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Temsilciliği’nde Hukuk Müşavirliği görevlerini ele almaktadır. Belirtilen cilt; 

Kabaalioğlu’nun 1987-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü 

Müdürlüğü dönemiyle başlamaktadır. İlk cildin bu bölümünde; 1987 yılında 

dönemin Başbakanı Turgut Özal ve Devlet Bakanı Ali Bozer öncülüğünde 

Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusu yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu 

süreçte yetişmiş kadrolara eğitim verilmesi ve bilimsel araştırmaların 

gerçekleştirilmesi ihtiyacı çerçevesinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne 

bağlı olarak AT Enstitüsü’nün kurulması, üniversitenin kurucu rektörü olan 

Prof. Dr. Orhan Oğuz’un desteği ile Kabaalioğlu'nın kurucu müdürlüğü 

üstlenmesi, günümüze kadar alanında uzman elliden fazla yabancı öğretim 

üyesinin enstitüde ders vermesi gibi aşamalar sırasıyla detaylı şekilde 

okuyucuya sunulmaktadır (Cilt 1, Bölüm 7).  

Birinci cildin aldığı bir diğer konu başlığı; Kabaalioğlu’nun 1990-94 yılları 

arasında İstanbul Sanayi Odası Genel Sekreterliği makamında bulunduğu 

dönemdir. Bu dönemde Kabaalioğlu, bir yandan AT Enstitüsü’ndeki idari ve 

akademik sorumluluğunu yerine getirirken; diğer yandan da İSO’da 

çalışmalarına devam etmektedir. Belirtilen yıllar; Soğuk Savaş’ın sona erdiği, 

özellikle eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ülkelerinin 

Avrupa ile entegrasyon için istek duyduğu koşulları içerisinde barındırmaktadır. 

Aynı zamanda bu dönem; AT’nin Tek Pazarı tamamlayarak ekonomik 

bütünleşme için yeni aşamalara geçmeyi düşündüğü, Türkiye ile de Gümrük 

Birliği ile ilişkilerini yürütmeye karar verdiği tarihi bir dönemeci de içerisinde 

barındırmaktadır. Kabaalioğlu; hem Türkiye hem Avrupa hem de dünya için 

önemli olan bu yıllarda İSO içerisinde Gümrük Birliğini iş dünyasına tanıtmayı 

kendisine amaç edinmiştir. Gümrük Birliğinin Türkiye’nin ticareti ve 

ekonomisi için değerli bir kazanım olacağına yönelik fikirlerini, İSO nezdinde 

düzenlediği toplantılar, seminerler, eğitimler gibi etkinliklerle de 

derinleştirmiştir (Cilt 1, Bölüm 9).  

Birinci cildin onuncu bölümü, Kabaalioğlu’nun Lefke Üniversitesi 

Rektörlüğü makamında bulunduğu zaman içerisinde yaşadıklarına 

odaklanmaktadır. Kıbrıs Sorunu gibi Türkiye-AB ilişkilerinin kilit 

meselelerinden birisinin yaşandığı coğrafyada görev yapmak, Kabaalioğlu gibi 

tecrübe sahibi bir insanın fikirlerini beyan etmesini gerektirmiştir. Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti” adı altında adanın tamamını temsil 

edecek şekilde AB’ye üye olmasına yönelik gelişmelerin yaşandığı tarihsel 

süreç içerisinde Kabaalioğlu, bu durumun hukuki olmayan yönlerini hem 

Kıbrıslı Türklere hem de dünyaya anlatmak için çalışmıştır. Bu çalışmalar 

bağlamında konunun uzmanı yabancı bilim insanları; Kabaalioğlu tarafından 

adaya davet edilerek, hem bürokrasinin hem de akademinin ve toplumun 

aydınlatılmasına katkı sağlanmıştır. Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuktan 

kaynaklanan haklarının engellenmemesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
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(KKTC) tezlerinin anlatılması açısından Avrupa Komisyonu Temsilcisi 

Büyükelçi Gilles Anouil gibi üst düzey yetkililerle fikir tartışması içerisinde 

bulunması da Kabaalioğlu’nun konuyla ilgili yaklaşımına somut bir örnektir.  

