
AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA TÜRKİYE
   Günümüzde Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmemesi oldukça sık tartışılan konular arasında yer 
almaktadır. "AB"ye girmek bizim için bu kadar gerekli midir? Sorusu ise kişiden kişiye farklı v-
cevaplandırılabilir.

   3 Ekim 2005'te Türkiye ile üyelik müzakereleri başlamıştır.Peki Türkiye sekiz senendir neden AB 
kapısında beklemektedir? Türkiyenin bütçe açığı, işsizlik oranı ve dış borçları AB ortalamasının çok 
altındadır. Türkiye, Ermenistan, Yunanistan ilişkileri, Kıbrıs sorunu gibi durumlar karşımıza 
çıkmaktadır. Türkiyenin sürekli aran nüfusu ise Avrupa'da endişe yaratmaktadır; AB'ye girdiğimiz 
taktirde 2020 yılında Almanya'yı geçerek Avrupa Parlamentosu'nda en fazla üyeye sahip ülke 
olacağız. Müslüman bir ülke olmamaız da AB yolunda bir engel olarak görülmektedir. Tüm bu 
nedenlerden müzakereler hala sürmektedir. Bunun yanında AB eldeedeceği kazanımları göz ardı 
etmemelidir. Giderek yaşlanan bir Avrupa için genç nufusumuz oldukça iyi bir avantajdır. Irak, Orta 
doğu ve Kafkas'larda  hakimiyeti arttırmak için isteyen Avrupa için Türkiyeden daha güçlü ve iyi 
bir müttefik düşünülemez. Türkiye'nin coğrafi konumu ve silahlı kuvvetleri Avrupa için büyük bir 
şans olacaktır. Büyük sanayi fabrikaları kuracak yeri çok az olan Avrupa'nın Türkiye'nin boş 
arazilerinden kolayca faydalanması da cabasıdır. 

  Tüm bunların yanı sıra ülkemizde büyük değişiklikler olacaktır. Dünyanın pek çok yerine serbest 
seyehat hakkı elde edebilecek, uzun yıllar süren kimlik tartışması sona erip Avrupalılığı 
kesinleşecek, Atamızın ülke gösterdiği hedefe ulaşıp çağdaşlaşma çağdaş medeniyetler seviyesine 
ulaşılacaktır.Ayrıca İslam dünyasında da önemli ve yarıcalıklı bir yer edinilecektir. Demokrasi ve 
insan hakları Türkiye'de ihmal edilmektedir ve bu açığı Türkiye Avrupa'nın eşitlil ve demokrasiye 
verdiği önem sayesinde kolayca kapatabilecektir.  AB'ye girdiğimiz taktirde ilk Müslüman AB üyesi 
olmamızın yanında Avrupa İslam kültürüyle kaynaşacak, bu çeşitlilik ve çok ulusluğun getirdiği 
özgürlük ortamını sağlayacaktır. 

  AB yolunda bir çok engelimiz var;fakat bu engelleri giderme yolunda harcadığımız çabalarla 
yakında AB'ye girmeden AB standardına ulaşacağımıza inanıyorum. Giderek zenginliğini kaybeden 
Avrupa ile çağdaşlığa gereksinim duyan Türkiye birbirine muhtaçtır. Her iki taraf için de üyeliğin 
en kısa zamanda gerçekleşmesi gelecek nesiller için gereklidir. 
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