyla, kimi saptamalar yinelenmiştir. 
Çoğu zaman yinelemek ve anımsatmak kaçınılmazdır.

 Güncel yazılar, kimilerinin savunduğu gibi güncelde 
kalan yazılar değillerdir. Yazılara konu olan o gün yaşa-
dıklarınızın sonuçlarını çok sonra siz ya da toplum çe-
kebilir. Zamanında yazılmış yazılar bir uyarı niteliğinde 
de olabilir; yaşanan bir olumsuzluk karşısında insanın 
kendi kendisini sorgulaması gibi; hayıflanarak “neden 
o zaman düşünemedin, ya da söylemedin, yazmadın” 
diye bir suçlamaya karşı kendini savunmak güdüsüdür 
belki de sizi yazmaya iten. Bir tür, deyim yerindeyse, 
aydın sorumluluğunu yerine getirmiş olmanın vereceği 
mutluluğu yaşamak içindir. Ya da geçmişe tanıklık etmek 
içindir. Örneğin, on yıl öncesindeki, özellikle, toplumsal 
bir olumsuzluğun on yıl sonra neden olduğu, üstesinden 
gelinemeyecek sonuçları gördüğünüzde, on yıl önce-
sinden bugünleri kestirmiş olmanıza karşın yaşamış ol-
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manız içinizi yakacaktır kuşkusuz ama, daha da kötüsü, 
toplumsal, siyasal ve ekonomik yapıda giderilemeyecek 
yaraları açmış olmasından ötürü devleti, toplumu ve sizi, 
artık yapabileceğiniz bir şey bulamamanın çaresizliğiyle 
karşı karşıya bırakabilecektir. Bunun sızısı çok daha derin 
olacaktır mutlaka. Yaşam, birey için olsun, toplum için 
olsun, özellikle bizim toplumlar için, sanki bir pamuk ipli-
ğine bağlanmış gibidir. Ha koptu ha kopacak. Olumsuz-
lukların güncelliklerini korumaları üstesinden gelineme-
yecek olumsuzluklara kapı açar. Machiavelli’nin dediği 
doğrudur: Hastalığı başlangıcında teşhis etmek zordur 
ama, gecikince tedavisi çok daha zordur.

Kültür ve sanat yazılarının tümü yayınlanmış yazılar-
dır. Kültür ve sanat yazılarının güncellikleri söz konusu 
değildir. Bu kez, güncelliklerini yitirmeyecekleri için o ya-
zıların da tarihlerini koymadım. Bir şeye ya da bir davaya 
tanıklık etmeleri de söz konusu değildir. Öznel yazılardır 
ve eleştiriye açıktır. Yazılar, Cumhuriyet Ankara Ekinde, 
Çağdaş Türk Dili Dergisi’nde, İktisat ve Toplum Dergi-
si’nde, Kıyı Dergisi’nde yer aldı. Cumhuriyet Kitap Ekin-
de çıkan İtalyan edebiyatı üstüne yazılanlar Cumhuriyet 
Yayınları arasında çıkan Humanizm ve Laiklik Açısından 
İtalyan Edebiyatı adlı kitabı oluşturmuşlardır.

Dergi ya da gazetelerde yazı yazmak bir serüvendir. 
Zor bir serüven. Aklım almıyor, gazete köşe yazarları her 
gün yazı yazıyorlar. Nasıl yetiştiriyorlar? Günceli sıkı iz-
ledikleri kesin. Ama gene de zor iş. Balbay, bana, Cum-
huriyet Strateji’de her ay bir yazı yazmamı söylediğinde 
irkilmiştim, nasıl yaparım diye…Sonra belki ayda bir ol-
madı ama, sık sık yazdığımı anımsıyorum; bir de Cum-
huriyet’in öteki sayfalarındaki yazılarımı da düşünürsek, 
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bayağı bir yazı uğraşı verdiğimi söyleyebilirim. Galiba in-
sanın içine bir “kurt” düştü mü duramıyor. Bundan böy-
le düşer mi, bilmiyorum! Ne ki Cumhuriyet Yazıları 1’in 
önsözünden bir alıntı yapmak istiyorum: Gazete yazıları 
yazmaya başlayalı “yaklaşık yedi yıl oldu. (…) Yedi yıl 
öncesine göre, nereden bakarsanız bakın, geriye gittiği-
miz apaçık ortadadır. Dışsatım artmış, enflasyon düşmüş, 
paralardan altı sıfır atılmış ama ülke, önüne gelene satıl-
mış… Fukaralık diz boyu olmuş… Gençler işsiz, başıboş 
sokaklarda, üniversiteler işlevlerini yitirmiş, işsizler ordu-
su kendilerine ekmek kapısı olarak şiddeti seçmiş. Her 
yer silah, cephaneyle dolmuş… Sokak çeteleri türemiş, 
yankesiciler ortalığı sarmış… Analar, bacılar bağırları 
yanık ortalığa dökülmüş. Cenazeler arka arkaya gömüt-
lüklerin yolunu tutmuş. Dar kafalılık almış başını gitmiş. 
Karşıdevrim giderek genişlemiş. (…) Zaman içinde ulusal 
ve uluslararası sorunlar düğümü küçüleceğine öylesine 
büyümüş ki yaratılan darboğazda devletin büyükleri, so-
runlara ilişkin çözüm üretmek yerine, önce çözümsüzlük 
düğümünü çözmenin yollarını arar olmuşlar”.