1998-2002 dönemi; Kabaalioğlu’nun Brüksel’de bulunan AB Nezdinde 

Türkiye Daimi Temsilciliği’nde hukuk müşaviri olduğu zaman dilimine denk 

gelmektedir. Cilt 1 Bölüm 12’de yer alan bu görev yıllarında Kabaalioğlu; 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ye tam üyelik başvurusunun ilerlemekte 

olması üzerine KKTC tezlerini AB başkentinde de anlatmak için girişimlerde 

bulunmuştur. KKTC’nin hukuksal açıdan haklılığını akademik toplantılar 

yaparak açıklamak için Brüksel Üniversitesi’nde yapmış olduğu ve Kıbrıs 

konusunun uzmanı isimlerin davet edildiği toplantının ayrıntıları bu bölümde 

okuyucuya aktarılmaktadır. Kıbrıslı Rumların çeşitli engelleme girişimlerine 

rağmen; AB kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla ilgi gören etkinlik 

sonrasında; Kabaalioğlu’nun kişisel girişimleriyle KKTC’nin görüşlerinin 

Avrupa akademisine tanıtılması; ilk cildin en etkileyici kısımlarının başında 

gelmektedir.  

İkinci cilt; Kabaalioğlu’nun Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dekanlığı zamanlarını (2002-17) ve Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa 

Topluluğu Çalışmaları Derneği'nin (ECSA) Türkiye ayağı olan Avrupa 

Topluluğu Araştırmaları Türk Üniversite Birliği’nin (TUNAECS) faaliyetlerini 

ele almaktadır. Kabaalioğlu’nun on beş yıl gibi uzun bir süre Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı olarak; okulun yeniden yapılanması ve 

vizyon kazanması konusundaki adımları, Türkiye’de akademide yaşanan 

değişim ve dönüşümlerle birlikte ortaya konulmaktadır. Bu bölümde Yeditepe 

Üniversitesi’nin yurtdışı üniversiteler ile işbirliğine giderek öğrenci değişim 

programlarında yer alması, uluslararası akademik yayınlar yapmaya başlaması 

gibi girişimler ışığında okulun öğrencilerinin başarılarının arttırılmasında 

Kabaalioğlu’nun katkısının büyük olduğu vurgulanmaktadır. TUNAECS-ECSA 

çalışmaları ise, Kabaalioğlu’nun lobicilik ve örgütlenme üzerine deneyimleri 

çerçevesinde ikinci ciltte üzerinde durulan bir başka konu başlığıdır. Bu 

doğrultuda Kabaalioğlu’nun, Türkiye’deki değişik üniversitelerde Avrupa 

bütünleşmesi üzerine çalışan genç araştırmacıları bir araya getirmek ve bu 

konudaki çalışmaları birbirleriyle paylaşmalarına zemin sağlayarak yurtdışında 

da görünürlüklerinin arttırılması için çabaladığının altı çizilmektedir. 

Kabaalioğlu ile Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü Müdürü 

Prof. Dr. Muzaffer Dartan’ın belirtilen amaç ışığında birlikte yaptıkları 

çalışmalardan örnekler, cildin ilgili bölümlerinde okuyucunun dikkatine 

sunulmuştur (s.166-189).  

