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"Avrupa'da
Türkiye'ye
Bakış Son iki
Yılda Değişti"
Ana gündem maddesi "Türkiye,
AB ve İslam" ve "Türkiye'nin kom
şularıyla İlişkileri" olarak belirle
nen, Türkiye-AB Karma Parlamento
Komisyonu toplantısı 23-24 Şubat'ta Strazburg'da yapıldı.
KPK Eş Başkanı Aydın Dumanoğlu, toplantıların açılışında yaptığı
konuşmada, "Avrupa Parlamentosu'nun Aralık ayında düzenlenen
oylamada AB'nin Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerine başlamasına
açık farkla destek verdiğini" hatır
lattı ve "bu desteğin AP'nin Tür
kiye'ye bakışının son iki yıl içinde
önemli ölçüde değiştiğini göster
diğini" söyledi.
Avrupa kamuoyunun görüşlerini
yansıtan AP desteğinin Türkiye için
önemli olduğunu" vurgulayan Dumanoğlu, Türkiye'nin hedefinin en
kısa zamanda tam üyelik olduğuna
yineledi.
KPK Eş Başkanı Hollandalı
Yeşil Grup üyesi Lagendijk ise yap
tığı konuşmada, Türkiye ile AB
arasındaki sosyal ve kültürel yakın
laşmaya önem verilmesini istedi.
Hollandalı parlamenter, sivil toplum
örgütler bazında Türkiye ile AB
arasında yoğun mübadeleler yaşan
ması gerektiğini belirtti.
MEHMET AYDIN'IN
KONUŞMASI
Toplantıda "Türkiye-AB
İslam" konulu bir konuşma
yapan
Devlet
Bakanı
Mehmet Aydın, "Türkiye'

de Müslümanlık ve demokrasi ara
sında bir gerginlik olmadığını, Tür
kiye'nin bu konuyu çok zaman önce
çözdüğünü" söyledi. "Türkiye'nin
Avrupa tarihinin her zaman önemli
bir parçası olduğunu" ifade eden
Aydın, "önyargıyla ortaya atılan id
diaların bilgi eksikliğinden ve kısa
süreli siyasi çıkar amaçlı beklentiler
sonucu oluştuğunu" bildirdi.
Aydın, toplumların güvenilir
bilgi temelinde ve yaratıcı bir zih
niyetle diyalog sürdürmelerinin öne
mine değindi ve "Önce anlamak son
ra yargılamak gerekiyor" dedi. Ko
nuşmasında çok kültürlülüğün vaz
geçilmezliğine değinen Aydın, top
lumların birbirlerini dinleri hakkında
bilgilendirmesinde bir sakınca olma
dığını, ancak bunun misyonerlik
ruhuyla din dayatması haline gel
memesi gerektiğine dikkati çekti.
Aydın, "Türkiye'de Müslüman
olmayan dini azınlıklarla" ilgili bir
soru üzerine verdiği yanıtta, geçen
yıl çıkan yasayla bir cami ve kilise
inşa edilmesi konusunda aynı kriter
ler uygulandığını söyledi. Ruhban
Okulunun açılmasıyla ilgili bir so
ruyu yanıtlayan Aydın, hükümetin
sorun yaratma politikasıyla hareket
etmediğini, AB ülkelerinde de bu
konularda sorunların yaşanabil
diğim ifade etti ve Yunanistan'ın Batı
Trakya bölgesinde müftü seçimde
yaşanan zorluğa atıfta bulundu.
AB Dönem Başkanı Lüksemburg'un Ankara'daki Büyükelçisi
Jean-Paul Senninger ise, "Türkiye'
de Müslüman olmayan azınlığın din
özgürlüğü
konusunda. sorunlar
yaşandığını" öne sürdü. Senninger,
Müslüman olmayan azınlığın din
adamı eğitimi, vakıfları ve mal mülk
sorununa ilişkin sorunlarının çözül
mesini beklediklerini bildirdi.
Senninger, "işkenceye sıfır hoş
görü sloganıyla hareket eden hü
kümetin önemli başarı gösterdiğini
belirterek "Müzakereler boyunca
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AB, Türkiye'den çok şey talep ede
cek, ancak bu talep edilenler AB'nin
değil Türk vatandaşlarının geleceği
için önemli" diye konuştu. Sennin
ger, ayrıca, AB'nin Türkiye ile tam
üyelik müzakerelerine başlamasının
Kıbrıs'ın birleşmesi için fırsat yarat
acağını söyledi.
AB Komisyonu yetkilisi Pierre
Mirel ise yaptığı konuşmada, tam
üyelik müzakerelerinin başlamasına
kadar sürecek dönemde komisyonun
yapacağı çalışmalar hakkında bilgi
verdi. Türkiye'nin İslam ve laikliği
birlikte yaşayan istisnai bir ülke
olduğunu söyleyen Mirel, "Bunu
dayatmayla değil, doğal haliyle
yaşadığı için Türkiye çok özel bir
ülke" dedi.
SÖZDE ERMENİ
SOYKIRIMI GERGİNLİĞİ
Fransız parlamenter Jacques
Toubon'un, AB Komisyonu ve
Konseyi temsilcilerinin de bulun
duğu oturumda sözde Ermeni soy
kırımının da tartışılmasını istemesi,
gerginliğe yol açtı.
Toubon, AB üyeliği için Türki
ye'nin sözde Ermeni soykırımını
tanıması gerektiğini iddia etti. Otu
rum başkanı, bu konunun "Türki
ye'nin komşularıyla ilişkileri bö
lümünde" ele alınacağı belirterek,
öneriyi reddetti.
CHP milletvekili Şükrü Elekdağ,
usul hakkında söz alıp, Toubon'un
gündem dışı sözlü bildiri yapma
sının kurallara uygun olup olma
dığına sorguladı. Rum parlamenter
Marios Matsakis'in de "Türkiye'nin,
Ermenilere, Rumlara ve Kürtlere
soykırım uyguladığını" iddia etmesi
üzerine yeniden söz alan Elekdağ,
Rum parlamenteri "kaba, nefret dolu
ve AB'ye yakışmayan bir tavır"
içinde konuştuğu gerekçesiyle sert
bir biçimde eleştirdi.
Toplantının 2. gününde, Türki
ye'nin komşularıyla ilişkileri tar
tışıldı. Basına kapalı
yapılan
toplantıda, özellikle Türki
ye'nin Ermenistan, Yuna
nistan ve Kıbrıs ile il iş—
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