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Sayın Başbakanım, değerli dostlarımız, konuklarımız,
TÜSİAD
Başkanı olarak Almanya’ya yaptığım son ziyarette Berlin Alman
Enstitüsünün ve değerli müdürü Sayın Büyükelçi Dr. Dietrich von Kyaw’sin konuğu
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Enstitü’nün çalışmalarının
almayacağım.
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Ancak hiç kuşkusuz Avrupa ülkelerinin önümüzdeki dönemdeki en canalıcı
sorunlarından birisi farklı kökenden yerleşiklerin entegrasyonudur.
Avrupa genelinde yaşayan 14 milyon Müslüman’ın entegrasyonunun ne denli hayati
bir mesele olduğu Fransa’daki son tartışmalarda ortaya çıktı.
Almanya’da yaşayan Türk kökenlilerin bu ülkenin sosyal yapısına ayak
uydurmalarını, giderek artan sayıda Türk’ün Alman vatandaşı olmasını memnuniyetle
karşılıyoruz.
AB giderek mozaik niteliği ön plana çıkan, çokkültürlülüğüyle şekillenen bir birlik
haline geliyor.
Bu birlik içinde toplumsal entegrasyonu başaranlar bu sayede eşitliğin ve özgürlüğün
tadını çıkarıyorlar.
Eşitlik ve özgürlüğün kendilerine verdiği özgüvenle artık mensubu oldukları
toplumlara her alanda ciddi katkılar yapıyorlar.
Türk kökenli işadamlarının Alman ekonomisine yaptıkları katkıların yanısıra, ikinci,
üçüncü kuşak Alman-Türklerin sanatta, sanayide, hizmet sektöründe, üniversitelerde
giderek artan başarılarına tanıklık ediyoruz.
Kreuzberg giderek yerleşiklerin sığındığı bir yer olmaktan çıkıyor.
Bir şehrin tüm renklerini, tüm zevklerini ve farklılıklarını barındıran dünyanın önde
gelen kozmopolit noktalarından birisi olmaya ilerliyor.
Biz bunun mümkün olduğunca hızlanmasını arzuluyoruz.
Göçmen Türklerin Alman toplumuyla, Almanca dilini iyi öğrenerek, yaşadıkları
ülkeye nasıl katkıda bulunacaklarını tasarlayarak kaynaşmalarını önemsiyoruz.
Bunun gerçekleşmesi mutlaka daha zaman alacaktır.
Ama Almanya’da bugünkü iktidarın çıkarmış olduğu vatandaşlık yasası sayesinde bir
hızlanma başlamıştır.
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Vatandaşlık güvencesiyle Alman Türkler yaşadıkları ülkeyle daha coşkulu bir bağ
kurmaya başlamışlardır.
Ancak kuşku yok ki Türkiye’nin AB üyeliği yönünde mesafe alması, üye olması bu
süreçleri hem hızlandıracaktır hem de kolaylaştıracaktır.
Türkiye’nin üyelik sürecinin hem kendi ülkemizde hem de AB ülkeleri içinde
sancılara yol açtığını biliyoruz.
Gerçi bir şeyi daha biliyoruz.
Türkiye açısından AB, AB açısından ise Türkiye kolayca vazgeçilecek bir partner
değildir.
Bunun çeşitli nedenleri hep vardı.
Son aylarda bunlara AB’nin kendisini güvenlik açısından yeniden tanımlama
çabalarıyla birlikte stratejik nedenler de dahil oldu.
Sayın Başbakan, değerli konuklar,
TÜSİAD’ın AB üyeliği konusunu ne denli ciddiye aldığını tekrarlamama herhalde
gerek yoktur.
Bu konuda topluma öncülük ederken pek çok haksızlığa göğüs gerdik.
Küçümsenmeyecek riskler aldık.
Başka ülkelerde iş aleminin ilgilenmeyeceği, ilgilenmesi için neden veya zemin
olmayan konularda öne çıktık.
Yaparken doğru yerde olduğumuzu düşünüyorduk, bugün de aynı şekilde
düşünüyoruz.
Türkiye AB üyesi olmalıdır, olacaktır.
Bu yönde atılan tüm adımları hep destekledik desteklemeye devam edeceğiz.
Ama doğru bildiklerimizi söylemeye de devam edeceğiz.
Hem AB içindeki muhataplarımıza hem Türkiye’deki yetkililere.