Yukarıdaki alıntının tarihi 2006’dır. Ha 2006, ha 2013 
değişen nedir ki bugün? 2023’e kilitlenmeli yüreklerimiz.

30.11.2013
Necdet Adabağ
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 ~ AB’nin İzinde miyiz?

8. Kasım 2006’da gerçekleşen Avrupa Konseyi top-
lantısı ve gene aynı tarihte Roma’da toplanan Türk-İtal-
yan Forumu nedeniyle İtalyan la Repubblica (Cumhuri-
yet) gazetesi bir anket yapmak istemiş ve “Türkiye AB’ye 
Girsin mi? ” sorusunu sormuş. “Hayır”ların yanında 
“insan hakları” “din”, “dış politika”; “Evet”lerin yanın-
da “Türkiye AB’ye girsin, sonra demokratik sürecini ta-
mamlar” alt başlıkları yer almaktaydı. SMS numarasını 
vermiş ve anket sonuçlarını daha sonra yayınlayacağını 
söylemişti. Ben şu anda anket sonuçlarının ne olduğunu 
bilmiyorum ama halk oyuna başvurmanın artık moda ve 
kamuoyunun da ne denli etkili olduğunu ve siyasacıları 
nasıl yönlendirdiğini biliyorum. Son zamanlarda Fran-
sa meclis kararında kamuoyunun yoğun bir baskısının 
olduğunu düşünüyorum. AB meclisleri ya da iktidarları 
kamuoyunu görmezden gelemezler. Gerçekte onu gör-
mezden getirmeyen de kamuoyunun kendisidir. Yarat-
mış olduğu demokratik kitle örgütleri, sendikalar, üni-
versiteleriyle. Biz bunun ne olduğunu bilmediğimiz için 
ya da kamuoyuna kulağımızı tıkadığımız için AB’de de 
ne denli etkili olduğunu bilmiyoruz ve AB kamuoyunu 
işlememiz gerektiğini düşünmüyor ve salt siyasacılarla 
sorunlarımızı çözmeyi bekliyoruz. Bana göre yanlışın bü-
yüğü burada. Bugün, yukarıda sözünü ettiğim, Fransız 
meclisindeki kararda bir avuç Ermeni topluluğun baskı-
sı bu denli önemliyken biz gene Fransa’daki topluluğu-
muzu örgütleyemediğimiz ve demokratik haklarının ne 
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olduğunu gösteremediğimiz için Ermenilerin gerisinde 
kalmış bulunuyoruz. Her yerde her zaman AB’de üç dört 
milyonu aşan yurttaşımızın olduğunu söyler dururuz ve 
nicelik yoğunluğuyla övünürüz ama nitelik düzeyine bak-
mayız. Burada da onu yaptık ve alınan karardan sonra 
gene “olan oldu, bundan sonrasına bakalım” dedik; de-
dik ama bundan sonrasına da bakmayacağımız kesin.

