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Birinci Cilt 

Samimi, renkli, canlı ve esprili üslupla yazılmış dört ciltlik bu anı kitabında Halûk Hoca iç içe geçmiş üç 

temel konuya değinmektedir: 

 Türkiye’nin Avrupa Birliğine (AB) tam üyeliği konusunda çıkan engeller;  

 Kıbrıs davasının, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin hak ve menfaatleri korunarak bir çözüme 

ulaşması;  

 Üniversitelerde donanımlı gençler yetiştirilmesi.   

Hoca kitabında aslında hayatının karşılığını yazmıştır. Hangi konulara kafa yormuş, hangi süreçlerden 
geçerek “Haluk Hoca” olunmuş, düşünceleri, izlenimleri, başından geçenler, yaptıkları ettikleri, 
çağrışımlar, olaylar, durumlar, dönemler üzerinden hayatını anlatmaktadır. Zaman zaman anı 
üslubundan çıkıp makale, rapor, gazete yazısı haline gelen yerler var. Bazen de “Hocalığı tutmuş, 
okuyanı da eğiteyim bari demiş.” dedirten yerler var. Kitapta fotoğraflar, resimler, broşürler, gazete 
kupürleri gibi bol malzeme kullanılmış. Bunlar hem hareketliliği sağlıyor hem de okuyanı anlattığı şeyin 
içine çekip atmosferi anlamayı kolaylaştırıyor. Bazıları anlattığı şeyi desteklemek için kullanılmış, 
bazıları bir şeyleri gözünüzde canlandırmak için. Hocanın deneyimlerini anlattığı bu kitaba kıyısından 
bakıp öylesine okursanız gelip geçer ama yazma amacını anlayıp okursanız yol gösterir. 
 
Hoca, kendisine çizdiği yola uymadığı için İstanbul Üniversitesindeki asistanlığı gözünü kırpmadan 

bırakmış. Harvard’dan yüksek lisans için onay geldiği halde Columbia’yı tercih etmiş. 1970’lerde birkaç 

lisan bilen, birkaç masterli ender hukukçulardan biri olarak zengin olabilecek iken, gelen iş tekliflerini 

elinin tersiyle itip 200 dolarlık bursuyla okumaya devam etmeyi tercih etmiş (Cilt I Bölüm 4). Columbia 

Üniversitesinde Prof.Walter Gellhorn, Prof William L.Cary, Prof. Wolfgang Friedman, Prof. Hans Smit, 

Prof. Willis L.M. Reese gibi hocalarının akademik olarak kendisine kattıklarının yanı sıra, onlardan 

bağlantı kurmayı ve sürdürmeyi de çok iyi öğrenmiş. İyi organizasyonlar görmüş. “Kendi başına 

müessese” olarak tarif ettiği Columbia’daki hocalarının yolunu takip edip, o da hep kendi başına bir 

müessese gibi çalışmış. Bu, biraz da işleri “delege etmeden”, kimseleri işin içine karıştırmadan her şeyi 

kendi başına yapma alışkanlığından kaynaklanıyor olabilir. Sonradan davranış biçimine bakılınca da 

anlaşılıyor ki, kendi iş yapma tarzına sınırlama getiren iş ortamlarını derhal terk etmiş.  

Hocanın kendi insiyatifi ile harekete geçip yaptığı çok iş var. Mesela yıllarca Türkiye’nin tezlerini yurt 

dışında destekleyecek kişiler bulmak için adeta bir Türkiye dostları yaratma müessesesi gibi çalışmış. 



Türkiye’nin AB üyeliğine sıcak bakan yabancı üniversite hocalarını özellikle aramış. Bunun için 

bıkmadan usanmadan yurt dışı seyahatlere çıkmış. O toplantıdan bu seminere, o kolokyumdan bu 

derse. Gitmiş havayı koklamış, dinlemiş, konuşmuş, arkadaşlık kurmuş, o sırada nerede çalışıyorsa 

onları oraya davet etmiş. Üniversitedeyse üniversiteye; Marmara’ya, Lefke’ye, Yeditepe’ye, veya bir 

kurumdaysa oraya; İSO’ya, İKV’ye, TOBB’a, Barolar Birliğine… Alt yapıyı oluşturup ortam sağladıktan 

sonra onların gelip Türkiye’de ders veya seminer vermelerini, gazetelere demeç vermelerini, televizyon 

programlarına çıkmalarını, makaleler yazmalarını sağlamış. Bunu yüzlerce defa yapmış. Dört ciltlik 

kitabın dördünde de örnekleri çok. Dahası, bunu bütçesi kısıtlı devlet üniversitelerinde çalışırken de 

yapabilmiş olması hakikaten çok kıymetli.  

Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü müdürlüğü 

LenDr, LLM, PhD, Dr Juris, LLD, Dhc of the Middle Temple, one of Her Majesty’s Counsel, Emeritus 

Professor of European Law and former Director of the Centre for European Legal Studies in University 

of Exeter  ünvanlı Prof.Dr.Dominic Lasok gibi muhteşem bir hocayı  ülkemize kazandırmış olması ve 

Lasok’un 1987-1995 yılları boyunca tam zamanlı ve kadrolu bir öğretim üyesi olarak Marmara 

Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde ders vermesi müthiş bir olaydır. O Enstitüye AT konusunda 

Avrupa’dan gelip daha kimler dersler, seminerler vermemiştir ki: Prof. Dr. Michel Waelbroek, Prof. Dr. 

Aurelio Pappalardo AT rekabet politikası; Prof. Dr. Alexis Jacquemin AT sanayi politikası; Prof.Dr. 

Jacques Steenbergen AT dış ekonomik ilişkiler; Prof.Dr. Hagen Lichtenberg AT işçilerin serbest dolaşımı 

ve sosyal politikalar; Prof.Dr. Carlo degli Abbati AT ulaştırma politikası; Richard Davis Condon AT 

gümrük birliği ve dolaylı vergiler; Prof.Dr. Michel van den Abeele AT bütçesi ve finans; Dr. Alain 

Servantie AT yasama ve karar alma süreci...  

Dışişleri Bakanı Prof.Dr. Ali Bozer’in 14 Nisan 1987 günü Türkiye’nin tam üyelik başvurusuna ilişkin 

mektubu Brüksel’de Egmont Sarayı’nda Leo Tindemans’a sunduktan sonra Halûk Hocanın da Haziran 

1987’de Marmara Üniversitesi AT Enstitüsünün kurulmasını sağlayıp hemen ardından, daha doğru 

dürüst bir binası ve bütçesi olmadan, bütün bu hocaları bulup Enstitüye getirip ders ve seminerler 

vermelerini nasıl sağladığı Cilt I Bölüm 7’de anlatılıyor. Hoca, esas itibariyle personel lojmanı olarak 

inşa edildiği için her biri 90 metrekareyi geçmeyen üç katlı binanın Enstitüye tahsis edilmiş üst 

katlarında ders yapılırken, zemin katta ikamet eden ailenin pişirdiği yemek kokularının nasıl buram 

buram sınıflara geldiğini de unutmamış, arka bahçeye asılan çamaşırları da.   

1987’de tam üyelik müracaatından hemen sonra Türkiye’de Komisyon’un hazırlaması gereken cevabi 

mütalaa/avis beklenirken SSCB’de perestroika ve glasnost rüzgârları esiyor, Hocanın anlatımıyla, “Avis 

için sanki Berlin Duvarı’nın yıkılmasını bekliyorlardı.”  Öte yandan o tarihlerde Toplulukta “Tek pazar” 

veya “İç pazar” konusu da yeni gündeme gelmiştir. 1987 tarihli Tek Avrupa Senedi ile 31 Aralık 1992’ye 

kadar Avrupa iç pazarında tam bir birlik ve serbestliğin oluşturulması için 300 yönerge (directive) 

çıkarılması gerekmektedir. Bu yüzden Avrupa Komisyonu ve üye Devletler teknik standartlardan mali 

ve idari engellere kadar çok sayıda yeni düzenlemelerle uğraşmaktadır. Hocanın dediği gibi, Kasım 

1989’da yıkılan Duvar’dan bir ay sonra, Aralık 1989’da beklenen “avis” açıklanır: Tam üyelikle ilgili net 

bir cevap verilmemiş, 1995 sonu itibariyle Gümrük Birliğinin tamamlanması istenmiştir.    

Bunun üzerine Türkiye’de Gümrük Birliği, sanki yeni bir şeymiş gibi, tekrar hatırlanır. Türk hükümetinin 

pek çok kalem malda gümrük vergisi ve fon indirimine gitmesi, otomotivden tekstile, büyüğünden 

küçüğüne, birçok sanayicinin eleştirisine yol açar. Türk sanayiinin rekabet gücü tartışılmaya başlamıştır.    

İstanbul Sanayi Odası genel sekreterliği 

1989-1990 döneminde Floransa’da European University Institute’ta (EUI) Jean Monnet Fellow olarak 

çalışmakta olan Haluk Hocaya İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) bir teklif gelir. İSO Başkanı Memduh 



Hacıoğlu, genel sekreterlik görevi için Halûk Kabaalioğlu’nun bilinçli bir tercih olduğunu gazetecilere şu 

sözlerle anlatır: “İstanbul Sanayi Odası Batı’ya açılıyor. Avrupa Toplululuğu’na hazırlık anlamında bize 

yol gösterecek, destek olacak çok önemli bir isim olan Hâluk Kabaalioğlu isminde birleştik”... Ama 

Hocanın tereddütleri vardır ve sorgulamaktadır: Görevi kabul etse Türk sanayiinin sorunlarını, siyaset 

ve iş dünyasının AT konusuna yaklaşımını yakından görüp önemli bir tecrübe kazanacaktır ancak bu iş 

bir öğretim üyesinin yapması gereken bir iş midir? Konuyu Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Orhan Oğuz’a açınca tereddütleri azalır:  “Sırtında yumurta kefesi yok ya! Beğenmezsen bırakırsın. Senin 

için bir tecrübe olur.” Bunun üzerine YÖK’ten izin alınır. Hocanın AT Enstitüsündeki ders ve görevlerini 

de aksatmadan üç yıldan fazla bir süre eş zamanlı olarak İSO genel sekreterliği dönemi başlar (Cilt I 

Bölüm 9).   

Hoca işe başlar başlamaz İSO’nun, Türk sanayiinin büyük bölümünü bünyesinde toplayan önemli bir 

kuruluş olmasına rağmen kamuoyunda sesinin pek duyulmadığını görür. Faaliyet raporlarını 

incelediğinde İSO’nun yasa ile kendisine verilen görevleri yerine getirdiğini ama ülke gündeminde yer 

alan konularda seminer, toplantı, eğitim programı, konferans gibi etkinlikler düzenlenmediğini tespit 

eder. Bunun üzerine hem AT Enstitüsü hem de İSO üyelerini birlikte ilgilendirilen konularda müşterek 

programlar düzenlenmesi yoluna gider.  

İSO’da göreve başladıktan bir iki ay sonra “SSCB ve Doğu Avrupa ülkelerinde Ekonomik Reformlar ve 

Türkiye ile İşbirliği İmkanları” konulu bir uluslararası sempozyum düzenler. Marmara Üniversitesi AT 

Enstitüsü ve İSO işbirliği ile düzenlenen bu sempozyum zamanlama açısından belki de bir ilk olduğu için 

kamuoyunun ve sanayicilerin çok ilgisini çeker.  

O zamanların en moda konularından biri olan Total Quality Management için Japon Prof. Dr. Naoto 

Sasaki’yi  İSO’ya davet eder. Japon Denizaşırı Teknik Burslar Teşkilatı AOTS ve UNIDO işbirliği ile yapılan 

yoğun eğitim seminerine katılımcı sayısı çok olur. Keza, çevre konusunda Japon ağır sanayi 

kuruluşlarının ne gibi önlemler aldığını öğrenmek üzere JETRO olarak bilinen Japon Dış Ticaret Teşkilatı 

ile işbirliği yapılıp Japonya’dan güçlü bir ekip getirilir. Bu seminerlere de katılım o kadar çok olur ki, 

salon yetmez. AOTS’nin Japonya’da açtığı eğitim programlarına İSO üyesi firma elemanlarının da 

katılması için anlaşmalar yapılır.  

O tarihlerde hem AT ülkelerinde hem de AT’ye ihracat yapan ülkelerde Tek Pazar programı yakinen 

izlenmektedir. En büyük ihracat pazarımız olan AT’deki bu gelişmeleri sanayicilere birinci elden 

anlatmak üzere otuz yıl Komisyon genel sekreterliği yapmış Emil Noel’e rica eder: “Türkiye açısından 

kapsamlı bir eğitim semineri düzenliyoruz. Bize Tek Pazar konusunun teknik ve hukuki yönlerini 

anlatacak üç uzman gönderilmesini sağlar mısınız?”. Emile Noel, Komisyon’daki en yetkili kişiyi, İç Pazar 

Genel Müdürünü ve önde gelen uzmanları bir haftalığına Türkiye’ye gönderir ve yüzden fazla sanayi 

kuruluşu temsilcilerine ve diğer ilgililere kapsamlı bir eğitim verilir.   

Sanayi kuruluşlarının, özellikle KOBİ’lerin genç ve orta kademe yöneticilerine ve yönetici adaylarına - 

aralarında “Hoca bizi öğrenci gibi eğitmeye çalışıyor” diyenler çıksa da- “AT ile Gümrük Birliği nedir, 

tam üyelik nedir”, “AT hukukunun uluslarüstülüğü (supranationality), üstünlüğü (supremacy), 

doğrudan uygulanabilirliği (direct applicability)” gibi yeni kavramlar tanıtılır. “Rekabet kanunu”, “devlet 

yardımları, sübvansiyonlar”, “damping, anti-damping ve telafi edici vergiler” gibi Türkiye’de yeni 

düzenlemeler gerektiren her konuda çeşitli sürelerde eğitim programları düzenlenir, bilgilendirme 

seminerleri yapılır. Bu konularda bilgiyi yaygınlaştırmak için İSO Dergisi’nde makaleler yayınlanır, ayrıca 

şirketlerin dışa açılmalarına katkıda bulunmak için ülke tanıtım ekleri çıkartılır. İhtiyaç duyulan 

konularda araştırmalar yapılması için bilim adamlarına siparişler de ihmal edilmez. İSO çalışanlarından 

dil öğrenmek isteyenlere akşamları İngilizce dersleri verilir.  



Bir süre sonra artık İSO’nun sesi en az büyük sermayenin temsilcisi TUSİAD kadar duyulmakta, 

gazetelerde, dergilerde televizyonlarda çok sık yer almaktadır. Hoca hem AT Enstitüsü müdürü hem de 

İSO genel sekreteri olarak Gümrük Birliğini ve AT’yi KOBİ’lere tanıtmak, benimsetmek ve yanlış bilgileri 

engellemek için yapması gereken görevi İSO’da tamamlamıştır. Bütün bunlar üç dört yılını almıştır.  

Hocanın İSO genel sekreterliği döneminde başından geçen ilginç olaylardan biri şöyledir: İSO Yönetim 

Kurulu üyelerinden olan bir sanayici, firması için büyük boy bir kullanılmış bilgisayar ithal etmek 

istemektedir. Yaptıkları başvuru üzerine görevlendirilen üç profesör cihazı inceleyerek beş yıldan eski 

olduğuna ilişkin rapor verir. Hoca bilirkişi raporu ile yetinmez, ABD’de imal edilen bilgisayarın yapımcısı 

firmayı telefonla arayıp, bilgisayarın modelini ve şasi numarasını da bildirerek, kaç yıllık olduğunu sorar. 

Yedi yıl önce imal edilmiş olduğunu öğrenir. Bu durumda söz konusu dev bilgisayarın ülkemize 

sokulması mümkün değildir. Konuya ilişkin raporun İSO Yönetim Kurulunda görüşülmesi esnasında söz 

konusu üye son derece sinirlenir. Bir yandan raporu kaleme alan hocaları kastederken, diğer yandan 

da Hocayı işaret ederek “Bu komünistler girişimcilere engel oluyorlar!” der. İSO Başkan Memduh 

Hacıoğlu, Yönetim Kurulu üyesinin bu çıkışını tepki ile karşılar ve “kendisinin bundan sonra hiçbir 

Yönetim Kurulu toplantısına katılamayacağını” belirtir. Gerçekten de öyle olur.  

