
12 Yıldız Bir Hilâl 

      Türkler, ilk defa Gelibolu sahilinden 1300'lerde Avrupa'ya geçmiş, yüzyıllar boyunca 
Avrupa halklarıyla siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler kurmuş köklü bir millettir. Bu milleti 
günümüzde içinde barındıran Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki Avrupa ülkelerine eskisi 
kadar yakın değildir. Bu yakınlığın yeniden güçlendirilmesinin tek yolu, 1959'dan ber, sabırla 
beklediğimiz Avrupa Birliği'ne kabul edilmemizden geçer ve bu kabülün sonucu her iki taraf 
için de olumlu olacaktır. 

      Türkiye, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Ortadoğu ve Balkanlarda genişleyen bir 
pazar konumundaki Türkiye, çoğu deneyimli ve genç nüfusa sahip Avrupa'daki tek ülkedir. 
Avrupa'nın nüfusu ise çok hızlı bir şekilde yaşlanmakta ve bundan 10 sene sonra Avrupa'da 
çalışacak genç nüfus sayısı çok azalacaktır. Avrupa bu nedenle nüfusunun büyük bir 
bölümü genç olan Türkiye'ye ihtiyaç duyacaktır ve bu genç nüfus, AB'nin ekonomik 
gelişimini sürdürebilmesinde hayati rol oynayacaktır. Bu gelişmeler sonucu, AB'nin 
durgunlaşan ekonomisi hayat kazanacaktır. Özellikle Türkiye'nin stratejik konumu, AB'nin 
enerji kaynaklarına giden yoldaki çıkarları konusunda büyük katkı sağlayacaktır.Ayrıca, 
Avrupa'nın bir hıristiyan kulübü olarak algılanmasının aslında dünyanın kaderi olmadığını 
kanıtlayacak ve diğer İslam ülkelerinin de AB'ye bakışının değişmesinde rol oynayacaktır. 
Bundan başka, Türkiye, AB'nin savunma ve güvenlik politikalarında da etkili olacak ve bu 
sayede AB, süper güç olma yolunda önemli bir mesafe katetmiş olacaktır. 

      Avrupa Birliği'ne girmek Türkiye'ye de birçok bakımdan yarar sağlayacaktır. Türkiye bu 
sayede eskimiş, artık doğru dürüst işlemeyen sistemlerden kurtulup, Avrupa 
standartlarında bir sisteme doğru yol alacak, daha demokratik, daha özgür, daha gelişmiş 
hale gelebilme fırsatını yakalayacaktır. 

      "Economist", "EU Commission" ve "Centre for Policy Studies" dergi ve sitelerine, 
Avrupa ile Türkiye arasında ekonomik, endüstriyel ve sosyal bariyerlerin kalkması, 
Türkiye'nin ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda AB'den alınan finansal 
yardımlar da Türk ekonomisinin gelişimine yardım edecek; ülkenin ekonomisinin gelişimine 
bağlı olarak, iş imkanları ve buna bağlı olarak toplumun refah düzeyi ve yaşam standartı 
artacaktır. 

      Kültürel açıdan da Türk vatandaşları artık Avrupa vatandaşı haline dönüşecek ve 
kültürler arası etkileşim sağlanacaktır. Türkiye'nin milletlerarası platformda istediği yerlere 
ulaşabilmesine, kendini geliştirmesine olanak sağlanacaktır. 

        AB, Türkiye ve Avrupa'nın birlikte büyük işler yapmasını sağlayacaktır; ancak bu 
birlikteliğin sağlanması için her iki tarafın da bazı şeylerden vazgeçmesi gerekir. Artık, 
Türkiye içinde bulunduğu baskıcı, otoriter ve içe kapalı politikalara son vermeli ve Avrupa 
da bayrağındaki 12 yıldızın yanında bir hilâli esirgememelidir bu birlikten. Bu koşullar yerine 
getirildiğinde, ülkemiz ve Avrupa geçmişte de olduğu gibi yeniden güçlü ve kalıcı bir birlik 
oluşturmuş olacaklardır. 
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