AB’nin kamuoyunu bilgilendirmede etkin bir işle-
vi olan kitle iletişim araçlarını çok yakından izlediği ve 
desteklediğini biliyoruz. İki yönlü bir süreç: Bir yandan 
kamuoyunu bilgilendirmek; öte yandan kamuoyunun 
desteğini almadan bir işe soyunmamak gibi bir gelenek 
yaratılmıştır bugün Avrupa’da. Böylesi bir süreç demok-
ratikleşmenin temel etmenidir. Sanıyorum, Türkiye bu 
gerçeği algılamak zorundadır; en azından bugünkü ko-
şullarda AB’ye biraz daha yaklaşmak için. 8. Kasım’daki 
Türk-İtalyan Forumu’nu düzenleyenlerin İtalyan tarafın-
da bir jeopolitik dergi olan Limes’in olması AB’de deki 
bu yaklaşımın sonucudur ve bir raslantı olarak değerlen-
dirilmemelidir. 2004’de başlayan bu etkinlik bu yıl üçün-
cüsünü gördü. Forumu düzenleyenlerin Türk tarafında 
ise SAM (Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Mer-
kezi) ve değerli insan emekli büyükelçi Murat Bilhan ile 
Merkez başkanvekili Bülent Karadeniz vardı. Gene güzel 
ağırlandığımızı söyleyebilirim. Bahardan kalma bir gün-
de, Roma’ya egemen çok güzel bir villada, Villa Miani’de 
yoğun bir çalışma yaptık.

İtalyanlarda olduğu gibi bizde de AB’ye olumlu ya 
da olumsuz bakanlar vardır. Olumsuzluğu varsayımlara 
bağlamak olanaksızdır. Yapılan istatistiklere dayalı olarak 
matematiksel veriler bize AB’ye sıcak bakanların oranın-
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da çok belirgin bir düşüşün olduğunu söylüyor. Buna 
göre 2005 yılında %80 olan oranın %45’lere düştüğü-
nü, buna karşın yakın komşumuz İran’a yakınlığımızın 
%40’lara ulaştığını göstermektedir. Roma’da Limes’in 
Unicredit sponsorluğunda düzenlediği toplantının siyasal 
seksiyonunda (iki başka seksiyon daha vardı: Enerji ve 
Medya) ilk ele alınan konu bu oldu çünkü Limes’in baş-
kanı Lucio Caracciolo ortaya bu konuya ilişkin bir soru 
attı. Yanıtlardan ilki, AB’nin Kıbrıs konusundaki tutarsız-
lığından kaynaklandığını söyleyen bir Türk gazeteciden 
geldi. Biz de yalnız Kıbrıs konusu değil, hergün yeni bir 
sorunun Türkiye’nin önüne çıkartılmasından; bugün 
sözde Ermeni soykırımı, öteki gün, sözde Kürt sorunu, 
Pontus ve dinler arası uyuşmazlık gibi sorunların Türk 
insanının AB konusundaki beklentisini kırmıştır, dedik. 
Kendimizce geçerli olduğunu düşündüğümüz gerekçe-
lerimizi sergileyerek Türkiye’nin oyalanmak istendiğini 
ancak bunun kimseye yararı olmayacağını; yitirenin yal-
nız Türkiye değil, tüm Batı’nın olacağını söyledik. An-
cak Türk tarafının da 2006 yılında laiklik ve irtica gibi 
kavramların tanımını yapmaya kalkmasının yanlış oldu-
ğunu çünkü bu tanımlardan ilkinin Dante’den beri; ikin-
cisinin ise Giordano Bruno’nun odun ateşinde yakıldığı;  
Galileo’nun tımarhaneye tıkıldığı günden bu yana bilin-
diğini ve bu tanımları bugün çarpıtarak Türkiye’de kimi 
kesimlerin gerici yaşam biçimlerine kılıf hazırlamak iste-
diklerini söyledik. Ve gene bu ayak sürümelerinin temel 
nedenlerinden birinin Türkiye’de iktidarda olan partinin 
AB’de aradığını bulamadığını ve AB’nin bu tavrının ge-
rek Avrupa’da gerek Türkiye’de Türkiye’nin üyeliğini 
istemeyenlerin ekmeğine yağ sürdüğünü söyledik ve 
bunda dikkatli olunması gerektiğini anımsattık. Ayrıca 
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Türk imgesinin doğru yansıtılmadığından şikayetle AB 
kamuoyunun Türkleri yanlış tanıdığı söylendiğinde de 
kendimizi tanıtmanın bize düşen bir görev olduğunu 
İtalyanları örnek olarak göstererek verdik ve gerek Türk 
gerek İtalyan katılımcılara Atatürk döneminde böyle bir 
sorunumuzun olmadığını anımsattık. Tanıtma olayının 
kendi yağımızla kavrulmak olmadığını; ister devlet, ister 
özel kuruluşlar aracığıyla yoğun bir tanıtma kampanyası-
na girişmemiz gerektiğini ve kendimizi AB siyasacıların-
dan önce kamuoyuna, daha çok ekin, sanat, edebiyat 
aracılığıyla tanıtmamız gerektiğini ve kalıcı olanın da bu 
etkinlikler olduğunu, ancak çok geç kaldığımızı anlatmak 
istedik. Bilgi eksikliğinin toplumların birbirini yanlış ta-
nımasına; yanlış bilgilendirilmesine neden olacağını ve 
anlayış farklılıklarının giderek artacağını söyledik.