Hoca İSO’dan ayrılıp üniversitedeki görevine tekrar tam gün esasında döndüğünde, Marmara 

Üniversitesinde rektör de, Hukuk Fakültesi dekanı da değişmiştir. Okul, tarikatlaşma olarak ifade edilen 

bir tür kadrolaşma dedikodulardan allak bullaktır. Hoca da bundan çok rahatsızdır. Bir gün Ankara/ 

Başbakanlıktan çağrılır. Kendisine YÖK üyeliği teklif edilmektedir. Kabul etmez. Uçakla akşamüzeri 

İstanbul’a dönerken yukarıda sözü edilen sanayiciye rastlar. Merdivenlerden inip terminale yürürlerken 

aynı sanayici önce “Hocam çantanızı taşıyayım” tavrında konuşurken sonra lafı birden Enstitüye getirip: 

“Hoca, bu Gümrük Birliği işinde hep sen televizyonlara çıkıyorsun.  Halk sana inanıyor, güveniyor. Bu 

işin sonu kötü olacak, vebali de senin boynuna olacak!” der... Nasıl bir tesadüf ise, bu konuşmanın 

üzerinden daha bir hafta geçmeden Rektör Hâluk Hocayı çağırıp, AT Enstitüsündeki çalışmalarını 

benimsemediklerini, Gümrük Birliğine karşı olduğunu söyler ve kaba bir şekilde Enstitü müdürlüğünden 

ayrılmasını ister. Birkaç gün sonra Milliyet gazetesi, “Haluk Hocayı da bıktırdılar” şeklinde Hocanın 

Enstitü müdürlüğünden istifa haberini verir. Aynı gün Kıbrıs’tan bir telefon gelmiştir: KKTC Başbakanlık 

Müsteşarı, Hocayı Lefke Üniversitesi rektörlüğü için Kıbrıs’a davet etmektedir.  

Lefke Üniversitesi rektörlüğü 

Cilt 1 Bölüm 10 Hocanın Lefke Üniversitesi rektörlüğü dönemine ayrılmış.  Hoca görevi kabul edip 

Ada’ya gidince iki büyük sorunla karşılaşır. Birincisi, Üniversitenin mali durumu hiç iyi değildir. İkincisi 

Kıbrıs’ta AB konusunda büyük bir bilgi kirliliği vardır.  

Ada’daki bilgi kirliliğinin arkasında AB’nin strateji değişikliği yapmasının etkisi büyüktür. Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi (GKRY) 1990 yılında  Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında AB'ye tam üyelik başvurusunda 

bulunmuş, Komisyon bu başvuruyla ilgili görüşünü 1993 yılında “önce çözüm sonra üyelik” şeklinde 

açıklamıştır. Daha sonra AB Konseyi 1995'de aldığı siyasi bir kararla bu stratejiyi değiştirmiş, Kıbrıs 

sorununun üyelik müzakerelerinin başlaması için bir engel teşkil etmediğini beyan edip, GKRY'nin AB'ye 

katılım müzakerelerinin 1996 yılındaki Hükümetlerarası Konferanstan 6 ay sonra başlayacağını 

belirtmiştir. KKTC’deki bilgi kirliliği de işte bu karar üzerine başlamış, yabancı fonlarla desteklenen sivil 

toplum örgütleri “birleşin” çağrılarına hız vermiştir. Sadece AB’nin değil ABD’nin de “birleşme” adına 

GKRY'nin işine gelen propagandalar sürdürdüğü o dönemde KKTC, Hocanın anlatımıyla, dünyada 

üzerinde kilometrekare başına en çok Fulbright ziyaretçi profesörü düşen ülke haline gelmiştir.  

Hoca, önce öğrenci sorunlarına el atar. Okuldaki mevcut yurt kapasitesi yeterli değildir. Öğrenciler 

Lefke’de veya daha uzak yerlerde sterlin üzerinden ev tutmak zorunda kalmaktadır ve ev sahiplerinden 

şikâyetleri de azımsanmayacak kadar çoktur. Bu sorun daha sonra Lefke’ye büyük önem veren 



büyükelçi Ertuğrul Apakan’ın da gayretleriyle çözülecek, T.C. Yardım Heyetinden sağlanan fonlarla yeni 

bir öğrenci yurdu yapılarak üniversitenin görünümü değişecektir.   

Mali açıdan zor durumda olan Üniversitenin hem imajını yenilemek hem de gelirlerini artırmak için bir 

çare düşünür: Mademki Kıbrıs’ın AB’ye tam üyelik başvurusu Komisyon tarafından olumlu karşılanmış 

ve Corfu Zirvesinde de bu yönde kararlar alınmıştır, o halde AB’nin - menfi veya müspet - her yönüyle 

daha doğru ve daha iyi tanıtılması gerekmektedir. Hoca da okulda AB konularına ağırlık verecek, Avrupa 

entegrasyonu konusunda sertifika ve yüksek lisans programları başlatacak, Üniversitenin adını “Lefke 

Avrupa Üniversitesi” olarak değiştirecektir. Bu girişimi 21-27 Ekim 1995 tarihli Cyprus Today 

gazetesinde “Fresh Euro style for Lefke” başlığı altında haber olur: 

“Lefke University this week took a new name and a new, more cosmopolitan approach to education. 

Renamed ‘The European University of Lefke’ following a decision by the board of trustees of the Cyprus 

Science Foundation, educational programmes at the institution are to lend more weight to the issue of 

European integration. New courses will be introduced in the departments of economics, business 

management and international relations and European studies are to be included among post-

graduate courses at a new Social Sciences Institute which is planned to establish at the university.” 

Akşamları ve cumartesi günleri de ders yapılacak olması, haberlerde her gün gündeme gelen AB 

Komisyonu, Konseyi, Parlamentosu, Avrupa Adalet Divanı gibi kurumların özellikleri ve çalışma 

biçimlerinin anlatılacak olması, çok sayıda bürokrat, gazeteci ve televizyon programcısının ilgisini çeker. 

Bunun daha bilinçli bir toplum ve yönetici kadrosunun yetişmesine yardımcı olacağı düşünülür. 

Malların, işçilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımına ilişkin kuralların yanı sıra, dış ticarette 

Topluluğun uyguladığı kurallar; kotalar, teknik engeller ve bu amaçla getirilen mevzuatın derslerde 

incelenecek olması özellikle iş dünyasının ilgisini çekmiştir.   

Yüksek lisans programı çerçevesinde Halûk Hocanın davet ettiği yabancı bilim adamları konunun 

otoritesi olan akademisyenlerdir: Prof.Dr. Dominik Lasok, London School of Economics Avrupa 

Enstitüsü ve Uluslararası İlişkiler bölüm başkanlıkları yapan Prof. Paul Taylor, Prof. Margot Light, Bonn 

Avrupa Politikaları Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Jörg Monar, Liverpool Üniversitesi AB Hukuku profesörü 

Nanette Neuwahl, Avrupa Parlamentosu eski Washington temsilcisi Prof.Guy Vanhaverbecke, Brüksel 

Uluslararası ve Stratejik İlişkiler Merkezi müdürü Prof.Dr. George Delcoigne, Keele Üniversitesi’nden 

Prof.Dr. Christopher Brewin. Bu “profesörler ordusundan” hangisi gelse, okulda ders veya seminer 

verdikten sonra televizyon programlarında da bilgilendirme yapmakta, gazetecilere röportaj 

vermektedir. Amaç yanlış bilgileri düzeltmektir. 

Yaygın bir algı operasyonunun parçası olarak Kıbrıs AB Temsilciliği yayınlarında “Unite, the EU will help 

you” / Birleşin, AB size yardım edecek,  “Unite or Perish” / Birleş veya Mahvol gibi sloganlar kullanılmaya 

başlamıştır. İki kesimin birleşmesi halinde bundan büyük ekonomik çıkarlar sağlanacağı, Kıbrıs 

Cumhuriyeti adı altında AB üyeliği söz konusu olunca da Ada’ya Avrupa’dan fonlar akacağı şeklindeki 

konuşmalar, yıllardır uygulanan ambargolardan ve “tanınmama”dan bunalan Kıbrıs Türkleri için 

özellikle özendirici bir sebep haline gelmiştir.  

Avrupa Komisyonu Temsilcisi Büyükelçi Gilles Anouil, Güneyde akredite olmasına rağmen, Kıbrıs 

Türklerini birleşmeye ve AB üyeliğine teşvik etmek için hemen hemen her gün KKTC’dedir. Doğal olarak 

Büyükelçinin konuşmaları Ada’da ilgi çekmektedir. Avrupa bütünleşmesi ile eski düşmanlıkların 

ortadan kalktığını, Fransa ile Almanya’nın dost olduğunu örnek gösterip umut dağıtmaktadır: 

Topluluğun çeşitli forumlarına Kıbrıs Türk Toplumunun katılımı olacaktır, tabii ki federasyon yoluyla. 

Parlamentoda birkaç Kıbrıslı Türk üye, ayrıca meslektaşım olarak da Avrupa Komisyonu’nda birkaç 

Kıbrıslı Türk bulunacaktır. Böylece evin içinde olmaları nedeniyle, sadece evdeki dokümanlara 

ulaşabilmekle kalmayacaklar, ayrıca Komisyonun karar ve önerilerinde etkili olacaklardır. Bölgeler 



Komitesi gibi AB’nin tüm organlarında temsiliyet hakkı kazanacaklardır. Burada ‘bölge’ sözcüğü sizi 

yanıltmasın. Federal bir devlet olan Almanya gibi üye devletlerimizdeki bazı ‘bölgeler’ hemen hemen 

devlet konumundadırlar. Almanya’daki bazı ‘bölgeler’, Alman federasyonunda kendi sorumluluklarına 

giren konularda kararlara katılmaktadır.” 

Kısaca Kıbrıslı Türklere, AB üyesi olunca Topluluk kurumlarına katılacaklarını, Bölgeler Komitesi gibi 

önemli kurumlarda temsil edileceklerini söylemektedir. Haklarının korunması için Türkiye’nin 

garantörlüğüne gerek kalmayacağını, zira Kıbrıs Türklerinin güvencesinin Avrupa Birliğinde eşit 

vatandaşlık haklarıyla sağlanacağını ve bu konuda sorun çıkması halinde Avrupa Adalet Divanına 

başvurabileceklerini belirtip Avrupa Adalet Divanı’nın en büyük güvenceleri olacağını söylemektedir.  

Hoca, Büyükelçinin yanıltıcı açıklamalarına karşı “Anouil’in konuşmasındaki yanlışlar”, “Avrupa 

vatandaşlığı nedir, ne değildir?”, “Bölgeler Komitesi”, “AB üyesi olunca AB Adalet Divanı güvence 

olabilir mi?” gibi alt başlıklar içeren bir dizi makale hazırlar ve bu makaleler Kıbrıs gazetesinde 

yayınlanır. Kıbrıs Türklerinin, AB azınlık hakları koruması altına girerek korunamayacağını; bunun bir 

yok oluş felaketine yol açmaması için öncelikle hukuksal olarak neler yapılması ve nasıl bir duruş 

sergilenmesi gerektiğini bir AB hukuku profesörü olarak her platformda anlatır. Hocanın söyledikleri 

de, yukarıda sözü edilen profesörler ordusunun söyledikleri de özetle aynıdır:  Avrupa Birliği’nin üye 

devletlerin iç sorunlarına ilişkin hiçbir yetkisi yoktur. Bir üye devlette toplumlararasında çıkabilecek 

çatışmalara AB hiçbir şekilde müdahale edemez. Kıbrıs’ın AB’ye üye olmasının Türk toplumu için 

güvence oluşturması mümkün değildir. Ülkenin kendi anayasasında sağlam güvenceler olmadıkça 

üyelik Kıbrıs Türkleri açısından hiçbir güvence oluşturmaz. Bölgeler Komitesi istişari bir organdır, 

danışılır. Birlik vatandaşlığı kavramı ise daha çok sembolik bir anlam taşır.  

Büyükelçi Anouil’in 1/95 sayılı Türkiye-AB Gümrük Birliği Kararı ile ilgili yorumları da ilginçtir. Ona göre 

Gümrük Birliği’nin amacı Türkiye’nin Avrupalılaşması, dolayısı ile Kıbrıs politikasında değişiklik 

yapmasıdır. Buna göre de Türkiye; beş yıl içinde Kıbrıslı Rumları ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak tanımak, 

AB’nin KKTC‘ye uyguladığı ambargo kararını benimsemek durumundadır. Üstelik Büyükelçi Anouil’in 

bu demeçlerinin yankısı Ada ile de kısıtlı kalmaz, Türkiye basınında da geniş yankı uyandırır: “Gümrük 

Birliği için verilen büyük tavizi AB Kıbrıs temsilcisi ifşa etti: Türkiye KKTC’ye ambargo uygulayacak”, 

“Türkiye, KKTC’yi kendi kaderine terk etti”. Büyükelçinin yorumlarının esas amacı sanki karşılıklı infial 

yaratıp Türkiye ile KKTC’yi birbirinden kopartmaktır.  

En nihayetinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda yapılan “Gümrük Birliğinin Kıbrıs üzerindeki etkileri’ 

panelinde Hoca ile Avrupa Komisyonu Temsilcisi Büyükelçi Anouil üst düzey katılımcıların önünde karşı 

karşıya gelir. KKTC’deki Türk basınında “Kabaalioğlu suçladı, Anouil darın kaçtı!”, GKRY basınında ise 

“Haydut Profesör” şeklinde özetleyebileceğimiz bu kapışma ve basında günlerce süren yankıları Cilt 1 

Bölüm 10’da yer alıyor. Hocanın Madrit’de yapılan bir toplantıda the so called Republic of Cyprus 

demesi üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Yorgo Vasiliu ile girdiği söz düellosu, 

Palermo’daki bir toplantıda “Atina’nın baskısıyla AB şahsiyetsiz bir şekilde itilip kakılmaktan 

kurtulmalıdır.” demesi, Bonn’daki bir toplantıda “Makedonya’dan” söz etmesi üzerine Yunanlı 

konuşmacının çektiği uzun FYROM tiradı gene Hocanın rektörlüğü döneminin anlatıldığı bu bölümde 

yer alıyor.  

Brüksel’deki AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde hukuk müşavirliği 

Yurt dışında KKTC tezlerini anlatmanın ne kadar zor olduğunu gösteren somut bir örnek Cilt I Bölüm 

12’de var.  Hoca, Brüksel’deki AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde hukuk müşaviri iken (1998-

2002), Türkiye’nin tüm itirazlarına rağmen, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin AB’ye tam üyelik başvurusunun 

ilerlemekte olması üzerine KKTC tezlerini AB başkentinde de anlatmak için bir panel düzenlemek 

istemiş. Ama bunun hemen “Türkiye’nin bir propaganda faaliyeti” olarak eleştirileceğini bildiği için 



Brüksel Üniversitesine bağlı Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Etütler Araştırma Merkezi (CERIS) işbirliği 

ile bilimsel bir toplantı havasında yapmayı daha uygun bulmuş. Konuyu, arkadaşı olan CERIS Başkanı 

Prof. Dr. Georges Delcoigne’e açmış ve ondan tam destek sözü almış. Toplantı yeri olarak Rue 

Egmont’daki Fondation Universitaire salonlarını seçmişler. CERIS tarafından düzenleniyormuş gibi 

takdim ettikleri toplantıya Hocanın belirlediği kişiler konuşmacı olarak davet edilmiş:  

Münih’ten, 1960 Kıbrıs Anayasası’na göre kurulan Yüksek Anayasa Mahkemesi başkanı Alman Prof. Dr. 

Forstoff’un asistanı olarak 1960-1963 arası Kıbrıs’ta görev yapmış Dr. Iur. Christian Heinze,  Londra 

Üniversitesi School of Oriental and African Studies (SOAS) öğretim üyelerinden Prof. Clement Dodd,  

London School of  Economics’in Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Paul Taylor, Atatürk hakkında 

yazdığı kitap vesilesiyle herkesin tanıdığı Dr. Andrew Mango ve  Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 

“International Negotiations” dersi veren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın müsteşarlarından Ergun 

Olgun Bey.  

15 Şubat 2000 tarihinde gerçekleştirilecek toplantı için konuşmacıların isim ve unvanlarının yer aldığı 

davetiyeler ilgili kişi ve kurumlara gönderilmiş. 9 Şubat’ta Prof.Dr. Georges Delcoigne’e, “Kıbrıs 

Cumhuriyeti Büyükelçiliği” antetli kağıdıyla Brüksel Büyükelçisi Nicos Agathocleus tarafından 7 sayfalık 

eleştiri dolu bir mektup gönderilmiş. Bu mektup Rumların AB ülkelerinde hiç bıkmadan uyguladıkları 

yoğun baskı yöntemleriyle düşünce kuruluşlarını nasıl etkilemeye çalıştıklarına bir örnek. Aynı 

zamanda bugüne kadar süre gelen Rum tezlerinin de bir özeti:   

Professor Delcoigne  

I am writing to you with relation to the upcoming informal 

"brainstorming" meeting organized by U.L.B. - CERIS on the 15th of 

February 2000 on "The Need for New Perspectives on Cyprus" for which I 

have recently received the program by mail. 

Although I have a number of comments on the event in general, and the 

program in particular, I would only limit my remarks to two issues, and 

request that you give full consideration to their implications, and make 

the appropriate correction. 

Under the heading of Mr. Ergun Olgun as "Under-Secretary to the 

President of the Republic TRNC" is unfortunate and runs contrary to the 

resolutions of the United Nations Security Council, and to International Law. 

As you are very well aware, the so-called "Turkish Republic of Northern Cyprus" was unilaterally 

proclaimed after the Turkish invasion of 1974, and it is sustained by the presence of the Turkish army 

in the northern occupied part of the Republic of Cyprus. 

By virtue of the UN Security Council Resolution 541(1983), the so-called "TRNC" is considered as "legally 

invalid". Furthermore, UN Security Council Resolution 550(1984) called upon international actors not 

to recognize the "TRNC" and not to facilitate or in any way assist the aforesaid secessionist entity. 