Üçüncü ciltte Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi, Kabaalioğlu’nun 

gözünden 1993 yılında Yönetim Kurulu üyesi, 2007-14 yılları arasında 

Yönetim Kurulu başkanlığı yapmış olduğu İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 
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yıllarına dayanılarak değerlendirilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 1959 

yılında başlayıp, günümüzde de devam eden AB ile ilişkileri; ortaklık, adaylık, 

katılım müzakereleri gibi temel noktalara vurgu yapılarak Kabaalioğlu 

tarafından kişisel deneyimlerini içeren anekdotlar doğrultusunda 

açıklanmaktadır. Üçüncü ciltte ayrıca Türkiye-AB ilişkileri alanında 

uzmanlaşmış bir sivil toplum ve araştırma kuruluşu olan İKV’nin 1965 

yılındaki kuruluşundan günümüze gelen tarihsel gelişimi Yönetim Kurulu 

başkanları üzerinden anlatılmaktadır. Bu tarihsel süreç, bir anlamda, 

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefinin bir yansıması olarak, hem bürokrasi 

hem de iş çevrelerinin ortaya koydukları davranış kalıplarını da göstermektedir.  

Son (dördüncü) cilt olarak kaleme alınan dördüncü kitapta Kabaalioğlu, üç 

dönem üst üste İKV Yönetim Kurulu başkanı olduğu zamana özel bir yer 

ayırmıştır. 2007-14 dönemini ifade eden dönem içerisinde Kabaalioğlu; hem 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı olarak akademik alanda dersler 

vermeye devam ederken hem de İKV Başkanı olarak araştırmalarını geniş 

kesimlere yayma fırsatı yakaladığını ifade etmektedir. Kabaalioğlu, kendisinin 

en önemli özelliklerinden birisi olarak liyakatli eski öğrencilerine değer 

vermesini vurgulamakta ve bu çerçevede İKV Yönetim Kurulu başkanlığı 

zamanında eski öğrencileriyle beraber çalışma geleneğine devam ettiğini 

belirtmektedir. Dördüncü cilt birinci bölümde de bu duruma bir örnek olarak 

Kabaalioğlu’nun İKV Genel Sekreterliği’ne Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi 

ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 

öğretim üyesi olan Doç. Dr. Çiğdem Nas’ı getirmesi verilmektedir. Dördüncü 

ciltte ayrıca, Kabaalioğlu’nun İKV Yönetim Kurulu başkanlığı yaptığı zaman 

zarfında Türkiye’nin katılım müzakerelerinin tamamlanması için AB kurumları 

başta olmak üzere tüm aktörlerle diyalog içerisinde olduğu vurgulanmaktadır. 

Bu bağlamda, Türkiye-AB ilişkilerinin duraklamaya başladığı dönemlerde 

Kabaalioğlu’nun pasif olmak yerine aktif bir politika izleyerek, İKV’nin 

düzenlemiş olduğu etkinliklerle ve geçmiş deneyimlerinin sağladığı ikili 

temaslarıyla tam üyelik hedefinin her daim canlı kalmasına nasıl yardımcı 

olduğu ayrıntılı şekilde kaleme alınmıştır. 

Prof. Dr. Halûk Kabaalioğlu, dört ciltlik bu yayınında aslında hayatının bir 

muhasebesini yapmıştır. Düşüncelerini, izlenimlerini, kısacası hayata bakışını 

durumlar, olaylar, dönemler ve kişiler perspektifi içerisinde anlatmıştır. Eser, 

akademik bir dil yerine, sade bir anlatımla, yeri geldikçe konuyla ilgili hatıralar 

verilerek zenginleştirilmiştir. Her bir cilt içerisinde fotoğraflar, resimler, 

broşürler, gazete kupürleri gibi okuyucunun dikkatini anlatılan konuya çeken 

görsel materyaller yer almıştır. Kabaalioğlu tarafından ustaca yapılan bu 

düzenlemeler; okuyucunun değinilen olayları ve durumları anlamasını 

kolaylaştırmaktadır. Sonuç olarak bu eser, sadece Kabaalioğlu’nu tanıyan 

akademisyenlerin, uzmanların ve öğrencilerinin değil; hayatının inişli-çıkışlı 
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zamanlarını birincil kaynaktan öğrenmek isteyen herkesin okunması gereken bir 

niteliğe sahiptir.  
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