Bu toplantıda biz Türklerin söyledikleri önemliydi ve 
somut verilerle İtalyanların karşısına çıkmak kaçınılmaz-
dı ama İtalyanların bizi nasıl gördükleri çok daha önem 
taşıyordu. Çünkü suçlamalar varsa onların ilk ağızda 
yanıtlanması gerekiyordu. Samimi olmamız gerekiyorsa 
suçlama olmadı ama daha dikkatli ve daha tez canlı ol-
mamız gerektiği anımsatıldı. Başbakan Danışmanı Rena-
to Ruggiero, örneğin, diyalogdan yana olduğunu, ayak-
ta kalabilmek için konuşmamız gerektiğini söylüyordu. 
Kimi İtalyan konuşmacılar da AB’nin inanırlığı açısından 
verdiği sözü tutmak zorunda olduğunu söylerken, kimi-
leri de Türkiye, AB ile ilişkilerini keserse küreselleşme ve 
enerji bağlamında AB bunalıma girer, diyordu. Etkinli-
ğin sponsoru UniCredit’in Başkanı Alessandro Profumo, 
herkesin şikayet ettiği nüfus kalabalığının, tersine, yararlı 
ve Türkiye’deki insansal ilişkilerin çok etkileyici olduğu-
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nu söyledi. Hepimizin merakla beklediği D’Alema’nın ne 
söyleyeceğiydi. D’Alema’nın ilk sözleri her iki tarafa da 
ortamı germememiz yolunda bir uyarıydı. İlerleme Ra-
poru’nda alınmış kararlara hepimizin boyun eğmesi ge-
rektiğini anımsatırken heyecana kapılmadan ve önyargı-
sız yaklaşımlar gösterirsek AB’ye girmek daha kolay olur 
sözlerinin ardından AB’nin Türkiye’yi yitirdikten sonra 
oturup ağlamasını istemem. dedi. Türkiye Avrupa için 
bir güçtür. Türkiye’nin ekonomik kalkınması umut veri-
cidir. Laikliğin var olduğu tek İslam ülkesi olduğunu ve 
Türkiye’nin AB’ye girmezse İslam-Hristiyan çatışmasının 
artacağını sözlerine ekleyen D’Alema, soyut bir kimliği 
savunmak için kapıları Türkiye’ye kapatmanın anlamsız-
lığına işaret etti. Ardından farklılıkların var olduğu bir bir-
liğin insanlığın daha çok işine yarayacağını vurgulayan 
dışişleri bakanı D’Alema, Türkiye’nin, Akdeniz mallarının 
geçiş yeri; iki uygarlığın buluşma noktası olduğunu söyle-
di. Tüm İtalyan konuşmacıların bizim duyarlı olduğumuz 
konulara parmak basmamak için özen gösterdiklerini 
gördük. Zaten konuların sözde olduklarını kendilerinin 
de çok iyi bildiklerini başbaşa olduğumuzda dile getir-
diklerini söylemek gerek. Ama bu konularda kamuoyu-
nu ikna etmek bize düşüyor. Örneğin niçin Üniversiteler 
arası sempozyum, kongreler düzenlenmez ki? Biz, sanı-
yorum, deyim yerindeyse, “kendimiz çalıyor, kendimiz 
oynuyoruz”. Derdimizi dışarıya anlatmakta sorunumuz 
var; elimizdeki malzemeyi ve insan gücünü kullanmasını 
bilmiyoruz ve bu işe gerekli parasal kaynakları ayırmıyo-
ruz.