The unqualified use of the title "Under-Secretary to the President of the Republic TRNC" is obviously 

contrary to this provision. 

Needless to say that neither the European Union and its member states nor, indeed, any other country 

of the World with the exception of Turkey recognized this secessionist entity. 

Similarly, the so-called "Eastern Mediterranean University" is an illegal institution. The "EMU" has 

not been established in accordance with the 1960 Constitution, the laws and regulations of the 



Republic of Cyprus, the only internationally recognized state on the island. This establishment has 

been set up on the basis of "legislation" of the so-called "Parliament" of the so-called "TRNC" in the 

occupied part of the island. It, therefore, follows that "EMU" is nothing more than an emanation of an 

illegal entity, which, as I pointed above, has been declared as legally invalid, inter alia, by the UN 

Security Council Resolutions. 

I would have expected that the Center, a prominent institution for the study of International Relations 

and Center for academic learning, would have been more sensitive to issues related to international 

legitimacy and order, as well as to the moral and political messages it disseminates. 

It is for this reason that I bring to your attention the above information in order to assist you to put the 

record straight.  

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçisi ne derse desin, ne kadar itiraz ederse etsin; Ergun Olgun’un 

“KKTC Cumhurbaşkanı müsteşarı, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi” unvanını 

kaldırmamışlar. Rum Büyükelçi; KKTC’yi Türkiye’den başka hiçbir ülkenin tanımadığını, Doğu Akdeniz 

Üniversitesinin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasına göre kurulmadığını, “sözde KKTC’nin sözde 

parlamentosunun sözde yasası” ile kurulduğunu, bu yüzden gayri meşru bir kurum olduğunu; CERIS 

gibi bir düşünce kuruluşunun uluslararası meşruiyet gibi hassas konuları gözetmesi gerektiğini söylese 

de, CERIS Başkanı Prof. Delcoigne mektuptaki uyarıları dikkate almamış.   

Toplantı zamanında yapılmış. Salon dolmuş. Gazeteciler, AB Parlamentosu ve Komisyonundan 

temsilciler gelmiş. GKRY Brüksel Temsilciliğinden de bir kişi gelmiş. Yapılan konuşmalar banda alınmış. 

Hoca bu konuşmaların bir kitapçık halinde yayınlanması için konuşmacılardan metinleri de istemiş. 

Kıbrıs sorununun temelini öğrenmek isteyenlerin başvurabileceği kısa ve öz tebliğlerin yer aldığı bu 

yayına, Prof. Dr. Georges Delcoigne imzalı önsözü yazmak görevi de Hocaya düşmüş. Kapakta, kitabın 

arkasındaki kurum olarak Université Libre de Bruxelles adı ve logosu ile CERIS’in İngilizce açılımının yer 

almasına karar vermişler.  

Sıra gelmiş basım işlerine. Türkiye veya Daimi Temsilciliğin dahli olmadan, Brüksel Üniversitesi yayını 

olarak takdim edilecek kitapçığın basım işlerini de Hoca üstlenmiş. Brüksel dışındaki bazı semtlerden 

matbaa adresleri bulmuş. Oralara gidip birine siparişi vermiş.  Bir kaç bin basılan 47 sayfalık kitapçık 

Konsey, Komisyon, Avrupa Parlamentosu gibi kurumlardaki görevlilere ve basın yayın mensuplarına 

gönderilmiş. Hoca; “Artık iş işten geçti denecek olmakla beraber aslında bugün de güncelliğini koruyor” 

diyor.  

Haluk Hoca Avrupa’da Kıbrıs Türk tarafının tezlerini anlatabilmek için platformlar ararken hayal gücünü 

de kullanmış. Brüksel’de görevli iken hazırladığı KKTC tezlerini savunan 30 yazısı var. Bu yazıların; Kıbrıslı 

Rumlar ve Yunanistan engelini aşıp AB kurumlarında çalışanlar, Brüksel’deki diplomatik temsilcilikler, 

Avrupa Parlamentosu’nda lobi yapan kuruluşlar ve genelde akademisyenler tarafından takip edilen 

haftalık The European Voice gazetesinde nasıl olup da yayınlanabildiğini merak edenler Cilt I Bölüm 

12’nin sonuna bakabilir.   

İkinci Cilt  

Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanlığı (2002-2017) 

İkinci cildin tamamı 15 yıl görev yaptığı Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanlığı dönemine ayrılmış. Hocanın 

Brüksel AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği’nde dört yıl süren müşavirlik görevi bittikten sonra 

gelen teklifler arasından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığını neden seçtiği ile başlıyor. 

Birinci sebep okulun Prof. Dr. Ahmet Serpil gibi bir rektöre sahip olmasıdır.1982’den beri tanıdığı ve 



güvendiği, Marmara Üniversitesinde beraber çalıştığı, AT Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış 

olan Ahmet Serpil iyi bir yöneticidir. İkinci sebep; kurumsallaşsın diye okula kendi adını vermemiş, okul 

binasına şu kadar para harcamış, “Bunun bütçesi olmaz. Sınırsız yetki veriyorum” deyip kütüphaneye 

limitsiz kitap alınmasını kabul etmiş, en önemlisi de akademik konularda Fakülte işlerine hiçbir şekilde 

müdahale edilmeyeceği sözünü vermiş Bedrettin Dalan gibi bir kurucuya sahip olmasıdır.  

Dalan özel sektörde başarılı olmuş, İstanbul Belediye başkanlığı döneminde radikal işler yapmış, sonra 

siyasete atılmış, milletvekili olmuş, daha 1998’lerde “cemaat” olayının farkına varmış, bu konuda 

televizyonlarda yaptığı konuşmaları bir kitapçık haline getirmiş, irtica ve cemaat kuşatması altındaki 

eğitimin tehlike altında olduğunu her yerde anlatmaya çalışmış şahsına münhasır bir kişiliktir. Kendisi 

de Atatürkçü ve laik gençler yetiştirilmesi için İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında ilk ve orta 

öğretimde zincir okullar açmış, Yeditepe Üniversitesini kurmuş bir girişimcidir. Atatürk’e ve kitaplara 

büyük sevgisi olan Halûk Hocamızdan beklentisi; Yeditepe’de ezbere dayanmayan, öğrencinin 

düşünme, araştırma ve muhakeme kabiliyetini geliştirecek yöntemlere ağırlık veren bir hukuk 

eğitimidir. Bu konuda arz ve talep kesişmiştir. 

Vizyon 

Hoca 2002’de Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanı olarak göreve başlayınca ders programını yaparken, 

artık mezunların sadece Türkiye’de avukatlık yapmayacaklarını, uluslararası düzeyde de hukukçuluk 

yapacaklarını dikkate alır. O tarihlerde yabancı şirketlerle Türk şirketleri arasında mergers and 

acquisitions, joint ventures gibi stratejik ortaklıkların sayıları artmaktadır. Geniş kapsamlı özelleştirme 

işlemleri, petrol boru hatları, enerji santralleri gibi dev projelere ilişkin sözleşmelerde hep tahkim şartı 

yer almakta, uyuşmazlıkların uluslararası hakeme götürülmesi öngörülmektedir. ABD’de başvurulan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) arabuluculuk, hakemlik ve benzeri farklı uyuşmazlık çözüm yolları 

ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır. Soru şudur: Türk firmalarının uluslararası hakem kurullarında 

davacı veya davalı, yani taraf oldukları davalarda niçin Türk hukukçuları hakem tayin edilmesin? Oluşan 

bir hakem kurulu önünde ülkemiz firmalarını savunacak avukatlar niçin Türk hukukçular olmasın? Bu 

vizyondan hareketle Hoca, çok iyi derecede İngilizce bilen, ilaveten en az bir veya iki yabancı dilde de 

hukuk terminolojisine hakim, Anglo-Sakson hukuk sistemine aşina hukukçular yetiştirmek üzere 

harekete geçer.  

Yeniden yapılanma 

Hazırlık sınıfından sonra “takviye” İngilizce dersler verilmesi yoluna gider.  Daha önce haftada üç dört 

saat olan English Legal Terminology dersi 10-12 saate çıkıp kapsamı genişletilir ve “zorunlu ders” haline 

getirilir. Birinci sınıfta ayrıca Legal Drafting and Advocacy dersi yer alır. Klasik hukuk fakültesi ders 

programına; Introduction to U.S. Law, Introduction to US Company Law, Common Law of Contracts and 

Torts, Securities Regulation, Intellectual Property Law gibi bazı dersler ekler. Amaç, Türk hukuk 

derslerinin en iyi şekilde verilmesini sağlarken diğer yandan İngilizce hukuk terminolojisinin ve birçok 

uluslararası hukuk dersinin tamamen İngilizce verilmesini sağlamaktır. 

YÖK, İngilizce olduğunu iddia eden hukuk fakültelerinde derslerin en az % 30’unun İngilizce olması 

koşulunu getirmiştir. Bu kural genel olarak kâğıt üzerinde kalmaktadır ve önemli nedenlerinden biri de 

ders verebilecek düzeyde İngilizce bilen öğretim üyelerinin az olmasıdır. Hoca bu sorunu ABD 

üniversiteleriyle kurduğu işbirlikleri yolu ile çözer. İngilizce hukuk dersleri bizzat Amerikalı hukukçular 

tarafından verilince öğrencilerin dersi anlatan öğretim üyesine “Hocam dersin sonunda bir de Türkçe 

anlatır mısınız?” talepleri artık yapılamaz olur. Ders sonunda hoca nasıl olsa Türkçe özetleyecek diye 

öğrencilerin İngilizce verilen dersi can kulağı ile dinlememe sorunu aşılmıştır.  



Uygulamaya yönelik olarak okulda “Hukuk Kliniği”, “Sanal Mahkeme Salonu” açılır. Sadece 

akademisyenlerin değil İstanbul’un büyük hukuk bürolarının başında olan Barbaros Çağa, Ümit 

Hergüner gibi tatbikatçıların da gelip gerçek hayattan örneklerle ders anlatması, Sabih Kanadoğlu, 

İhsan Demirkıran gibi üst düzey savcı ve yargıçların uzun mesleki deneyimlerini aktarması öğrenciler 

açısından büyük kazanç olmuştur. Yurt dışında uygulanan “Case law usulü eğitim” denenmiş olsa da 

Hocanın burada bir serzenişi var: Ben meslek hayatım boyunca öğrencilerin önceden gerekli okumaları 

yapıp derse hazırlıklı gelmelerini tam sağlayamadım.  

Uluslararası hukukun güncel sorunlarına yönelik derslerin verildiği hukuk yüksek lisans ve doktora 

programları açılır.  2004 yılında birçok hukuk fakültesinin yapamadığı gerçekleştirilir. Hakemli bir dergi 

olarak Hukuk Fakültesi Dergisinin ilk sayısı çıkarılır. Yeditepe Hukuk Fakültesi Kütüphanesi 

Türkiye’dekilerle karşılaştırıldığında ilk üçe girecek hale getirilir.  

Zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin ufkunu açacak, genel kültürlerini artıracak, farklı konularla da 

ilgilenmek isteyenlere yol gösterecek, bir konuyu tek bir hocadan değil farklı farklı hocalardan 

dinlemesini sağlayacak çok sayıda ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, toplantı, panel, sempozyum 

düzenlenir  (Cilt II Bölüm 1 s.140-165). Konu çeşitliliği açısından birkaç örnek zikretmek gerekirse: 

ABD’nin Irak’a askeri müdahalesi, Guantanamo’da tutulan savaş esirleri gibi konuların işlendiği 

“Terrorism and Free Speech in the United States and Europe”; uluslararası terörizm, terör örgütlerinin 

finansmanı ve farklı örgütler arasında gerçekleştirilen işbirliklerinin anlatıldığı “The Matrix Of Global 

Terror: Untangling The Links Between Inter Groups”; “Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), İade ve 

Uluslararası ceza hukukunda işbirliği yöntemleri”; “Alman Hukukunda Yabancılar Yasası”; “Amerika 

Birleşik Devletleri Dış Politikası”; “Alman Tıp Hukuku Uluslararası Sempozyumu”;   “Fransa’da Yargı 

Sistemi ve Hukuk Eğitimi”; “Almanya’da telefon dinlemeleri ve bu sırada elde edilen delillerin 

kullanılması”, “Siber Suç Sözleşmesi, Türk Hukukuna Etkileri ve İnternet Hukuku” gibi etkinlikler 

sayılabilir.   

Gelen yabancı öğretim üyeleriyle düzenlenen seminer ve toplantıların bir kısmı İstanbul Barosu gibi üst 

düzey meslek kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilir. İhtisas konularına göre ilgilenen gazetecilerle 

tanıştırılır, mülakatlar yapmaları sağlanır: “Tabii bunları yaparken hem bu bilim adamlarının görüş ve 

değerlendirmelerinin kamuoyumuzla paylaşılmasını hedefliyor, hem de bir PR eksersizi olarak 

fakültemize gelen değerli öğretim üyelerinin duyurulması ile sürdürdüğümüz eğitimin uluslararası 

niteliğini sergilemek istiyordum. Bazen içlerinde hukuka siyaset karıştıranlar da olmuyor değildi.” 

Hoca, yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği ağları kurmak için Erasmus çerçevesinde AB’deki okullara 

çok önem vermiş ama Rusya Federasyonu, Ukrayna, Çin gibi ülkeleri de ihmal etmemiştir (Cilt II Bölüm 

1 s. 115-139). Öğrencilerin yoğun Çince öğrenme talebi, Hocanın Nankei Üniversitesi Rektörü ile 

kurduğu arkadaşlık sayesinde Yeditepe’de bir Konfüçyüs Enstitüsü kurulmasının yolunu açmış. Halûk 

Hocanın Rusya Federasyonu ile işbirliği yapacak hocalara bir tavsiyesi var: “Rektörümüz Prof.Dr. Ahmet 

Serpil bu konuda bana tam yetki vermişti. Bu tür temaslarda işi hemen bağlamakta, bir an önce kağıda 

dökmekte yarar var. Çünkü niyet belli olduktan sonra yurda dön, konuyu Fakülte Kuruluna, daha sonra 

Senatoya getir, sonra toplantı günlerini bekle, en hızlı bir iki ay sonra onaylansın ve ondan sonra karşı 

tarafla yeniden anlaşma imzalamak için bir araya gel. Bu çok zaman alıyor hatta iki tarafta da konu 

unutulup rafa kaldırılabiliyordu.” diyor.   

İşbirliği yaptığı Rusya Federasyonu Ivanovo Devlet Üniversitesinde yaşadığı bir olayı anlatıyor: Kırım 

Aluşta’da yapılan bir Mukayeseli Hukuk seminerinde Türk Hukuku üzerine bir konuşma yaptıktan sonra 

Atatürk devrimleri ve Türk Hukukunda gerçekleştirilen değişiklikler hakkında açıklamalar yapar. 

Türkiye’nin 1923’den sonra dünyada şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük ve kapsamlı hukuk 

rezeption’unu, hukuk iktisabını başardığını belirtir. Asırlarca süren dini hukuk uygulamasından sonra 



Atatürk’ün tüm İsviçre Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nu aynen yasalaştırdığını, kişiler hukuku, aile 

hukuku, miras ve eşya hukukları yanında akitler hukukunun ticaret, ceza ve idare hukuklarının da 

tamamen Avrupa hukukuna uygun hale getirildiğini anlatır. Dinsel hukukların çağdaş toplumlara 

etkilerinin ve yarattığı saptanan ciddi sorunların Türk Hukukunda görülmediğini, laik bir hukuk düzeni 

kurulması ile bu tür sorunların önlendiği vurgular. Koca koca profesörlerin “Aa, sizde şeriat yok mu?” 

diye şaşırması Hocayı şaşırtır ve üzer.    

 Yurtdışındaki üniversitelerle yapılan işbirliği anlaşması kapsamına; öğrenci ve akademisyen değişimi 

imkânlarının yanı sıra “dual” ve “joint degree” /ortak ve çift diploma programları, yaz okulu programları 

ve ortak araştırma projeleri dahil edilebilmektedir. Anglo-sakson hukuk sistemine aşina hukukçular 

yetiştirmek için ABD üniversiteleriyle kurduğu ilişki “Üç Ziyaret” başlığı altında hem eğlenceli hem de 

çok yol gösterici bir şekilde anlatılırken işbirliği anlaşmalarında pazarlık nasıl yapılır konusunda da 

ipuçları veriliyor. ( Cilt II Bölüm 1 s. 71-97)  

2007-8 yıllarına gelindiğinde İngilizce hukuk eğitimi konusunda alınan sonuçlar başarının tescili 

niteliğindedir: Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen en kapsamlı sanal mahkeme yarışmalarından biri 

olan European Law Moot Court (ELMC) Avrupa Hukuku Sanal Mahkeme Yarışması finaline katılma hakkı 

kazanılmıştır. Bazı öğrenciler toplantılarda yarı simultane çeviri yapacak düzeye gelmiştir.  İngilizce 

hukuk derslerinin “yasak savma” kabilinden değil, yabancı öğretim üyeleri tarafından çok ciddi bir 

şekilde verildiği duyulmuş, mezunlar büyük hukuk büroları tarafından tercih edilir olmuştur. Basında 

Yeditepe’ye gelen yabancı öğretim üyeleri ile ilgili haberler çıkmakta, mülakatlar yayınlanmaktadır. 