AB ülkelerine gittiğimizde verdiğimiz mesaj şudur:
Bu yılın Aralık ayında müzakerelere başlamak konusunda karar verirken,
Kopenhag’daki hataya düşmeyin.
Bugünün korkuları, kaygıları ve parametreleriyle değil yarının perspektifinden
Türkiye’yi düşünün.
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AB bütçesine yük olmayacak, ekonomik dinamizmi ve bulunduğu bölgenin
gelecekteki iş imkanları açısından Türkiye’yi düşünün.
Türkiye’nin nüfusunu, bu nüfusun gençliğini hele iyi de yetişmişse bir tehdit değil bir
koz olarak algılayın.
Türkiye’nin tarihsel tercihler sonucunda devleti ve toplumuyla laik, demokratik ve
modern ekonomiye sahip bir Müslüman ülke olmasındaki derin anlamı görün.
Neredeyse 60 yıldır Atlantik ötesi ittifak sisteminin ve Batı kurumlarının içinde
olmasının simgesel ve siyasal boyutlarını gözden kaçırmayın.
Hele 11 Eylül sonrası dünyasında bunun önemini iyi kavrayın.
Giderek artan Müslüman nüfusunuzun entegrasyonu açısından, Müslüman dünyayla
ilişkilerinizin sağlığı açısından Türkiye’yi doğru konumlandırın.
Bundan birkaç ay önce İran Cumhurbaşkanının söylediği sözlerin aynını geçen gün
ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad da söyledi.
Türkiye AB’ye girerse biz de Avrupa’ya komşu olacağız söyleminin önemini,
“Ortadoğu ile komşu mu olacağız” korkusuna kurban etmeyin.
AB Ortadoğu ve Kafkaslardan Orta Asya’ya açılan büyük bir alanı dünya
ekonomisine ve kendi barış alanına dahil edebilme fırsatına sahiptir.
Bunu yapabilmenin anahtarı Türkiyedir.
Komşularının neredeyse tümüyle giderek daha uyumlu ilişkiler kuran, en kötü halinde
bile çevre ülkeler için bir ekonomik mıknatıs olabilen Türkiye.
Güvenlik politikaları ve stratejik açılardan Türkiye’nin önemi hakkında zaten fazla bir
şey söylememiz gerekmiyor.
Muhataplarımız bunu bizden daha iyi biliyorlar.
Son olarak da şunu belirtiyoruz:
Biz üzerimize düşenleri yapıyoruz, yapacağız.
AB üyeliği bizim toplumumuzun bir projesidir, hedefidir.
Kulübün kurallarını yerine getirmesi gerekenler biziz.
Ama siz de başkalarına büyük bir cömertlikle sunduğunuz siyasi teşvikleri, anlayışı
bizden esirgemeyin.
AB açısından büyük bir proje olan Türkiye’yi küçük detaylara, on yıl sonra anlamı
kalmayacak kaygılara kurban etmeyin.
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En azından düşünün.
Türkiye gibi bir ülke haritada olmasaydı, saydığımız niteliklere sahip olmasaydı
AB’nin durumunu düşünün.
Sayın Başbakanım, bunları AB’deki muhataplarımıza hep söylüyoruz.
Size de müsaadenizle özellikle de bu ortamda söylemek istediğim bazı şeyler var.
Hükümetinizin AB sürecindeki gayretlerini hep destekledik.
Bu konuda atacağınız tüm adımları da destekleyeceğiz.
Kıbrıs konusunda çözüm yönünde atacağınız tüm adımlara da tüm gücümüzle destek
vereceğiz.
Annan Planının tartışmaya açık yönleri olabilir.
Ama masada olalım, bunları tartışalım.
Türkiye AB’den müzakere tarihi alamayacak olursa Annan Planına bizzat AB dinamit
koymuş olacaktır.
Zira o plan Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşmeden, en azından o yolda iyice mesafe
katedileceği beli olmadan hayata geçemez.
Sayın Başbakanım, değerli konuklar, biraz da son konuşmalarımdan birisi olması
nedeniyle sözü uzattım.
Ancak bu yılın gerek AB gerekse Türkiye açısından bir kader yılı olduğuna
inandığımdan her şeyi açıkça gündeme getirmeyi de istedim.
Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür eder,
Enstitünün bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını dilerim.
Aufwiedersehen
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