Türk konuşmacılar, başta Dışişleri Bakanı Gül olmak 
üzere cesaretimizi kırmamamızı söylediler. D’Alema bu 
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saptamanın doğru olduğunu söyledi. Egemen Bağış ayak 
sürmenin söz konusu olmadığını müzakereler bitmeden 
bir takım soruların sorulamayacağını anımsatırken kitap-
ta yazılana bakmamız ve AB ile ilişkilerimizi siyasal mal-
zeme yapmamamız gerektiğini söyledi. İtalyanlar bu söz-
leri doğrularcasına sorunları değil, geleceği konuşmaktan 
yana olduklarını ancak reformların hız kazanması gerek-
tiğini vurguladılar. Yanlış anlaşılmalara yer olmadığını 
AB’nin Avrupa’sına esneklik kazandırmak gerektiğinin 
altını çizdiler. İtalyanların bizim ağzımızdan bir takım ger-
çekleri duymak istedikleri sordukları sorularla belli olu-
yordu. Bizimkiler de Türkiye’nin hızla kalkınmakta olan 
bir ülke olduğunu; enflasyonun %50’lerden %9’lara düş-
tüğünü; ekonomide iyi bir tempo yakaladığımızı; ener-
jide olsun, tecimde olsun AB’nin Ortadoğu’yu gözardı 
edemeyeceğini; bunun için de Türkiye’ye gereksinimi 
olduğunu anlattılar. Türkiye’nin asker gücünün Nato’yu 
ayakta tuttuğunu; güçlü ve Avrupalı bir Türkiye’nin çev-
resine istikrar yayacağını söylediler. Kıbrıs konusuyla ilgili 
olarak da AB’nin vermiş olduğu sözde durmadığını; Kıb-
rıs meselesi ihtilaflı olmasına karşın Güney Kıbrıs’ı AB’ye 
aldıklarını; söz konusu Kuzey Kıbrıs olunca ayak sürdük-
lerini; bin dereden bin su getirdiklerini; izolasyonları kal-
dıracaklarına Türkiye’den liman ve havaalanlarının Rum 
kesimine açması yönünde ısrarlı olmamaları gerektiğini 
anlatmaya çalıştılar.

Türk-İtalyan Forumu, bana göre başarılı geçmiştir. 
Böylesi toplantıların yapılmasında yarar vardır. Bilgi-
li ve dil bilen insanların bu toplantılara çağrılmaları ve 
haklarımızın gerektiği biçimde Avrupalılara anlatılması 
kaçınılmazdır. Ne ki Avrupalı olmakta kararlı olduğumuz 
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iyice anlatılmalıdır. Ödünsüz bir kararlılık olmalı. Toprak 
bütünlüğümüzden ödün vermeyeceğimizi; bağımsızlık ve 
özgürlük anlayışımızdan vazgeçmeyeceğimizi kendileri-
ne söylenmelidir. Kısacası Lozan’dan vazgeçmeden Av-
rupalı olmak istediğimizi ulusal bir kararlılıkla anlatmak 
gerekir. Sanıyorum AB’nin de bizden istediği budur. Şu 
anda bizi denemektedir. İstediklerini almaktan yanadır 
ama bizim ulusal kararlılığımız karşısında geri adım ata-
cak olan Avrupa’dır. Bizim de şapkamızı önümüz koyup 
iyi düşünmemiz gerekir. Çıkar hesapları arkasından git-
meden, her türlü iktidar hırsımızdan vazgeçerek, eşitlikçi 
ve sosyal adaletçi bir karakterle yalnız ve yalnız ülkemi-
zin çıkarlarını öne çıkartarak Avrupalı olmak istediğimizi 
gerek ülke içinde gerekse yurtdışında bize karşı olanla-
ra anlatmalıyız. Bu anlamda Avrupalı olmak, kimilerin 
savunduğu gibi, Atatürkçü çizgiden sapmak anlamına 
gelmez, tersine O’nun da istediği gibi çağdaşlık kapıla-
rını zorlamak anlamına gelir. Yoksa yanı başımızda pusu 
kurmuş bizi bekleyen sözde dostların kucağına oturmak 
var. Unutmayalım!
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 ~ AB ta Uzakta