Bütün bunların sonucunda okula giriş puanı hızla artış göstermiştir. Hukuk Fakültesinde kontenjanlar 

daha ilk yerleştirmelerde tamamen dolmaya, tam burslu 30 öğrenci ÖSYM sınavında -çoğu ilk 500’den 

olmak üzere- ilk 1000’in içinden gelmeye başlamıştır.  

TUNAECS-ECSA, EATA 

Halûk Hoca, Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği konusunda Yeditepe Kampusu dışında bir AB Hukuku 

profesörü olarak sürdürdüğü çabalardan ve TUNAECS-ECSA kapsamında Marmara AT Enstitüsü 

Müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan ile birlikte yapılan çalışmalarından da örnekler vermiş. (Cilt II Bölüm1 

s.166-189. Cilt IV Bölüm 3) 

ECSA European Community Studies Association’ın kısaltılmış adı. Avrupa Komisyonu Üniversiteler 

Dairesi Başkanı Madam Jacqueline Lastenouse 1980’lerde Emil Noel ile birlikte yaptığı bir Türkiye 

ziyaretinde Halûk Hocaya: AT ve AT üyesi olmayan diğer bazı ülkelerde ECSA’lar olduğunu, bunların 

zaman zaman toplanıp Avrupa bütünleşmesi ve AT’yi ilgilendiren güncel konuları ele aldıklarını 

söylemiş ve Türkiye’de de TUNAECS (Turkish Universities Association in EC Studies) adı altında bir 

Türkiye ECSA’sı kurma önerisi getirmiş. Amaç Türkiye’deki değişik üniversitelerde Avrupa bütünleşmesi 

üzerine çalışan genç araştırmacıları bir araya getirmek ve bu konudaki çalışmaları birbirleriyle 

paylaşmalarına zemin sağlamaktır. Halûk Hoca da Marmara AT Enstitüsünde, kurucu başkan olarak 

TUNAECS faaliyetlerini başlatmış. Hoca’da zaten böyle bir kurucu kapasite hep olmuş. Burada bir 

parantez açıp I. Cilt Bölüm 8’den bir örnek verelim:  

Halûk Hoca 1989’da Almanya’da AIESEC’in dört gün süren bir toplantısına konuşmacı olarak katılır.  

Kaldığı otelde toplantıya çeşitli üniversitelerden dinleyici olarak gelen “Alamancı” gençler de vardır. 

Akşamları otel salonunda bu gençlerle sohbet edip onları EATA (European Assocıation of Turkish 

Academics) adı altında örgütlenmeye teşvik eder. Gençler de EATA’yı kurar. Hocanın sonra onları EATA 

olarak İstanbul’da yaz okulu kampına alıp Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a kadar nasıl ulaştırdığı, nasıl ve 

neden özel bir askeri uçak ile GAP gezisine çıkarıldıkları, Cilt I Bölüm 8’de yer alıyor. Anlatılanlar hem 

örgütlenmenin önemi hem de dışarıda gönüllü lobiciler yetiştirilmesi açısından tam bir “öncü” hikâyesi. 

Bir de Hoca, sonradan o “Alamancı”lardan birinin Türkiye’de markafoni isimli bir şirket kurduğunu, bir 



kaç yıl sonra da hisselerini 45 milyon dolara bir yabancı şirkete devrettiğini gazetelerden öğrendiğini 

söylüyor.  

Hocaya, yaptığı çalışmalardan ötürü 2005’de Avrupa Komisyonu tarafından Jean Monnet profesörü 

unvanı verilmiş, SEALS (Güney Doğu Amerikan Hukuk Fakülteleri Birliği) Uluslararası Komiteye ABD 

dışından seçilen ilk hukukçu üye olmuştur. 2007’de AB konusunu elli yıldır özel sektör adına sırtlayan 

İKV’de Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmiştir. Belçika’nın Ghent Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans 

(LL.M.) programındaki “Foreign Chair” kürsüsüne atanmıştır ve yılda iki kez birer hafta 15’er saatten 30 

saat ders vermektedir.  

Geldiği her noktayı, aldığı her unvanı kendi kendisine borçlu olan Hocamızın Avrupa’da iki yüzden fazla 

hukuk fakültesinin üye olduğu ELFA (Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği) macerası bunun tipik bir 

örneğidir. Hoca tüzüğünü okuyup ELFA’nın AB üyesi ülkelerdeki hukuk fakülteleri için düşünüldüğünü, 

AB dışındaki hukuk fakültelerinin ise “associate” üye olabileceği şeklinde bir hüküm görmüş. Yaptığı 

başvuruda; Türkiye’nin Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamış bir ülke olduğunu, Avrupa Konseyi 

kurucu üyesi olduğunu, dekanı olduğu fakülte adına çok sayıda Erasmus anlaşmaları imzalamış 

olduğunu da belirterek, “ancak oy kullanabilen asli üye olabilecekler ise” başvuruda bulunulacağını 

yoksa başvuruyu geri çekeceğini belirtmiş. --Gerçekten de Hoca o zamana kadar üniversitede o kadar 

çok Erasmus anlaşması imzalamış ki Rektör bile “Bu kadar Erasmus anlaşması yaptığına göre kendisini 

Erasmus’tan sorumlu öğretim üyesi atayalım” dermiş--. Neticede ELFA’dan olumlu cevap gelmiş, üyelik 

başvurusunu kabul etmişler. 2007’de üye olduğu ELFA’ya 2014’de nasıl Yönetim Kurulu başkanı 

olduğunu Cilt II Bölüm 4’te anlatıyor. Daha da önemlisi, kendisi ELFA’da söz sahibi olduktan sonra ne 

yapıp edip KKTC üniversitelerinin de bu birliğe üye olmasını sağlamak için elinden geleni yapmış 

olmasıdır. KKTC’nin uluslararası kuruluşlara üyeliği söz konusu olunca Güney Kıbrıs ve Yunanistan 

ikilisin buna nasıl karşı çıktığını, KKTC’nin spor yarışmalarını organize eden federasyonlara kabulünü 

dahi veto ettiklerini Hoca anlatıyor.  

Cilt II Bölüm 2, 2005 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Yücel Aşkın ve Genel Sekreteri 

Enver Arpalı’nın tutuklanması, Arpalı’nın suçlamaları onuruna yediremeyip hapishanede intihar etmesi 

ile başlayıp Ergenekon-Balyoz sürecine kadar uzayan düzmece olaylarla başlıyor. 2007 Temmuz 

seçimlerine gelene kadar laik – anti laik ekseninde toplumsal kutuplaşma keskinleşmiş, Cumhuriyet 

mitingleri yapılmış, seçimlere on gün kala Ümraniye'de bir gecekonduda 27 el bombası bulunmuş, 

seçimleri AKP kazanınca da Temmuz sonuna gelmeden Ergenekon Davası kapsamında uydurma 

sebeplerle dalga dalga tutuklamalar başlamıştır. Dalan, Poyrazköy’de İSTEK Vakfına ait arazide gömülü 

silahlar bulunduğu iddiası ile cemaatçiler tarafından Ergenekon’un 1 numarası olarak suçlanınca yurt 

dışına çıkmak durumunda kalmıştır.  

Paralel devlet basını son derece çirkin yayınlarına devam ederken Hoca “Belki ikâmet sorunları 

açısından bir yardımım dokunur, kendini fazla yalnız hissetmesin” düşüncesiyle, Dalan ABD’de iken de, 

oradan Avrupa’ya geçince de mümkün oldukça onu ziyarete gider: “Kolay iş değildi. İstanbul gibi bir 

şehrin Belediye başkanlığını yap, eserler kazandır, gözün gibi sevdiğin üniversiteyi inşa et, ancak yargıyı 

ele geçirmiş bir çete yüzünden ülkene döneme ve gurbet ellerde kalmak zorunluluğun olsun” diyor. 

Miami, Minsk, Heidelberg, Stutgard, artık neredeyse, vedalaşırlarken yedi yıl boyunca Dalan her 

seferinde aynı inancını tekrarlamıştır: “Hoca, bir buçuk ay sonra her şey anlaşılacak, en kısa sürede 

dönüyorum.” Dalan, kendisine Alman pasaportu teklif edilmiş ise de bunu kabul etmemiş, Türk 

vatandaşlığından vazgeçmeden yabancılara mahsus bir Alman kimlik belgesi almakla yetinmiştir.   

Hoca bu bölümde, bütün bu olaylardan önce 2004’de ABD Dışişleri Bakanlığının resmi davetlisi olarak 

Dalan ile birlikte yaptıkları bir ABD ziyaretine yer veriyor. The Rand Corporation, Hollings Center for 

International Dialogue, CATO Institute, Council on Foreign Relations, The Washington Institute for Near 



East Policy, Woodrow Wilson Centre, The Heritage Foundation gibi çeşitli think tank kuruluşlarına 

yaptıkları ziyaretler oldukça ilginç bilgiler içermektedir.   

Hocanın anlattığına göre; çok kitap okuyan, askeri tarih meraklısı, hız tutkunu, gittiği her yerde kendi 

kolonisini kuran, hazır Minsk’e gitmişken muntazaman Rusça dersleri alan, yurtdışında çarşı pazar 

rastladığı, tanıştığı kişilerle dost olan, onların evlerinde büyük bir misafirperverlik ile ağırlanan Dalan’ın, 

kendisini gittiği her yerde sevdirmiş olduğu anlaşılıyor.  

Hoca’nın halis niyetlerle Dalan için düşündüğü bir çare şöyledir: “Ergenekon gaddarlığı ile hapiste olan 

bazı kişileri kurtarmak için seçimlere girip milletvekili olmaları gibi formüller tutacak gibiydi. Bu kişiler 

milletvekili seçilince yasama dokunulmazlığı kazanacakları için hapisten çıkabileceklerdi. Dalan da 

milletvekili seçilirse döndüğünde tutuklanamayacaktı. Bunun için de bir tanıtım kampanyası 

gerekecekti. Bizim yaşımızda herkes Dalan’ı tanımakla beraber 40 yaşından küçük seçmen Başkanı pek 

tanımıyordu”. Hocanın gönlünden geçen, uydurma sebeplerle suçlanan Dalan’ın tıpkı 1933-1945 yılları 

arasında New York’da üç dönem belediye başkanlığı yapmış La Guardia gibi, onun da unutulmaması 

için hizmetlerine ithafen adının İstanbul’da bir yapıya verilmesi, fotoğraf sergisi açılması, hakkında bir 

tanıtım kitabı yazılmasıdır. Bu konuda ciddi çaba göstermiştir.   

Yeditepe’yi Dalan’ın bir emaneti olarak kabul eden Halûk Hoca, tüm zamanını Hukuk Fakültesi için 

harcamaktadır. O kadar ki Rektör artık kendisine: “Yazışmalarını, e-postalarını sabahın 5’inde 

göndermeye başlayan Dekan” yakıştırmasında bulunmaktadır. Aslında diğer üniversitelerin hukuk 

fakültelerinin de yer aldığı rankinglerde üstlerde olmalarına rağmen bu Hocayı hâlâ tatmin etmemekte 

birinci sırayı hedeflemektedir.  

Okuldaki kadroyu güçlendirme çabalarını, eğitim seminerlerini, sempozyumları, panelleri, yaz 

okullarını, sertifika programlarını, yabancı üniversitelerle işbirliği çalışmalarını hiç hız kesmeden devam 

ettirmiştir (Cilt II Bölüm 3). Zorunlu derslerin yanı sıra seminer konuları gene çok çeşitlidir. Ceza 

hukukundan adli tıbba, tıp hukukundan sağlık hukukuna, insan haklarından mobbinge, çocukların 

korunması yasasına, AB rekabet hukukundan fikri mülkiyet haklarına, borçlar kanunundan vergi 

hukukuna, boşanma hukukuna, sosyal medya hukukundan futbola, laiklikten hukuki etiğe, kuvvetler 

ayrılığına, yargı bağımsızlığına, terörden anayasa hukukuna kadar öğrencilerin ufkunu açacak her 

konuda ulusal ve uluslararası düzeyde sayısız seminer, toplantı, panel, sempozyum düzenlenir (s. 241 -

284).  

Merkezi Washington’da bulunan American Society of International Law (ASIL) tarafından düzenlenen 

Jessup Sanal Mahkeme Yarışması Türkiye finaline Yeditepe, Galatasaray, Koç, TOBB-ETÜ, Bahçeşehir, 

Maltepe ve Kadir Has Üniversitesi hukuk fakülteleri kalır ve Yeditepe takımı birinci olur. 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Amsterdam Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İKV ve TOBB işbirliği 

ile her Haziran düzenlenen “AB Hukuku ve Uluslararası Hukuk” konulu üç haftalık yaz okuluna dışarıdan 

katılım çok olmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Rekabet Kurumu, Türk Patent Enstitüsü başta olmak üzere 

AB Katılım müzakerelerinin ön hazırlıklarını yapacak olan kamu ve özel sektör uzmanlarının yanı sıra, 

öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmaktadır.   

Penn State Hukuk Fakültesinin Yeditepe’de gerçekleştirdiği “Hukukçular ve İş Dünyası 

Profesyonellerine Yönelik Yoğunlaştırılmış Amerikan Hukukuna Giriş İstanbul Yaz Programı” devam 

etmektedir 

Öğrenciler New Orleans Loyola Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Viyana’da düzenlediği yaz okuluna 

burslu veya yarı burslu katılmakta, orada Karşılaştırmalı Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Uluslararası Özel 



Hukuk, Şirketler Hukuku, İnsan Hakları gibi dersleri almakta, Avusturya Parlamentosu, Anayasa 

Mahkemesi, Avusturya Yüksek Mahkemesi gibi kurumları ziyaret etmektedirler. Hafta sonlarında Prag, 

Salzburg ve Venedik gibi şehirlerini gezip görme imkânına sahiptirler. Ayrıca, Hocanın anlatımıyla: 

Loyola Üniversitesi ile yaptığım Yaz Okulu mutabakatı ile de çok sayıda öğrencimi Viyana’da yaz 

okuluna gönderdim. Bazı mezunlarımız da Loyola’da ortak yüksek lisans programına katıldılar. Bir 

sömestir okul ücreti 25.000 dolar iken benim göndereceğim öğrenciler sadece 4250 dolar ödemekteydi. 

Yeditepe Hukuk Fakültesinden 10 öğrenci her yıl Ağustos sonu Eylül başında Deusto Üniversitesi 

tarafından Bilbao’da düzenlenen toplamda 80 saatlik yoğunlaştırılmış yaz okulu programına 

katılmaktadır. Hoca da yazları Bilbao Deusto Üniversitesi’nde doktora programında ders vermektedir. 

Yeni bir uygulama olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Université Paris Ouest-Nanterre La 

Défense ve Friedrich Alexander Universitat Erlangen-Nürnberg işbirliği ile “Türk-Fransız-Alman Kış 

Üniversitesi Programı” düzenlenmiştir.  

2015 yılında, eski mezunlardan birinin ABD’den yolladığı bir mektup Fakültenin kalite tescili 

niteliğindedir. Amerikan mevzuatı gereği yabancıların ABD’de avukatlık yapabilmesi için ya tam zamanlı 

bir yüksek lisans programından mezun olmaları ya da bu husustan muaf olabilmek için lisans düzeyinde 

ABA’ya akredite Amerikan Hukuk Fakülteleri eğitim kalitesine eşdeğer bir fakülteden mezun olmaları 

gerekmektedir.  ABD’de avukatlık yapmak isteyen mezunlardan Sevgi Ergun Ogbonna, yaptığı yüksek 

lisans eğitiminin yarı-uzaktan eğitim olması sebebi ile lisans eğitimini almış olduğu Yeditepe 

Üniversitesi Hukuk Fakültesinin eğitim kalitesinin ABA’ya akredite hukuk fakülteleri ile eşdeğer olup 

olmadığının değerlendirilmesi için başvuruda bulunmuştur. Nevada Eyalet Barosu İnceleme 

Komitesinin yaptığı inceleme neticesinde husus ABA’nın 7 temel kriteri açısından (hukuk fakültesinin 

kalitesi, ders programı, akademik kadro, kabul standartları, kaynaklar ve araştırma yöntemleri, fiziksel 

ortam ve hali hazırda var olan akreditasyon, önceki akreditasyon geçmişi veya önceki başvuru) 

değerlendirilmiş ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sunmuş olduğu hukuk eğitim 

kalitesinin ABA’ya akredite hukuk fakülteleri ile eşdeğer olduğuna karar verilmiştir. Ogbonna’nın 14 

Aralık 2015’de Fakülteye yolladığı bu haber Hoca’ya 2016 yılbaşı hediyesi gibi olmuştur.  

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve American University Washington College of Law işbirliği ile 

karşılıklı olarak her yıl Türkiye’de ve ABD’de düzenlenen yaz okulları da devam etmektedir. Giden 

öğrenciler derslerin yanı sıra Amerikan mahkemelerini ziyaret edip hakimlerle birebir görüşme fırsatı 

bulmakta, görülecek davalara gözlemci olarak katılıp duruşmaları takip edebilmektedir. Mahkeme 

ziyaretlerinin ardından ABD Kongresi, ulusal müze ve kütüphanelere özel ziyaretler düzenlenmektedir. 

