
Çeşitlilikte Birlik

         Avrupa Birliği, II. Dünya Savaşı'nın ardından ülkelerin yaralarını sarmak, 
ekonomilerini düzeltmek için 1951 yılında kurdukları Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun, 
Avrupa Birliği'ne evrilmesi sonucunda oluşmuş ekonomik ve politik bir birliktir ve Türkiye 
bu birliğin içinde bulunmakta; ancak 2005 yılından beri tam üyelik için müzakerelerini 
sürdürmektedir. Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi neden zorunludur? Türkiye, 
Avrupa'ya, Avrupa Türkiye'ye ne katacaktır? 

         Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir üyesi haline gelmesi kaçınılmazdır; çünkü Avrupa'nın 
Türkiye'ye, Türkiye'nin ise Avrupa'ya ihtiyacı vardır. Çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri tarafından 
reddedilse de şüphesiz ki Türkiye, Avrupa'nın bir parçasıdır hatta Türkiye'nin Avrupa'da 
olan kısmı, kimi Avrupa Birliği ülkelerinin yüzölçümünden bile büyüktür. Türkiye, coğrafi 
konumu sayesinde Avrupa için bir Doğu-Batı köprüsü olmakta, kaçınılmaz bir fırsat 
oluşturmaktadır. Şu sıralarda ekonomik sıkıntılar yaşayan Avrupa Birliği ülkeleri için 
Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi ve Orta Asya, Kafkaslar, Balkanlar ve Orta Doğu ile olan 
ekonomik ilişkileri Avrupa için kaçınılmaz bir fırsattır. AB ülkelerinde yaşanan genç nüfus 
sorunu, Türkiye'deki çalışkan, donanımlı, yetenekli genç nüfus ile aşılabilir. Bu sayede 
Türkiye'deki işsizlik sorunu, Avrupa'daki genç  nüfus sorunu ortadan kalkar. Aynı zamanda 
Türkiye, Avrupa için olumlu olabilecek bir yatırım ve ticaret bölgesidir. Avrupa Birliği'ne 
girersek, AB ülkeleri ülkemizde yatırım yaparak ekonomilerini geliştirirken Türk 
ekonomisine de katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin AB üyesi haline gelmesi, kafalardaki diğer 
bir soruyu da cevaplandıracaktır: " Avrupa Birliği aslında bir hıristiyan birliği midir?" 
sorusunun yanıtı hayır olsa da AB'de hiç müslüman devlet bulunmaması kafaları 
karıştırmaktadır. Türkiye, AB'ye girerse, AB bu düşüncenin yersizliğini de tüm dünyaya 
kanıtlayabilecektir. 

         Türkiye'nin AB'ye katılmasının Avrupa açısından bir diğer önemi ise, Türkiye 
sayesinde Doğu'nun petrol ve enerji kaynaklarına ulaşabilecek olması; Türkiye'nin Doğu ile 
olan gelişmiş ilişkileri sayesinde Doğu'ya açılarak yeni ekonomik imkanlara sahip olup bir 
yandan da yeni kültürleri tanıma fırsatı bulacak olmasıdır. NATO'ya üye ülkeler arasında 
ABD'den sonra en güçlü ordu Türkiye'ye aittir ve AB'ye girmemiz durumunda bu güçlü ve 
gelişmiş ordu Avrupa'nın bir parçası haline gelecektir. 

            Türkiye'nin AB'ye sayısız katkısı olacağı gibi, AB'nin de Türkiye'ye katkıları 
olacaktır. AB ülkesi haline gelmemiz durumunda Schengen Antlaşması sayesinde AB 
ülkeleri ile aramızdaki vize kalkacaktır. AB üyesi olduğumuzda Avrupa'nın gelişmiş 
teknolojisinden, sağlık ve eğitim imkanlarından faydalanma şansımız olacaktır. Töre 
cinayetlerine, Doğu'nun geri kalmışlığına çare bulabileceğiz. AB ülkesi haline geldiğimiz 
anda, Avrupa'ya ve tüm dünyaya Türkiye'yi tanıtma, kafalarındaki önyargıları silme, 
Türkiye'nin bir Arap ülkesi olmadığını kanıtlama imkânı bulacağız. Son zamanlarda AB'nin 
Yunanistan'a, ekonomisinde yardım etmesiyle gördüğümüz gibi, AB'nin bir parçası haline 
gelirsek, Avrupa'daki yalnızlığımızdan da kurtulacağız.

             AB'nin sloganı "Çeşitlillikte Birlik"tir. Bu çeşitlilikte Türkiye'nin yeri çok önemli, 
kaçınılmaz ve gereklidir. Türkiye'nin bu çeşitlilikteki birlikte yerini almasının vakti gelmiştir. 
Türkiye, AB için, AB de Türkiye için kaçınılmaz birer fırsattır. 
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