İlerleme raporunun yayımlandığı bugünlerde, 4-5 
Kasım 2008’de Roma’da önemli bir toplantı yapıldı: 
Türk-İtalyan Forumu. Türk-İtalyan forumu beş yıldan bu 
yana yapılmakta. İlki Roma’da yapılmıştı beş yıl önce. 
Bir yıl Roma’da bir yıl İstanbul’da yapılıyor. Bu yıl sıra 
Roma’ydı. Girişimi başlatan Limes adında bir İtalyan si-
vil toplum örgütüdür. Türk-İtalyan denilince iki ülkenin 
ilişkileri görüşülüyor, tartışılıyor, sanılmasın. Daha çok 
AB-Türkiye ilişkileri masaya yatırılıp tartışılıyor. Doğal 
olarak İtalya da bir AB üyesi ülkesi olduğuna göre dolay-
lı yoldan Türkiye’nin İtalya ile olan ilişkileri de gündeme 
geliyor. Ancak ta başından beri Türkiye’yi AB yolunda 
destekleyen bir ülke olarak İtalya, AB-Türkiye arasında, 
deyim yerindeyse, bir “ara buluculuk” görevi üstlenmek 
istiyor, dahası, beş yıldan bu yana seve seve yapıyor bu 
işi. Limes tek başına yapmıyor doğal olarak. Türk Dışişle-
ri Bakanlığı Stratejik Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa yapı-
yor. Unicredit bankası da akçasal omuz veriyor etkinliğe.

Bu toplantıda ilk konuşmacı Aspen Enstitüsünden 
Bayan Marta Dassu idi. Adı geçen Enstitütü dünyadaki 
siyasal gelişmeleri izleyen bir Amerikan kuruluşudur. Ba-
yan Dassu, Obama’nın Avrupa devletlerinden dış siya-
sada ve ekonomik konularda destek isteyeceğini söyledi. 
Bu bağlamda Türkiye’nin işlevinin önemine değinen ko-
nuşmacı, Kafkaslarda daha önemli bir görev üstlenece-
ğini belirtti. Kıbrıs konusunda AB’nin artık etken bir rol 
üstlenmesi gerektiğinin altını çizerken, Irak meselesinde 
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Türkiye ve AB birlikte çalışmak zorundadır, dedi. Ayrıca 
Suriye ve Lübnan konusunda da Türkiye’nin işlevini göz 
ardı etmemek gerekir. Buna ek olarak Türkiye’nin İsrail 
ve Suriye arasında arabuluculuk yapmak istemesinin de 
sevindirici olduğunu kabul etmek zorundayız diyen Das-
su, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluktan yararlanmak 
gerektiğini belirtti. Akdeniz Birliği’nin önemli olduğunu 
ama Türkiye ile AB ilişkilerini engelleyici olmaması ge-
rektiğini söylemekten geri kalmadı.

Türk tarafından karşı yanıt Semih İdiz’den geldi. Oba-
ma’nın temel iletisinin “değişim” olduğunun altını çizen 
konuşmacı bu değişik dünyada Çin’in bir “canavar” gibi 
karşımızda durduğunu; arkasından Hindistan’ın geldiği-
ni; ayrıca Pasifik’te Çin ve Amerikan işbirliğinin varlığın-
dan söz etmenin doğru olacağını söyledi. Bir başka güç 
Rusya’dır. Böylesi siyasal ve ekonomik coğrafyada Tür-
kiye odak noktasıdır. Amerika’nın hedeflediği altı nokta-
dan beşinde Türkiye vardır, dedi. İdiz, ayrıca, Türkiye’nin 
çok yönlü bir siyasa gütmek zorunda olduğunu söyledi. 
AB ile olan bir “angajman”ı olduğunu belirten İdiz, an-
cak taraflar arasında ciddi sorunların olduğunu söyledi. 
AB’nin de olmuş, oturmuş bir proje olmadığını ama çok 
iyi bir iş başarmış olduğunu; federatif mi, konfederatif mi 
olacağının belli olmadığını belirten konuşmacı, Gürcistan 
sorununun, AB’nin Türkiye’den kopamayacağını göster-
miştir, dedi. Ona göre, AB genişleme değil, derinleşme 
sorunuyla karşı karşıyadır. AB ülkelerinin sürekli Türki-
ye Avrupalı değildir, olamaz sözleri doğru bir yaklaşım 
değildir. Türkiye’nin bu yoldaki coşkusunu kırmaktadır. 
Türkiye egemenlik konusunda duyarlıdır. Parçalanmanın 
söz konusu olmadığını AB’ye sürekli anımsatmak gerekir. 
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Akdeniz Birliği’nin Kafkaslar ve Ortadoğu’daki karmaşa-
yı sonlandırmak açısından önemlidir.