WCL İşbirliği programının diğer tarafında ise her yıl Haziran ayında Washington College of Law 

öğrencileri Yeditepe Hukuk Fakültesi’ne gelerek Yeditepe hukuk öğretim üyelerinin ders verdiği yaz 

okuluna katılmaktadır. Söz konusu yaz okulu programı American Bar Association’a (ABA) akredite 

olduğu için burada alınan notlar ABD’de tüm hukuk fakültelerinde kabul görmektedir. Hocanın anlatımı 

ile: “On iki yıl süreyle her yıl karşılıklı olarak düzenlenen bu yaz okulları sayesinde üç yüze yakın 

öğrencimize Amerika’da yaz okulu olanağı sağlamıştım. Bir o kadar Amerikalı hukuk öğrencisi 

Yeditepe’ye gelmiş, Türkiye’yi tanımış, “Türk dostu” olarak ülkesine dönmüştü. Üniversitemiz, on iki yıl 

süren bu faaliyetten yaklaşık yarım milyon dolar gelir sağlamış oldu”. Hoca burada bir selam 

gönderiyor:  “Bu yaz okulu sayesinde, Vakfa yarım milyon dolar civarında gelir sağlamış oldum. Kimseye 

borçlu kalmayalım, Başkan’a da selam olsun. Herhalde on beş yıla yaklaşan görev süremde aldığım 

maaşın birkaç katını sadece bu yaz okuluyla fazlasıyla iade etmiş oldum.” 

Bu selamda bir burukluk vardır. Sebebini Cilt II Bölüm 5’i, yani son bölümü okuyunca anlıyoruz.  Bu 

son bölümün adı “Optimizasyon Fırtınası”. İçinde güçlü anların olduğu hızlı yaşanmış sert bir hikâye. 

Türkiye’de 17 Aralık 2013’ten sonra işler değişmeye başlamış, 2014’te paralel devlet olayı iyice gün 



yüzüne çıkmış ve 2015’de “cemaat” artık FETÖ’ye dönüşmüş, bir dönem sona ermiş, sıra dışı bir hayat 

yaşamış olan Bedrettin Dalan da yedi senelik ayrılıktan sonra Türkiye’ye geri dönmüştür. Döner dönmez 

Yeditepe’de bir “optimizasyon” programı uygulanmasını istemiş, ondan sonra da görün ki neler olmuş... 

Hoca bunun serencamını anlatmış.  

Çalıştığı her kurumda aldığından çok veren, üzerine hep ekstra iş alan ve ölçülebilir çıktılar üreten, 

bulunduğu her ortamda öne çıkan, söyleyeceğini direkt söyleyen, iyi gördüğü öğrencilerini parlatan, 

mezuniyetlerinden sonra da elini üzerlerinden çekmeyen, Yeditepe Hukuk için yaptıklarına okudukça 

saygı duyduğum Halûk Hocam bu faslı kapatırken s.531’de son söz olarak diyor ki: 

Anılarımın bu ikincini cildini oluşturan Yeditepe Hukuk Fakültesindeki dekanlık sürecimi uzun uzun 

anlatmaktan muradım; 15 yıl boyunca ‘tam yetkili dekan’ olarak yaptıklarımın okula ve öğrenciye yararı 

ekseninde değerlendirilmesi, 15 yılın son birkaç ayında yapılan ‘dış’ müdahalelerle Hukuk Fakültesine 

neler kaybettirildiğinin iyi anlaşılmasıdır.  Temennim, Türkiye’nin bin bir emekle yetiştirilmiş iyi eğitimli 

insan gücünün; kıskançlıklar, entrikalar ve mesnetsiz dedikodularla hiçbir kurumda kolaylıkla 

harcanmamasıdır. 

Üçüncü Cilt  

Cilt III Bölüm 1 “Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimi” ile başlıyor. Hoca bu defa konuyu her zaman 

derslerde anlattığı şekilde değil de, bu konuda yazmış, çizmiş, uğraş vermiş, risk almış, uykusuz kalmış 

büyükelçilerin (Semih Günver, İsmet Birsel, Ziya Müezzinoğlu, Kâmran İnan, Ecmel Barutçu, Yıldırım 

Keskin, Yalım Eralp, Tansuğ Bleda, Uluç Özülker gibi) emeklerine hürmeten, yazdıkları kitaplardan 

alıntıları bol tutarak anlatmayı tercih etmiş. AET’ye karşıt olanları da unutmamış.  

Fatin Rüştü Zorlu’nun ileri görüşlülüğü ile Yunanistan’ın hemen ardından 1959’da AET’ye yapılan 

başvurudan sonra Türkiye’de 1960 darbesi yaşanmış, Gümrük Birliği esasına dayalı, nihai hedefi tam 

üyelik olan Ortaklık Anlaşması ancak 1963’de imzalanabilmiştir.  Hazırlık Döneminin bitip Geçiş 

Dönemine intikalimiz için uzun uğraşlar sonucu 1970’de imzalanıp 1973’de yürürlüğe giren Katma 

Protokol etrafında yapılan tartışmaları Hoca, bir amaca yönelik olarak uzun tutmuş: “Avrupa’yı 

suçlarken, tam üyeliğimizi kendi içimizdekilerin de nasıl baltaladığını unutmamak gerekir. ‘Bu kadar yıl 

bizi beklettiler, almak istemiyorlar’ şeklinde serzenişte bulunanlar, aslında önümüze çıkan fırsatları nasıl 

kaçırdığımızı da unutmamalıdır” diyor ve Cilt III Bölüm 1’de bunun örneklerini veriyor:  

 AET’ye üyelik konusunda siyasi karar verilmiş olmasına rağmen Devlet Planlama Teşkilatının 

(DPT) "devlet içinde devlet" gibi davranıp ilişkileri sabote etmek için neler yaptıklarına;  

 ithal ikameci kalkınma modelinden yana olanların bir türlü büyümeyen “infant industry” 

tezlerine;   

 milli sanayimize darbe vuracağı iddiasıyla “40 milyon memleket evladını bu Hristiyan Yahudi 

tuzağına düşürmem” diyen MSP’ye;  

 “Türk ekonomisi Ortak Pazar ilişkilerinde ezilmeyecek, bağımsızlığını güçlendirecek” diyen 

CHP’ye;  

 ideolojik olarak kapitalist dünyaya girmek istemeyip AET dışında başka model arayan “onlar 

ortak biz Pazar” sloganları atan guruplara;  

 sonradan fikir değiştiren profesörlere;  

 ilişkiyi dondurarak Türkiye’ye vakit kaybettirip trenin kaçmasına sebep olan başbakanlara, 



 üçüncü dünya ülkeleriyle daha yakın ekonomik ilişkiler kurup çok yönlü ve seçenekli dış siyaset 

izlemek isteyen Dışişleri bakanlarına değiniyor.  

Haluk Hoca, 1975’de Yunanistan’ın AT’ye tam üyelik müracaatından sonra Türkiye’nin de müracaat 

etmesi için verilen uğraşları ağırlıklı olarak, hem Ortaklık Anlaşması hem de Katma Protokol 

müzakerelerinde görev yapmış Tevfik Saraçoğlu’nun çabaları üzerinden anlatmış. 1972-1978 tarihleri 

arasında Ortak Pazar Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Büyükelçi Saraçoğlu’nun 

devrin hükümetlerini tam üyelik müracaatı yapması için türlü yollarla - Ankara’ya telgraf üstüne telgraf 

çekerek, analizler yaparak, raporlar hazırlayarak, Emil Noel’i Ankara’ya göndererek- ikna etmeye 

çalıştığını ama başaramadığını öğreniyoruz. Bu başarısızlığın arkasında kendi müsteşarının merkeze 

tam tersi raporlar yollamış olmasının da katkısı varmış. Yunanistan’ın tam üyelik müzakerelerinin 

neredeyse sonuna gelindiğinde Başbakanın ilişkileri dondurma kararını açıklaması karşısında Vahit 

Halefoğlu’nun  “Tarihi bir hata yapıyorsunuz” demesi bile işe yaramamış. Büyükelçi Saraçoğlu’nun bu 

konuda ne kadar üzüldüğünü Halûk Hoca kendisinden dinlemiş.   

1978’de görevi bittikten sonra Türkiye'ye geri dönen Saraçoğlu, Dışişleri Bakanlığında yüksek müşavir 

olarak kariyeri devam ederken İstanbul’a “görevli” gelip murahhas üye olarak İKV yönetimini fiilen 

üstlenmiş.  Devrin hükümetlerini tam üyelik müracaatı için bir türlü ikna edemeyen Saraçoğlu İKV’de 

özel sektörü ikna etmeyi başarmış. Hoca; Saraçoğlu, TOBB, ticaret ve sanayi odaları cephesinde 

çabalarken TÜSİAD’ın da tam üyelik müracaatı konusundaki çabaları yadsınamaz diyor. Tam üyelik için 

müracaat konusunda Hoca bir de Cilt III Bölüm 1’in sonunda Hayrettin Erkmen olayını anlatıyor:   

Süleyman Demirel’in 1979 sonunda kurduğu azınlık hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Hayrettin 

Erkmen, Yunanistan’ın AET’ye katılmasının kesinleşmesi ve İspanya ile Portekiz’in müzakereleri 

ilerletmesi karşısında kayıtsız kalamamış ve Türkiye’nin de mutlaka tam üyelik başvurusunda bulunması 

gerektiğine inanmıştır. Bu konuda AET nezdindeki eski Daimi Temsilci ve İKV murahhas azası Tevfik 

Saraçoğlu’ndan bir rapor hazırlamasını ister. Saraçoğlu’nun, tam üyeliğe müracaatla birlikte Türkiye’nin 

yapması gereken “ön hazırlıkları” irdeleyen raporunun en önemli önerilerinden ikisi şöyledir: Ecevit 

Hükümetinin Türkiye’nin AT’ye yönelik yükümlülüklerini dondurma kararından vazgeçtiği, AT’ye 

resmen bildirilmelidir. Gümrük vergi indirimlerine, öngörülmüş olan takvimler çerçevesinde hemen 

başlanmalıdır. 

Gümrük vergilerinde yıllardır yapılmamış olan indirimler, Dışişleri Bakanı Erkmen’in özellikle talep 

etmesine rağmen 1980 yılı başında da yapılamamış, bu indirimlerde yetkili olan Maliye Bakanlığı, tam 

üyelikle ilgili çalışmalardan ‘haberi olmadığını’ ileri sürerek, gene erteleme yoluna gitmiştir. Burada 

Halûk Hocanın yorumu şöyledir: İşte size tam üyelik maceramızın “çok uzadığını” söyleyenlere, ülke 

içinde bu işi engellemek isteyenlerin neler yaptığını göstermek açısından bir başka örnek. Maliye 

Bakanlığı için ‘tam üyelik çalışmalarından bihaber olduğunu itiraf etmekle kalmıyor, uluslararası 

anlaşmalarla kabul ettiğimiz yükümlülüklerin varlığından da habersiz olduğunu gösteriyor’ denebilirse 

de burada esas olan AET karşıtlığından başka bir şey değildir.  

1980 Haziran’ında yapılan Ortaklık Konseyi toplantısında Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen sonbaharda 

“AET’ye tam üyelik başvurusu yapacağını” ilan edince Erbakan 5 Eylül 1980’de hakkında bir gensoru 

önergesi vermiş, CHP’nin de buna desteği ile tam üyelik başvurusu yapacağız diyen Bakan 

düşürülmüştür. Başbakan Süleyman Demirel de  “Dışişleri Bakanımız gensoru ile düşürülse, istifa 

ettirilse dahi biz yolumuza devam ederiz” demiş ve istifa etmemiştir. Ancak 12 Eylül darbesi ile kendisi 

de duvara çarpmış ve o da yoluna devam edememiştir.  

Cilt III Bölüm 2’de İKV’nin tarihçesi İKV Yönetim Kurulu başkanları dönemleri üzerinden anlatılıyor. 

Birinci bölümde Türkiye’de AET’ye bakış ve tutum, ağırlıklı olarak siyasiler ve hükümetler açısından 



anlatılmışken bu ikinci bölümde aynı konu özel sektör bakış açısıyla anlatılarak resim 

tamamlanmış. Bunun için İKV seçilmiş ve taşlar daha iyi yerine oturmuştur. 1965 yılında kurulmuş 

olan İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV),  Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri alanında iş dünyası 

ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum vakfıdır. Jak Kamhi’nin “Her 

şeyi Devletten beklemenin doğru olmadığını” söyleyerek açılmasına büyük destek verdiği 

Brüksel’deki İKV Temsilciliği 1984’den beri Vakfın AB kurumları ile ilişkilerini yürütmektedir.  

İKV’nin kurucuları olan İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odası Başkanları Behçet 

Osmanağaoğlu ve Fazıl Zobu 1965-1975 arasında başkanlık görevini üstlenmişler. AET konusuna 

sanayinin rekabet gücü açısından yaklaşan başkanlar, 1973’de yürürlüğe giren Katma Protokol’de 

Türkiye’ye uyum için sağlanan sürenin doğru değerlendirilmesinden yanadırlar. Yunanistan’ın 1975’de 

yaptığı tam üyelik müracaatının özel sektör açısından önemini hemen kavramışlardır: “Böyle bir 

durumun gerçekleşme ihtimali, yani Yunanistan’ın AET’nin karar masasına oturması, AET ile olan dış 

ticaretimiz ve Topluluktan yeni tavizler alınması konularında ciddi güçlüklerin çıkabileceği endişesini 

yaratmıştır.”  

1976-1978 Ertuğrul Soysal dönemidir. Katma Protokol’ün 23 Kasım 1970 tarihinde imzalanmasından 

hemen sonra 2 Aralık 1970 tarihli Milliyet’in “Düşünenlerin Düşünceleri” sütununda yer alan “Ortak 

Pazar tartışması” başlıklı makalesi, o dönemde yurt içinde AET’ye çeşitli yaklaşımları özetlemesi 

açısından önemlidir. Halûk Hoca onun Çağı Arayanlar isimli bir de kitap yayınladığını ama bu kitaba 

ulaşamadığını belirtiyor. Ayrıca bu bölümde; yabancı sermayeye ve dolayısı ile AET’ye bakış açısından 

zamana yenik düşen, sonradan fikir değiştiren iki profesöre, Besim Üstünel ve Gülten Kazgan’a selam 

gönderiyor. Hasan Cemal’in 13.1.1976’da Cumhuriyet’te yayınlanan Ortak Pazar Neyin Peşinde başlıklı 

yazı dizisinde Katma Protokol’de yer alan son derece sakıncalı (!) bulduğu bir maddeye (md.15 Türkiye, 

bu protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte Topluluktan gelen ve ekonomik kalkınmasına katkıda 

bulunabilecek özel sermayeye tanıdığı rejimi iyileştirmek için çaba gösterir) işaret edip bunun 

kapitülasyonları ve Bağdat Demiryolu projesini çağrıştırdığını yazmış olması da, o dönemi ve ortamı 

anlamak açısından yararlıdır. Hoca bugün THY uçaklarındaki koltuk ceplerinde "Invest in Turkey" 

broşürlerini hatırlatıyor.   

1979-1982’de Basri Öztekin İKV başkanı olduğunda Büyükelçi Tevfik Saraçoğlu murahhas aza olarak 
Vakfı fiilen yönetmektedir. Halûk Hocanın İKV ile bağlantısı bu dönemde başlamıştır. Türk özel 
sektörünü AT konusunda ikna etmeye çalışan Saraçoğlu ile beraber çalışmış, adı “Mr. Visa”ya bu 
dönemde çıkmıştır. Türk sanayiinin geleceğinin AT’de olduğunu gören özel sektör kuruluşları ortak 
bildiriler yayınlayarak tam üyelik başvurusu yapılmasını talep eder olmuşlardır. Hoca bu konuda TÜSİAD 
Genel Sekreteri Tevfik Güngör Uras’ın çabalarına da yer vermiş. TÜSİAD üyelerinden kurulu bir heyetin 
Brüksel’e gidip Genel Sekreter Émile Noël’e Türkiye’nin AET’ye tam üye olmasını savunan bir mektup 
verdiklerine değiniyor ki o dönemde "Türkiye’nin duvarın diğer tarafına geçebileceğini" söyleyen 
Bülent Ecevit üyelik konusuna karşıdır.   

1982-1983 döneminde Refik Baydur başkan olunca İKV genel sekreterliğine DPT kökenli Haluk Ceyhan’ı 
getirir. Onun dönemi Topluluğun, Türk tekstil ürünleri ihracatına kısıtlamalar getirme ve  damping 
iddiaları üzerine anti-damping vergisi ve miktar kısıtlamaları koymaya hazırlandığı zamanlara denk 
gelmiştir. Özellikle pamuk ipliği konusu Türkiye ile AET arasında âdeta bir çekişme alanı haline gelmiş, 
her bir yeni kısıtlama girişimi karşısında İKV, Ortaklık Anlaşmasından kaynaklanan haklarımızı öne 
çıkararak ne yapılması gerektiği konusunda öncü rol oynamıştır. Bu arada TOBB ile İSO ve İTO arasında 
ortaya çıkan temsil konusundaki anlaşmazlıktan dolayı büyük sorunlarla karşılaşılmış, İKV’yi lağvetme 
noktasına kadar gelinmiş, bu zorlu süreç bir şekilde atlatılmış ama Refik Baydur’un başkanlık süresi 
uzun sürmemiştir.   



1983-1987’de Asım Kocabıyık Başkan olunca İKV’nin görüşü olarak AET’ye tam üyelik için hemen 

başvurulması gerektiğini net bir şekilde deklere etmiştir: 30 Kasım 1984 tarihli Milliyet gazetesinde 

“AET üyeliğine hazırız... Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı dışa açık ekonomi politika ve Başbakan 

Turgut Özal’ın yaklaşımından etkilenen Ortak Pazar’ın müracaatımıza da karşı çıkacağını sanmıyorum. 

Ancak bu zaman meselesidir. En az beş altı yıl sürer ki bu bizi 1990’lara götürür” . Kocabıyık tam üyelik 

müracaatıyla üyeliğin gerçekleşmesi arasında geçecek zaman içerisinde özel sektörün kendisine çeki 

düzen vererek şartlara uyum sağlayacağını düşünmektedir. İKV’nin yaptığı araştırmaya göre, 53 sektör 

içinde 38 sektör AET ile rekabete hazırdır. Tam üyelik müracaatı konusu artık kamuoyunda çok sık dile 

getirilmekte, açık oturumlarda tartışılmaktadır. Hoca İKV’nin 16-17 Mayıs 1985 tarihlerinde düzenlediği 

çok ses getiren  "Türkiye-AET Ortaklığı’nın 20 Yılı" toplantısına her türlü tafsilâtı ile yer vermiş.   

 1987 yılının ilk aylarına gelindiğinde artık Türkiye’nin AT’ ye başvuracağı konusundaki karar kesinleşmiş 

gibidir. Haluk Hoca AT’nin ne olup olmadığı konusunda tv programlarında ve çeşitli seminerlerde 

konuşmalar yapmaktadır. Bir gün zamanın Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Tümgeneral 

Teoman Koman tarafından Ankara’ya çağrılır: “Hocam, Hükümetimiz Avrupa Topluluğuna tam üyelik 

başvurusu yapma kararı aldı. Sizin bu konuları çok iyi bildiğinizi söylediler. Biz de konunun değişik 

yönlerine eğiliyoruz. Sizden ricamız bu Topluluğun kurumsal yapısı, amaçları, işleyişi konusunda bir 

rapor hazırlamanız”. Hoca 80 sayfalık raporu hazırlar Ankara’ya gönderir. İki ay kadar sonra da Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bozer 14 Nisan 1987’de tam üyelik başvurusunu yapar.  

Hoca burada soruyor: “Neredeen nereye? DPT Müsteşarı iken AT konusunda âdeta meydan muharebesi 

verircesine engel olmaya çalışan Turgut Özal, 1983’te başbakan olduktan sonra dondurulmuş olan 

Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması sürecini başlatacak, ithal ikameci politikalar hızla terk edilip 

dışa açılma sürecine geçilecek ve 1987’de tam üyelik başvurusu yapacaktır. Ve hatta kendi imzasıyla 

İngilizce ve Fransızca "Avrupa’da Türkiye ve Türkiye’de Avrupa" isimli kapsamlı bir kitap yayınlayacak, 

Büyükelçi Gündüz Aktan’ın kaleme aldığı dedikodusu yapılan bu kitapta Özal’ın konuya ne kadar önem 

verdiği anlatılacak, biz de bir kere daha öğreneceğiz ki siyasette iki kere ikinin karşılığı yok.”. 

Bir söyleşide Asım Kocabıyık’ a Özal’ın bu kararı nasıl aldığı sorulunca cevabı şöyledir: “    … Turgut Bey 

bizden daha iyi bilir faydasını ama onun eski mensup olduğu muhitin dışına çıkarak Avrupa Birliği’ne 

‘Evet’ demesi kendi kararıyla oldu, kendi kendine oldu. Memleketin selametini orada gördü”.  

Taner Baytok’un yorumu şöyledir: 12 Eylül 1980 Hükümetinin ekonomide ağırlık taşıyan bakanı Turgut 

Özal, başlangıçta pek Topluluk yanlısı görünen bir tutum içinde değildi. Buna karşılık AET’ye üyelik 

askerî iktidarın öncelikler listesinin başlarında yer almaktaydı. Özal kendi partisinin başında başbakan 

olunca, tutumuna açıklık getirdi ve “Ben AET üyeliğimize karşı değilim, ama ekonomimizin hâlihazırdaki 

yapı ve durumu böyle bir üyeliğe müsait değil, önce ekonomik yapı düzeltilecek, sonra AET’ye üye 

olacağız.” demeye başladı. Özal bu hazırlıkların tamam olduğuna inanmış olmalı ki, tam üyelik için 

müracaat kararını aldı”. 

Halûk Hoca Mehmet Ali Birand’ın kitabından bir alıntı yaparak Kenan Evren’e AT konusunda brifing 

vermek üzere Turgut Özal’ın da katıldığı 25 Mart 1981 tarihli ilginç bir Millî Güvenlik Konseyi 

toplantısına yer veriyor:   

“Kenan Evren’in başkanlığında; Konseyin tüm üyeleri, İhtisas Komisyonları Başkanı Haydar Saltık, 
Başbakan Bülent Ulusu, Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Maliye 
Bakanı Kaya Erdem, Tarım, Ticaret ve Çalışma Bakanları, DPT İktisadi Koordinasyon Başkanı, Dışişleri 
Genel Sekreteri Kâmran Gürün ve Brüksel’deki Daimî Delege Büyükelçi Cenap Keskin davet edilmiştir.  

Birand bu tip brifingler için “On dakikadan fazla konuşulmayacak, komutanlar hem önce, hem de 
sonradan selamlanacak ve söylenmesi gereken husus hemen belirtilecek.” diye, daha önceden sıkı sıkı 
tembih edildiğini belirtmektedir.  



Dışişleri mensupları brifinglerinde AET’nin; Yunanistan’ın katılımından sonra da genişleme sürecine 

devam edeceğini, Türkiye dışındaki tüm Kuzey Akdeniz ülkelerini de içine alacak şekilde bütünleşme 

yolunda olduğunu, Türk sanayi ve tarımının AET pazarları dışında kalma ihtimalinin büyük olduğunu, 

bu nedenle Türkiye’nin AET ile imzaladığı Katma Protokol’de nihai hedef olarak kabul edilmiş bulunan 

tam üyelik durumunun gerçekleşmesini sağlayacak her türlü ekonomik ve yasal önlemlerin alınması için 

ilgili tüm bakanlık ve kuruluşların bir an önce çalışmaları başlatması gerektiği, Katma Protokol’e daya-

nan yükümlülükler olmasına rağmen ertelenen gümrük indirimlerinin yapılmadığını vesaire vesaire 

anlattıktan sonra Dışişleri eteğindeki taşları döker. Brüksel’deki Daimî Delege Büyükelçi Cenap Keskin:  

— Bazı mahfiller Türkiye’nin AET’ye tam üyeliğine karşıdırlar, ancak ben bunun bilimsel bir nedenini 
bulamıyorum doğrusu. Üstelik ekonomimizi ve kendimizi de disiplin altına sokabiliriz.  

Bu söz üzerine Turgut Özal, Cenap Keskin’e doğru bir bakış atar. Salondaki Devlet Planlama Teşkilatı 
Temsilcisi:  
— Efendim, Sayın Büyükelçinin dikkat çektiği bazı mahfiller biziz. DPT olarak biz Türkiye’nin AET’ye 

başvurusuna karşıyız. [Nedenlerini anlatırken de…] Disiplin altına neden girelim? Neden dışarıdan 
direktif alalım? Kendi programımızı kendimiz neden uygulamayalım?  

Evren birdenbire konuşmacıyı bir el işaretiyle susturur:  
— Kuzum, disiplin kötü bir şey mi? Üstelik Uluslararası Para Fonundan (IMF) hem direktif, hem de 

disiplin almıyor musunuz? Alıyoruz ve uyguluyoruz da… O zaman AET’den gelen disipline neden itiraz 
ediyor?  

Turgut Özal havanın birdenbire gerginleşiverdiğinin ve AET yanlıların çoğunlukta olduğunu sezer. Hiç 
tartışmaya girmez, sadece:  
— Bu sorun kolay değildir. Son derece karışıktır. İyi düşünmek, iyi hesaplamak ve iyi hazırlanmak 

gerekir, der.  
Evren bunu da hemen yanıtlar:  
— Turgut Bey, unutmayın ki hiçbir ordu da savaşa tam hazırlıklı girmez. Hazırlıkların bir bölümünü 

seferberlik sırasında yapar.  
Maliye Bakanı Kaya Erdem konuşmasını yazılı okumuştur. Güçlükle ve duraklayarak okuduğu için de 
kimse bir şey anlamamıştır. Evren sonunda yine dayanamaz:  
— Siz bana şunu söyleyin: Girilsin mi, girilmesin mi?  
Kaya Erdem  
— “Girilmesinden yanayım, efendim.” diye yanıtlayınca;  
Evren  
— “Tamam, ben de bunu öğrenmek istiyordum.” diyerek konuşmayı kapatır.  
Başbakan Ulusu da lehinde bir konuşma yapar katılmanın ancak iyi bir uyum gerektiği üzerinde 
durduktan sonra bir ara yine Özal’ı kastederek:  
— Bazıları, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizin, AET’ye katılmamız karşısında ters etkileneceğini söylüyor. 

Oysa bence hiç ilgisi yok. Sanki şimdi dışındayız da daha mı iyi? Yoo, yine bomboş…  
Devlet Başkanı bütün bu konuşmaları dinledikten sonra genel direktifini verir: 

— Arkadaşları dinledik. Teşekkür ederiz. Anlaşıldığı kadarıyla biz 18 yıl vakit kaybetmişiz. Herkes topu 
birbirine atmış ve kimse kesin bir karar verememiş. Bu konuda bir de örgüt kurmak gerekecektir…  

Burada Özal yeniden söz ister:  
— Devlet Başkanım müsaade buyururlarsa…  
— Görüşlerinizi aldım. Ek mi yapacaksınız?  
— Evet, efendim. Bu örgütlenme Devlet Planlama Teşkilatına verilmeli.  
Evren bunun altında neyin yattığını sezdi mi bilemem ancak, yanıtı aynen şöyle oldu:  
— Devlet Planlama Teşkilatı çok yoğun. Bu nedenle onlara bırakmamak gerekir. Konu çok önemlidir. Bundan 

dolayı, AET’yi benimseyen kişilerin yürüttüğü bir örgüt kurulmalıdır. Ben de şahsen, bu konuda işi 

benimsemeyen kişilerle işbirliği yapamam. Baksanıza, bugüne kadar hiçbir şey yapmamışız. Hazırlıklara 

hemen başlayalım. Bu karar da memlekete hayırlı olsun…” 



Hocanın bir serzenişi vardır Mehmet Ali Birand’a: “Keşke Mehmet Ali Birand da, özellikle 1977’lerde 

yazdığı kitabında Türkiye’nin mutlaka tam üyelik başvurusu yapması gerektiğini hararetle savunan 

başta Saraçoğlu gibi deneyimli diplomatları, siyasetçileri, uzmanları dinleseydi de, konuyu tamamen 

gündemden çıkaracak hiçbir temeli olmayan argümanlar ile kamuoyunu olumsuz yönde etkilemeye 

çalışmasaydı. 1970’lerde Katma Protokol’e karşı çıkan, tam üyelik başvurusunu Yunanistan’ı takip 

etme kompleksi ile açıklayan Mehmet Ali Birand da yıllar sonra görüş değiştirecektir. Türk’ün aklı 

başına hep sonradan mı gelir?”.  

Hocamız tam üyelik müracaatıyla ilgili bir not düşerek; 28’inci madde varken Roma Antlaşması’nın 

237’nci maddesine dayanarak yapılan tam üyelik başvurusunu eleştirenler olduğunu, ama bu 

başvurunun yine de Konsey tarafından Komisyona sevk edildiğini söylüyor.  

9 Mayıs 1987 tarihli gazetelerde “Sürpriz istifa: Asım Kocabıyık İKV Başkanlığı’ndan ayrıldı” şeklinde 

haberler yer alır. Buna göre özel sektörde AET ile ilişkilerde liderlik için İKV ile TOBB mücadelesinde 

Hükümet’in TOBB’dan yana tavır koyması sebebiyle Asım Kocabıyık küskündür. Bu kritik dönemde 

TOBB Başkanı kimdir? Hocanın birinci ciltte anlattığı Ali Coşkun’dur (1986-1990). Şimdi taşlar daha iyi 

yerine oturmaktadır. Ali Coşkun’un İKV’ye biçtiği rol nedir? “Asım Kocabıyık başkanlığında çalışan İKV, 

zaten AET- özel sektör ilişkilerini Odalar Birliği adına yürütüyordu. Bundan sonra da gayrı resmi olarak 

ekonomik çalışmalarını sürdürecekler.”. İşte bu kadar. Ama AET gemisinde dümenin Asım 

Kocabıyık’tan, Ali Coşkun’a devredilmesi iş çevrelerinde farklı tepkilere yol açar. Çoğu iş adamı bu 

önemli görevi, ortaklığa gönülden inanmayanların üstlenmesine karşı çıkar. Ünlü bir iş adamı, İKV’nin 

Brüksel irtibat bürosunda son 2 yıldır başarılı ilişkiler kuran Dr. Hayri Ürgüplü’nün görevden alınmasını 

da eleştirerek: “Üç lisan bilen bu kişinin yerine yalnız Arapça bilen büro elemanlarının atanması hazırlığı 

yapılıyor. Biz Avrupa Topluluğu’na mı yoksa İslam Birliği’ne mi üyeliğe hazırlanıyoruz? şeklinde 

konuşmalar yapar.  

Üç ay sonra 4.7.1987 günü gazetelerde “TOBB acaba Özal Hükümetinin ekonomik politikalarına karşı 

mı?” sorusu ortaya atılır. Mesnetsiz de değildir. TOBB’de başkan müşaviri, yani Ali Coşkun’un 

danışmanı Prof. Sabahattin Zaim, Milli Gazetedeki demecinde şunları söylemektedir: “AT başvurusu, 

peşin fikirli Batıcı fanatiklerin eseridir. Bunlar Türkiye’nin son yıllarda İslam ülkeleriyle ilişkilerinin 

gelişmesini hazmedememişlerdir… Bunlar, Avrupa Topluluğu’na katılmayı kendileri için cankurtaran 

simidi gibi görmektedirler... Batı taklitçileri, Türkiye’yi İslam dünyasından koparmaya çalışıyor.”. 

1987-1992’de Jak Kamhi görevi devraldığında AT konusu Türkiye’nin bir numaralı gündemidir. Türk 

özel sektörünü bu konuda kim temsil edecektir? “22 yıllık bir geleneğe sahip İKV mi, büyük sermayenin 

örgütü TÜSİAD mı yoksa en geniş tabanlı TOBB mi?” sorusu hâlâ tam olarak çözülememiştir ama DPT’de 

büyük değişiklikler yapılmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın AET düşmanı uzmanları ile bu işin 

yürümeyeceği anlaşıldığı için DPT-AET başkanlığına bir diplomat, Bilge Cankorel (1987-1991) 

atanmıştır. Devlette konu ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmekte, çok sayıda kitap broşür 

yayınlamakta, seminerler düzenlemektedir. O dönemde Halûk Hocanın müdürü olduğu Marmara 

Üniversitesi AT Enstitüsü de sahadadır, birlikte eğitim seminerleri yapılmaktadır. İKV’ye heyetler gelip 

gittikçe Jak Kamhi zaman zaman Hoca’yı da davet etmektedir. Eurochambers-İKV ilişkilerini çok iyi 

götüren Jak Kamhi, Profilo Holding başkanı olarak prestijli bir kuruluş olan European Roundtable of 

Industrialists (ERT) toplantılarına katılmaktadır. Türkiye için verdiği uğraşlarda o kuruluşun gücünü de 

kullanmayı bilmiştir.   

Tam üyelik müracaatından sonra hükümetin bazı ithal mallarından alınan gümrük vergilerini bir miktar 

indirmesi üzerine bazı sanayiciler yakınmaya başlamıştır. 1988’de Başbakan Özal’ın başkanlığında 

yapılan bir toplantıda Protokol uyarınca yapılan gümrük indirimleri üzerinde durulmaktadır. Gümrük 

indirim takvimimizin belirlenmesi konusu açılınca Başbakan Özal, Bilge Cankorel’e sorar: — Gümrük 



indirimlerimizin konsolidasyonunda fiili durumumuzun seviyesine geldiğimizde ilerlemeye devam 

edecek miyiz? Siyasi bakımdan karşı taraftan olumlu bir yaklaşım görmememiz hâlinde ne yapacağız? 