Bayan Emma Bonino, İtalyan Senatosu Başkan Yrd., 
başından beri AB yolunda Türkiye’yi desteklemiştir. Bo-
nino’ya göre, AB olgunlaşmak zorundadır. Amerikan 
başkanı kim olursa olsun dünyanın güvenlik sorununda 
İtalya daha etkin boyutta sorumluluk yüklenmelidir. Tür-
kiye-AB ilişkileri yavaşlamak yerine hızlanmak zorunda-
dır. Ortadoğu’ya bakmak yeterlidir. Olgun Avrupa’nın bu 
birleşmeyi sağlamak adına izlediği yolda değişiklik yap-
mak zorundadır. Örneğin, ekonomik kriz konusunda so-
runu ulusal düşünmek yeterli olmayabilir. Bu bağlamda 
Türkiye ile ortaklığı olan Unicredit iyi bir iş yapmıştır. Bo-
nino, sürecin yavaşlamasının ilişkilerin kopmasına neden 
olur, derken, Türkiye’nin süreci yavaşlattığını, AB’nin de 
Kıbrıs konusunda tarafsız olmak ve duruşuna dikkat et-
mek zorunda olduğunu söyledi. Sekiz başlığın açılama-
masının nedeni Kıbrıs’tır. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine İtalya’dan sonra seçil-
miş olması bir rastlantı mıdır, diye soran Bonino, Akdeniz 
Birliği’nin başlangıç sorunlarından ötürü ayakta durmak-
ta zorlandığını söyledi.

Egemen Bağış, Türkye’nin AB’nin “diyetisyen”i oldu-
ğunu söyledi. Bağış, AB ilişkilerinde ayak sürenin Tür-
kiye olmadığını söylerken, Avrupa’nın enerji sorununda 
Türkiye’nin öneminin altını çizdi. AKP’nin, doğu ve gü-
neydoğuda, oy potansiyelinin %25’den %60’lara çıktığı-
nı belirten Bağış, her etnik grubun birinci tercihinin AKP 
olduğunu söyledi. Ve Türkiye’nin yalnız Akdeniz Birli-
ği’nin değil, 40’ın üzerinde kuruluşun üyesi olduğunu 
ekledi sözlerine.
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Bu Forumun özelliği İtalyanca ve Türkçe dışında dil 
kullanılmamasıdır. Anında yapılan çevirilerle anlaşılmaz-
lık ortadan kaldırılırken Türk Dışişleri Bakanlığı Kültür 
İşleri Genel Müdürü’nün İngilizce konuşmakta ısrar et-
miş olması dikkat çekiciydi. Kurala uymadığı için onun 
sözlerini buraya aktaramıyorum.

Türkiye’deki İtalyan Büyükelçisi Carlo Marsili’nin 
sözleri çok yerinde ve Türkiye-AB ilişkileri açısından can 
alıcı noktalara değiniyordu. Marsili, sekiz başlığın Kıbrıs 
sorunundan, beş başlığın Fransa’nın engellemesi nede-
niyle açılamamasının bir “felaket” olduğunun altını çiz-
miş ve ilişkilerin durabileceğini söylemiştir. Bu bağlamda 
sivil toplum örgütlerine çok iş düştüğünü belirten Marsili, 
Avrupa, PKK’nın bir terörist örgüt olduğunu ilan ediyor 
ama PKK, Avrupa’da cirit atıyor ve her tarafta büro aça-
biliyor. Bunu anlamanın olanaklı olmadığını dile getirir-
ken enerjiyle ilgili başlıkların açılmamasını da eleştirdi.

Unicredit’in Ceo’su, Alessandro Profumo, Türkiye’de, 
2002’ye göre daha sağlıklı bir ekonominin varlığının gör-
mezden gelinemeyeceğini ve bankacılık sisteminin de 
sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu söylerken Türkiye’nin 
AB’ ye tam üye olabilmesi için elinde çokça kozunun bu-
lunduğunu söyledi.

Sıra iki dışişleri bakanının konuşmalarına gelmişti. 
Sözü ilk alan bakan Fini oldu. Bakan Fini, iletişim ko-
nusunda çok çalışmak gerektiğini anımsattı. Türkiye’nin 
enflasyon konusunda başarılı olduğunu belirtirken ileti-
şim konusunda sivil toplum örgütlerine çok iş düştüğü-
nün altını çizdi. Tanıtım önemli bir etmendir. Türkiye’de 
AB konusunu gündeme getirmek ve bu konuyu kamuo-
yuna mal etmek gerekmektedir. Bir başka deyişle, Türk 