Cankorel’in, sorulacağını peşinen bildiği bu soruya cevabı hazırdır: — O noktaya geldiğimizde o tarihteki 

siyasi duruma göre bir değerlendirme yapacağız ve ilerleyip ilerlememekte o zaman karar vereceğiz. 

Fakat bu tutumumuzu karşı tarafa şimdiden açıklamak suretiyle Gümrük Birliğinin fiyatının tam üyelik 

olduğunu bildireceğiz. 

1992-1994 Sedat Aloğlu başkanlığı döneminde İKV, Gümrük Birliğini geniş halk kitlelerine tanıtmak, 

benimsetmek ve yanlış bilgilendirmeyi engellemek için “Avrupa Birliğine Doğru” adı altında bir tanıtma 

ve bilgilendirme kampanyası başlatmıştır. Türkçe ve İngilizce haber bültenleri yayınlanmış, İngilizce 

olanlar Avrupa Parlamentosu üyelerine postalanmıştır. Halûk Hoca o dönemde hem AT Enstitüsü 

müdürü hem de İSO genel sekreteri olarak görev yapmaktadır. 1992-1996 yılları arasında TOBB Başkanı 

olan Yalım Erez, Halûk Hocayı TOBB delegesi olarak İKV Genel Kurulu’na göndermiş, Aloğlu döneminde 

Hoca da İKV Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaya başlamıştır. AT Enstitüsü İKV veya TOBB’un 

düzenlediği bütün seminerlerde konuşmacıdır. Ekonomist dergisinin 29 Ocak 1995 nüshasında bir 

muhasebe yapılmış, son iki yılda (1993 ve 1994) kamuoyu ve devleti en çok ilgilendiren gümrük birliği 

konusunda 100’den fazla toplantı, seminer, panel, açık oturum düzenlendiği, bunların çoğunun İKV ve 

Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü tarafından gerçekleştirildiği haberleştirilmiştir. Gümrük Birliğini 

anlatmada öncülük ve ev sahipliği yapmada rekor 53 ile AT Enstitüsü müdürü olarak Halûk 

Hocadadır.  

Yurt içinde yapılan bu seminerlerde genel tema şöyledir: Gümrük Birliğinin tamamlanma zamanı 

yaklaşmaktadır. 1995’den sonra artık AT Gümrük ve dış ticaret politikası mevzuatı Türk mevzuatı hâline 

gelecektir. Koruma duvarlarına, devlet yardımlarına, teşviklere alışmış bazı sanayiciler erteleme 

istemektedir. Montajcılıkla, imtiyazlarla, koruma duvarlarına sığınarak üretim yapmakla rekabetçi 

olunmaz.  

Türkiye-AT Ortaklık Konseyi’nin Gümrük Birliği konusunda bir karara varma tarihi yaklaşırken, 1994 

yılının Aralık ayı sonuna doğru Avrupa Parlamentosunun Türkiye’nin Gümrük Birliğine girişini 

dondurma niyetinde olduğu, Yunanistan’ın da veto kararı alacağı haberleri yayılır.  İKV, Gümrük Birliği 

kararının olumlu çıkması için önemli başkentlere ziyaretler düzenler. Hoca da İKV’de oluşturulan 

heyetlerle Londra, Madrid, Paris gibi bazı Avrupa başkentlerine birlikte gitmiştir.  

Büyükelçi Yıldırım Keskin bu dönemde Sedat Aloğlu tarafından murahhas aza olarak yönetim 

kuruluna girmiştir. Keskin: “Başbakan Tansu Çiller’in iç politika gerekçeleriyle de olsa AB ile ilişkilerin 

gelişmesi ve Gümrük Birliğinin gerçekleşmesine verdiği destek ve gösterdiği çaba, şimdiye kadar 

siyasal iradeden yoksun olan bu ilişkilerin süratle gelişmesi sonucunu doğuruyordu”  şeklinde bir 

değerlendirme yapmış.  

Bazı üniversite hocalarının Gümrük Birliğine bakışı ile ilgili bir değerlendirmesi şöyledir: Türkiye’de 

hâlâ kapalı ekonomiyi savunanlar vardı; içlerinde üniversite öğretim üyeleri bile bulunuyordu. Bunlar, 

1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması üzerine Doğu Avrupa ülkelerinin, hatta Rusya’nın bile serbest 

piyasa düzenine girdiğini görünce ‘Biz kapalı ekonomiden yana değiliz; gene de Türkiye’nin AB’ye 

girmesini istemiyoruz, ya da çok dikkat ederek(!) girmesini istiyoruz’ gibi görüşler ileri sürmeye 

başladılar. Hepsi bir başka nedenle AB’ye karşı çıkıyordu. Kimine göre AB’ye girersek Kıbrıs elden 

gidecekti; kimine göre egemen bir devlet olmaktan çıkacaktık; kimi iyi niyetle ama biraz da safça 

gençliğinin sosyal ve politik saplantılarını sürdürüyordu; kimi AB’nin bizi aldattığı ve hiçbir zaman 

içine almayacağı görüşündeydi; kimi de dünyanın nereye gittiğini anlamamakta ısrar ediyordu.  



1995-2002 Meral Gezgin Eriş döneminde Gümrük Birliği çalışmaları, uyum paketleri her gün 

gündemdedir ve Meral Hanım da çok sık basın ve medyada yer almaktadır. Birkaç yabancı dil bilen genç 

bir Türk kadını olarak her zaman Brüksel’de olumlu izlenimler bırakan Meral Gezgin Eriş döneminde 

Haluk Hoca yurt dışındadır. Önce KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi rektörü sonra da Brüksel’deki AB 

Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır ama İKV ile ilişkisi 

sürmektedir. 1996’da Güney Kıbrıs ile müzakerelerin başlayacağı AB tarafından deklere edildiği için 

Halûk Hoca Meral Hanımı ikna etmiş ve moral destek açısından bir İKV Yönetim Kurulu toplantısı 

KKTC’de yapılmıştır.  

Bu dönemde Türkiye’de AB konusunda çeşitli eğilimler arasında bir bütünlük sağlamak, bu bütünlüğü 

AB’ye yansıtmak ve AB genişleme sürecinden Türkiye’nin dışlanmamasını sağlamak üzere İKV;  Türkiye-

AB Karma Parlamento Komisyonu üyeleri, TOBB, İSO, İTO, TÜSİAD, DEİK, TİM, TZOB, tüm sendikalar ve 

belli başlı üniversite temsilcileri ve işadamlarını bir araya getirip 21 Mart 1997’de ortak bir bildiri 

yayınlanmasını sağlamıştır. Ama korkulan olmuş, 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri, Kıbrıs ve Malta ile müzakerelerin açılması kararlaştırılırken Türkiye dışlanmıştır. Bunun üzerine 

Türkiye, 10-11 Aralık 1999 Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanıp diğer aday 

ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilene kadar devletten devlete AB ile tüm 

siyasi istişareleri durduracaktır.  

Bu standstill diyebileceğimiz dönemde Hoca, yurtdışında katıldığı konferans ve seminerlerde 

sunduğu tebliğlerde sürekli olarak Gümrük Birliği’nin tam üyelik yolunda öngörülmüş bir aşama 

olduğunu, Türkiye Ortaklık Anlaşması’nın sıradan bir ticaret anlaşması olmadığını ve AET’yi kuran 

Roma Antlaşması’nın model olarak alınıp oradaki tüm temel ilkelerin bizim anlaşmamızda aynen 

kabul edildiğini anlatıp ilişkinin gerçek mahiyetini ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede 

1998’de katıldığı iki ilginç toplantıya yer vermiş. Biri Bonn toplantısı, diğeri Brüksel Hilton’un 25’inci 

katında yapılan toplantı (sf.297-318). Bonn’da karşılaştığı Graham Fuller ile İshak Alaton hakkında 

ilginç bilgiler veriyor. Bir de tespiti var: “Bilmiyorum ama ABD’nin Türkiye politikasını yönlendiren az 

sayıda kişi, Washington’da bazen o enstitüde bazen bu üniversitede, sonra bakıyorsunuz bir think-

tank denen düşünce kuruluşunda, arada State Department’da, veya Kongre’de danışman olarak 

karşımıza çıkıyor.” Alaton’un 2012’de yayınlanan kitabından da birkaç alıntı vermiş. Biri şöyle: “Çünkü 

biliyorum ki Fethullah Gülen’in gizli bir ajandası yok. Eğitime önem veren, çağdaş eğitimin 

gelişmesine kendini adamış bir insan, bir aydın olarak tanıyorum”.  

25’inci kattaki toplantıyı anlatırken de kendisi ile ilgili ipuçları vermiş: “Ders anlatırken olduğu gibi, 

bu tür konuşmalarda elimdekini okumak hatta elimdeki notlara bakmak gibi yola hiçbir zaman 

gitmedim. Zaten aynı konuda sık sık konuşmalar yaptığım için irticalen konuşmam çok daha kolay 

oluyordu. Panel türü oturumlarda panelistler bir masada oturur ve çoğu kez oturdukları yerden 

ellerindeki metni okurlar. Ben, ayağa kalkarak konuşmamı yaparken dinleyicilerin söylediklerimden 

etkilenip etkilenmediğini anlamak için hepsini görmek isterim. Kimisi kafasını sallar ve aynı kanaatte 

olduğunu hissettirir, kimisi yüz ifadesinden farklı düşündüğünü belli eder. Bakarsınız; dinleyiciler 

söylenenleri desteklemekte ise gözlerinin içi güler. Konuşmamı ayakta ve rahat bir konuşma üslubu 

içinde yaptığım için dinleyicilerin dikkatini toplayabildiğimi sanıyorum. Zaten sıkılan olsa ya elindeki 

deftere çizgiler çizer, resimler yapar, o tarihlerde otomatik saatler pek yaygın olmadığı için saatini 

kurmaya çalışır. Mademki Türkiye Avrupalı mı diye soru sormaya kalkıyorlar biraz da Ortaklık 

Anlaşması’nın ne kadar önemli olduğunu ve imza töreninde yapılan konuşmalara değineyim demiştim.” 

Hoca Brüksel’den gelip katıldığı 7 Mart 2002 tarihli Harp Akademilerindeki sempozyumda Türkiye-



AB ilişkileri üzerine yaptığı konuşmaya uzun uzun yer vermiş. O sempozyumda karşıt görüşte olan 

Prof. Erol Manisalı’nın “ Türkiye’nin Batı’ya tek yanlı bağlanma yerine Rusya (ve Asya) ile de 

ilişkilerini geliştirip bir denge sağlamasını, aksi halde ABD ve AB’nin tek yanlı siyasi, iktisadi ve askeri 

bağlarla Türkiye’yi Lozan’dan Sevr’e yavaş yavaş götüreceğini, AB’nin, Türkiye’yi hiçbir zaman 

dışlamayacağını, ancak içine de almayacağın, AB’nin bir Hıristiyan kulübü olduğunu ve bundan da 

kimsenin alınmaması gerektiğini” ifade etmesi ve özellikle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 

Orgeneral Tuncer Kılınç Paşa’nın Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden en ufak bir yardım görmediğini 

belirtip, kişisel görüşü olarak, Türkiye’nin, Rusya Federasyonu ve İran’ı da içine alacak şekilde bir 

arayışın içinde olmasında fayda buluyorum demesi hâlâ akıllardadır.  

 

2003-2007 Davut Ökütçü döneminin başlarında yurtdışında Türkiye ile ilgili görüşler o kadar pozitiftir 

ki, Türkiye’yi sürekli olarak eleştiren Avrupa Parlamentosundaki oylamada, Türkiye ile müzakerelerin 

açılması kararı büyük çoğunlukla geçmiştir. Oylama günü parlamenterlerin hemen hepsi, farklı 

dillerde yazılan "evet" pankartlarını havaya kaldırarak güzel bir tablo çizmişlerdir. Belki o olumlu 

rüzgârda katılım antlaşmasının tamamlanması bile olmayacak şey değildir. Türkiye’de herkes, 

neredeyse oybirliği ile AB üyeliği fikrinde birleşmiş, tüm yetkili makamlar AB konusunda harıl harıl 

çalışmakta, Başbakanlık genelge üzerine genelge yayınlamakta, AB uyum paketleri çıkarılmaktadır. 

Bu dönemde Haluk Hocanın AB çalışmaları ağırlıklı olarak Kıbrıs konusuna odaklanmıştır. 1997’de 

yayınladığı "Avrupa Birliği ve Kıbrıs" kitabı Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından kurdeleli 

paketlere sarılarak görüşmeye gelen heyetlere hediye edilmektedir. Denktaş ile karşıt görüşlerde 

olan Mehmet Ali Talat, Türkiye kamuoyuna bir mesaj vermek için İKV’de konuşma yapmak isteyince 

bu talebi kabul edilmiş ve Vakfa davet edilmiştir. Salona girdiğinde Hocanın Yönetim Kurulu üyesi 

olduğunu anlayınca bu hiç hoşuna gitmemiştir. 2004 Brüksel zirvesinde Türkiye ile üyelik 

müzakerelerinin başlatılması kararı alınana kadar Hoca, Kıbrıs konusu ile ilgili çok fazla çalışma 

yapmış olduğu için bu konudaki çalışmalarını üçüncü bölümde toplamış.  

Cilt III Bölüm 3 2002’den beri Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanı olarak görevine devam etmekte olan 

Halûk Hocanın 2007’de İKV Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmesi ile başlıyor.  Hoca bu haberin 

bazı gazetelerde, “İKV’de şahin başkan dönemi” şeklinde başlıklar atılıp “AB düşmanı”, “Denktaş 

danışmanı” gibi sıfatlar eklenerek verilmesi karşısında, bu yakıştırmaların nereden kaynaklandığını 

açıklamış. 

“Denktaş danışmanlığı” konusunda “Denktaş’ın yanında staj yapabilseydim keşke. Öyle bir şansım 

maalesef olmadı.” diyor. O dönemde KKTC Cumhurbaşkanlığından bir yetkilinin kendisinden AB 

Hukuku konusunda bir hukuki mütalaa talepleri olur: “ Annan Planı üzerinde görüşmeler sürerken 

Kıbrıs Türk Devleti’nin haklarını güvenceye almak için konacak hükümlerin mutlaka "katılım 

antlaşmasında" yer alması gerektiğine ilişkin bir hukuki mütalaa göndermiştim. Faksla gönderdiğim 

bu hukuki mütalaayı aldıktan sonra beni tekrar aradılar, “Hocam, bu hukuki görüş için borcumuz ne 

kadar?” diye sordular. Bunun millî bir mesele olduğunu, ücreti olmayacağını söylediğimde pek 

duygulanmışlardı. Danışmanlıktan kasıt bu mudur? Bilmiyorum.” diyor.  

“AB düşmanı” yakıştırmasının esas kaynağı bazı liberal aydınların AB ile hiç ilgisi olmayan konularda 

öne sürülen talepleri kabul etmek zorunda olduğumuzu söylediklerinde Hocanın buna karşı 

çıkmasıdır. Hoca, demokratik toplumlarda STÖ’lerin son derece önemli roller oynadığını ama bazı 



yabancı devletlerin, uluslararası örgütlerin, siyasi partilerin kendilerinin seslendiremeyeceği, fiilen 

yapamayacağı işleri bazı STÖ’lere "projeler" aracılığıyla aktardıkları fonlarla gerçekleştirdiklerini 

“Annan Planına evet” kampanyalarında yaşayarak gördüğü için STÖ’lere ihtiyatlı yaklaşılması 

taraftarıdır. Bu duruşu liberaller tarafından anti demokratik bulunmaktadır.    

Annan Planının sıkça tartışılıp Türkiye’nin AB üyeliğini de “ya AB ya Kıbrıs” gibi bir ön şarta bağlamaya 
çalışanların çoğaldığı dönemde:  

 Gazetelerde yayınlanan bir buçuk sayfalık özeti okuyup, “Planı hemen kabul edelim” diyenlere, 

 Televizyonlardaki tartışma programlarında Mersin Taşucu’ndan bakılınca iyi havalarda çıplak 
gözle görülebilen Kıbrıs için “stratejik önemi azaldı” diyebilen emekli amirallere,  

 “Kıbrıs konusu çözüldüğünde hemen AB’den tarih alıp üye olabileceğimiz" şeklinde yorum 
yapan emekli büyükelçilere,  

 Karen Fogg zamanında başlatılan Denktaş’ı itibarsızlaştırma kampanyasına sonradan 
eklemlenen dönemin sisteme yeni girmiş hükümetine ve onunla birlikte türeyen “Kıbrıs ve AB 
uzmanı” gazetecilere  

karşı durduğu için Prof. Mümtaz Soysal gibi Prof. Halûk Kabaalioğlu’nun da adı “çözüm istemeyen 
şahine” çıkmış. 
Hoca soruyor “Neydi bu yeni politika? Statükocu Denktaş’ı Annan Planı sürecinden devre dışı bırakmak 
için siyaseten zayıflatalım, sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle onu itibarsızlaştırırken 
Mehmet Ali Talat’ı parlatalım… Buna Genelkurmay da ses çıkarmıyordu. Muhalefetteki o köklü 
partilerin, yıllardır millî dava dedikleri Kıbrıs meselesine karşı sesleri cılızdı. Ecevit’i, Demirel’i, Erbakan’ı, 
Bahçeli’si… ABD ve AB’nin yanı sıra artık Türk hükümetinin de baskısı altında kalan Denktaş için bu belki 
de en zor dönemdi. Özensiz ve saygısız sözlerle rencide ediliyordu. Ne için? Türkiye’deki "evetçilerin” 
Kıbrıs konusunda, KKTC’yi Annan Planı çerçevesinde federal bir yapıda AB’ye soktuktan sonra tarih alıp 
Türkiye’nin AB üyesi olabileceğini düşünebildikleri anlaşılıyor.” Burada Halûk Hocam, “düşünebildikleri 
anlaşılıyor” diyerek çok kibar bir yorum yapmış. Referandumda Annan Planı Türk tarafınca kabul 
edilirken Rumlar tarafından reddedildiğini hatırlatalım. 

Hoca, Annan Planının 2004 yılında KKTC’de referanduma sunulmasından önceki süreci, “evetçilere” 
karşı bireysel çabalarını, katıldığı veya kendi düzenlediği seminerler, paneller veya toplantılarda yaptığı 
konuşmaları anlatmış. Hoca, yurtiçindeki kıymet bilmezlere; Zürih ve Londra Anlaşmaları ile Kıbrıs’ın 
tapusunu Türkiye’ye veren Fatin Rüştü Zorlu’nun kemiklerini sızlatmayın şeklinde dert anlatmaya 
çalışırken, yurtdışında Türkiye’nin 1974 müdahalesini Kıbrıs’ın işgali olarak gören hukuk bilmez 
yabancılara da; garantör ülke olarak müdahale edildiğini, Türkiye’ye Kıbrıs üzerinde söz hakkı tanıyan 
Zürih ve Londra Anlaşmalarını anlatmaktan bıkmamış. İleride bu konuda çalışacak olanlara yol 
göstermesi açısından da (sayfa 497-573) eklere ayrıca materyaller koymuş. Yıllarca süren bütün bu 
çabalarla ilgili son söz olarak Halûk Hoca diyor ki:  

“Bütün yurt dışı temsilciliklerden dağıttığımız Londra Üniversitesi Devletler Hukuku uzmanı Profesör 
Maurice Mendelson’ın verdiği hukuki mütalaa ve daha sonra Rumların hazırlattığı hukuki görüşlere 
karşı yazdığı ek görüşler,  

- Cambridge Üniversitesi Trinity College’den Profesör Elihu Lauterpacht’ın mütalaası,  
- ABD Dışişleri Bakanlığında (Department of State) hukuk müşavirliği de yapan Profesör Monroe 

Leigh’in hukuki görüşü,  
- Alman Dışişleri Bakanlığına ve Bavyera Eyaleti’ne danışmanlık yapan Profesör Dr. Dieter 

Blumenwitz’in çalışması,  
- Roma Üniversitesinden Prof. Dr. Augusto Sinagra ve 6 tanınmış İtalyan hukukçunun verdiği 

mütalaa,  



- 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi başkanı Profesör Forstoff ’un 1963 
sonuna kadar asistanlığını yapan Dr. Christian Heinze’nin ayrıntılı hukuki incelemeleri,  

- 1960-1963 arasında "Kıbrıs Cumhuriyeti" yıkılmadan önce Kıbrıs Yüksek Anayasa 
Mahkemesinde görev yapan Türk yargıç Necati Münir Ertekün tarafından yayınlanan 230 sayfalık "The 
Status of the Two Peoples in Cyprus, Legal Opinions" kitabı…  
Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kuran 1959-60 Zürih ve Londra Antlaşmalarından kaynaklanan 

haklarımızı ortaya koyan, Türkiye ve Yunanistan’ın aynı anda üyesi olmadığı bir uluslararası siyasi veya 

ekonomik örgüte "Kıbrıs Cumhuriyetinin " üye olamayacağını söyleyen bütün hukuki mütalaaları içeren 

bu kitaplar, ne yazık ki elimizde tarihî ama acı birer hatıra olarak kaldı.”  

 

Dördüncü Cilt  

Cilt IV Bölüm 1 Hocanın üç dönem üst üste İKV Yönetim Kurulu başkanı olduğu (2007-2014) 

dönemde yaptıkları yer alıyor. Yeditepe Hukuk dekanı olarak görevi devam ederken bir de İKV 

Başkanı olunca çok isabetli bir kararla, müthiş bir akademisyen olan Yıldız Teknik Üniversitesinden 

Doç. Dr. Çiğdem Nas’ı İKV genel sekreterliğine getirmesi, Hocanın yükünü azaltmış. Zaten Hoca 

nerede görev yapsa, sağ kolu olarak her zaman liyakatli bir eski öğrencisini yanına almıştır.  

İş dünyasından, üniversitelerden, odalardan, barolardan, siyasi partilerden katılımcılar eşliğinde,  

Avrupa’nın hemen hemen bütün başkentlerinde seminerler, konferanslar, paneller, toplantılar 

düzenlenmişler. Hocanın her toplantıda öncelikle vurgulamaya çalıştığı şey; 1996’da Gümrük Birliği 

uygulamasına geçildikten sonra GB’nin nihai bir hedef değil, sadece Ortaklık Anlaşması uyarınca tam 

üyelik öncesi ulaşılması gereken bir aşama olduğunu ve esas hedefin tam üyelik olduğunu, hedef 

tarih belirlenmeden sürdürülen müzakere sürecinin belirsizlik yarattığını hatırlatmak olmuş. Bu 

konuda pek çok makale yazmış, tebliğ sunmuş (Bkz. GB ve AB-Türkiye İlişkileri ile ilgili bazı ekler ss. 

323-452) 

Bir dönem Türkiye ve AB’de ilginç bir durum oluşmuştur. 2005’de Türkiye ile müzakerelerin açılıp 

adaylık sürecinin başlamasının ardından liberallerin ve AKP’nin Türkiye’nin AB üyeliğini 

desteklediği, ana muhalefet partisi CHP’nin ise Türkiye’nin AB  üyeliğine karşı olduğu gibi bir hava 

yaratılmıştır. Avrupa’da da Ergenekon - Balyoz Davalarına bakış bu çerçeveye oturtulmuştur. 

2009’da Türkiye’de liberallerin askerlere yapılanları hararetle desteklediği dönemde, Komisyonun 

“ilerleme raporu” yayınlamasından önce, Hoca Brüksel’e yaptığı bir ziyareti anlatıyor. Avrupa 

Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten’i ziyaret etmiş. Kendisine Kıbrıs, vize, kamyon 

kotaları, AB’nin akdettiği STA’lar vs. ile ilgili mutat sorunları anlattıktan sonra Türkiye’de Ergenekon 

- Balyoz Davaları konusunda duyulan endişeleri de dile getirmiş, “Bildiğimiz hukuk kuralları 

fütursuzca çiğneniyor ama siz ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor.’ diyerek bunu alkışlıyorsunuz .” 

demiş. Hukuk devleti, insan hakları, yargı bağımsızlığı konularında sık sık nutuk çeken Avrupalı 

parlamenter sus pus olmuş. Hoca kendi kendine soruyor: Avrupa Parlamentosundan o tarihlerde 

gelecek uyarılar, ikazlar, daha sonra yanıldıklarını, kandırıldıklarını itiraf eden hükümet yetkililerinin 

daha önce uyanmalarına yol açar mıydı, bilmiyorum. Benimle beraber Oomen-Ruijten’in odasına 

giren ve konuşmalarımızı not alan İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray da şaşırmıştı. Ancak, kadının 

bizi neden kaile almadığını açıklayan bir hatırlatma yaptı; “Halûk Hocam, bizden önce Profesör Ahmet 

İnsel Bey raportörü ziyaret etti.”.  



Türkiye-AB ilişkilerinin tıkandığı dönemlerde Hoca beklemek yerine aktif olmayı seçmiş. TUNAECS 

başkanı, İKV Yönetim Kurulu başkanı ve Yeditepe Hukuk Fakültesi dekanı olarak üç şapkasını da 

kullanıp çeşitli üniversiteler, AB kurum ve kuruluşlarıyla, gazetecilerle sürekli temaslarda bulunmuş. 

Hoca o dönemdeki tıkanmayla ilgili:  “Süreci tıkayan faktörler arasında Kıbrıs sorununa ilişkin olarak 

AB’nin Türkiye’den liman ve havalimanlarını GKRY bandıralı gemi ve taşıtlara açma talepleri, iki 

büyük AB üyesi Almanya ve Fransa’da liderler düzeyindeki isteksizlik, Fransa ve GKRY’nin müzakere 

sürecinde bazı başlıkların açılmasını engellemesi bulunuyordu. 2005 yılında başlayan müzakerelerde 

o güne dek 13 başlık açılmış durumda idi. Daha sonra, toplam 35 başlıktan sadece üçünün 

müzakereye açılması mümkün görülüyordu.” demektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, kamu ihaleleri 

konuları da sorunlar arasındadır.   

2011 yılında Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklığı gidermek için AB Komisyonu tarafından "Pozitif 

Gündem" diye bir yaklaşım ortaya atılır. Pozitif Gündem, Türkiye’nin AB katılım sürecine ivme 

kazandırmak amacıyla başlatılan yeni bir çalışma yöntemidir. Hoca bunun bir çeşit müzakere 

sürecine alternatif “Türkiye’ye imtiyazlı ortaklık” rotasına dönüşmesi ihtimalinden çekinmektedir ve 

bunu hem İKV’ye hem Yeditepe’ye davet ettiği Bureau of European Policy Advisers BEPA yetkililerine 

aktarmıştır (Bu konudaki değerlendirmeleri için bkz.s.129-132). Ankara Anlaşmasını çok iyi bilen Prof. 

Maresceau da (s.141, 183) Prof. Andrea Ott da (s.187) Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkan kimi üye 

devletlerin "imtiyazlı ortaklık" adı altında geliştirdikleri çeşitli seçeneklerin hukuki altyapısının 

bulunmadığı söylemektedir. Bunu defalarca dile getiren Haluk Hoca da Avrupa Parlamentosunda 

düzenlenen "Türkiye-AB İlişkileri: Şimdi Ne Olacak?” toplantısında: “İster 'özel ilişki', ister 'süper' 

veya 'jumbo ortaklık' adı verilsin, tam üyelikle sonuçlanmayan müzakereler sonunda 74 milyon 

Türk vatandaşı, Avrupa tarafından kandırıldığı düşüncesi ile AB’yi artık pek dost olarak 

göremeyecektir.” şeklinde bir konuşma yapmış (s.152), Türkiye’nin AB Konseyi toplantılarına, bakan 

düzeyinde gözlemci olarak davet edilmesi gibi formüllerin uygulamaya koyulmasını önermiş.  

AB katılım sürecinde girilen duraklama döneminin aşılması için geniş kapsamlı bir çağrı yapmak üzere 

İKV, TOBB ve Türkiye Avrupa Vakfı, sivil toplum örgütlerini 22 Nisan 2011’de bir platformda 

toplamışlar. TÜSİAD, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİSK, TESK, MÜSİAD, DİSK, Türk-İş, Hak-İş, 

Türkiye Barolar Birliği, KALDER, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Reklamcılar 

Derneği, Sosyal Demokrasi Vakfı, Tescilli Markalar Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, 

Tüketiciler Birliği, Tüketiciyi Koruma Derneği, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu gibi sivil toplum 

kuruluşları ile üniversiteler ve basından gelen toplam 61 temsilci bir araya gelmiş. Türkiye’de sivil 

toplumun farklı kesimlerinin, iş dünyasının, emeğin, küçük işletmelerin, zanaatkârın, esnafın, 

çiftçinin ve bilim çevrelerinin temsilcileri olarak Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin geniş bir 

mutabakatın var olduğu vurgulanmış. Yeni ve daha etkin bir iletişim stratejisi geliştirilmesi ve güçlü 

bir şekilde uygulamaya konulması gerektiğine dikkat çekilmiş.  

Türkiye ile aynı zamanda tam üyelik müzakerelerine başlayan Hırvatistan’ın deneyimlerinden 

yararlanmak için Hırvat uzmanların özellikle karşılaştıkları sorunlar, sağlanan derogasyonlar (istisna 

ve muafiyetler) ve geçiş süreleri hakkında bilgi verdikleri “Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne Katılım 

Müzakereleri: Gelişmeler, sorunlar, çözümler ve Türkiye için izdüşümleri” başlıklı bir toplantı 

düzenlemişler. Bu toplantıda ilginç bir şey ortaya çıkmış. Sadece bize mahsus olduğunu 

düşündüğümüz "AB’nin üyelik için her daim yeni şartlar öne sürdüğü" şeklindeki sitemimizin 

müzakere sürecinde onlar tarafından da yapıldığı, “henüz üye devletler tarafından bile yerine 



getirilmemiş uygulamaların hayata geçirilmesinin istendiği” ortaya çıkmış. Daha sonra yapılan bir 

Balkan Siyasi Kulübü toplantısında Hoca Romanya Eski Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu ile soh-

bet etme imkânı bulup kendisine AB ile katılım müzakerelerinde Kopenhag kriterleri çerçevesinde 

"komşu ülkelerle sorunlarınızı halletmelisiniz koşulu" olduğu için Macaristan ile sorunları nasıl 

çözümlediklerini sormuş. O da cevaben “Tam üye olana kadar fazla patırtı çıkarmamalısınız, sorunları 

usul usul çözmelisiniz.” demeye getirmiş.  

Yapılan toplantılar, seminerler, ortak projeler, karşılıklı ziyaretler sonucunda kurulan dostluklara 

binaen ileride; müzakere heyetimize önemli taktikler verebilecek, müzakere stratejileri 

oluşturulmasına önderlik edebilecek ve sorun çıkaran üye devletlerin nasıl ikna edilebileceği 

konusunda tavsiyelerde bulunabilecek Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Politikasından sorumlu 

Başkan Yardımcısı Günter Verheugen’in emekli olduktan sonra TOBB’ye danışman olduğunu 

görüyoruz.  

Hoca İKV’de başlattığı AB dönem başkanı olan ülkelere ziyaret geleneği çerçevesinde 2009’da 

İspanya dönem başkanı olunca Türkiye’den ve İspanya’dan üniversite öğrencilerinin katılımıyla İKV-

Yeditepe işbirliği ile bir yaz okulu düzenlenmiş. Önyargıları aşma, kültürlerarası diyalog, Avrupa ve 

Türkiye arasında iletişim stratejilerinin geliştirilmesi konularında çalıştaylar yapılmış.  Daha sonra 

Madrit’te Türkiye’den diplomatlar, bilim adamları ve basın yayın mensuplarının katıldığı toplantılar 

düzenlenmiş. İrlanda’nın AB dönem başkanlığında Dublin’e gidilmiş, Türkiye-AB ilişkileri, katılım 

sürecindeki gelişmeler, AB’nin genişleme stratejisi, Osmanlı’dan modern Türkiye’ye Avrupa ile ilişkiler, 

Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler konularının ele alındığı toplantıda Hocanın yaptığı güzel bir 

konuşma Youtube’da var (https://youtube/R9P4_3GEjS8) 

İKV ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ile pek çok seminer yapılmış. İlginç başlıklı birkaç örnek şöyle: 

"Türkiye’nin imzalayacağı katılım antlaşmasının AB ve üye devletler açısından etkileri" konulu  

Maastricht Üniversitesinin yaptığı araştırma sonuçları ve “Yıl 2030: Türkiye Avrupa Dönem 

Başkanlığı’nı Üstleniyor" başlıklı senaryo sahipleri ile yapılan toplantı; "EU as a moving target" 

başlıklı AB’nin geleceğine ilişkin seminerler.  

Yurtdışında düzenlenen bazı toplantılarda pürüzler de çıkmış. Mesela 2009’da Ghent Üniversitesi 

tarafından Flaman Yasama Meclisinde düzenlenen Türkiye-AB Konferansına katılım çok olmuş. 

Toplantı öncesinde Belçika aşırı sağcı Vlaams Blok Partisinden dört kişi Türkiye aleyhinde protesto 

gösterisi yaparak "Türkiye’ye hayır" yazılı kâğıtlar dağıtmış. Göstericiler toplantının Flamanca yerine 

İngilizce yapılmasını da protesto etmişler. 2009’da Fransa’nın dönem başkanlığı sırasında Paris 

Üniversitesi işbirliği ile iki gün süren Türkiye’nin AB Üyeliğini İstemeli mi Korkmalı mı? konulu bir 

uluslararası kolokyum düzenlenmiş. Oturumlardan birinde Nabuco projesini anlatan Gaidz Minassian 

konuşmasının bilimsel bölümünü tamamladıktan sonra tragedya oynayan bir artist gibi kendisine 

göre Ermeni sorununu anlatmış. Kıbrıs Rum Yönetimi temsilcileri de KKTC ve AB ilişkilerine değinen 

konuşmacı Vahit Polat’ın sözünü kesmek istemiş. Paris Üniversitesinden Prof. Otmar Seul, Rumların 

önüne çıkarak “Burada bilimsel toplantı yapıyoruz. Konuşmacının sözünü kesemezsiniz!” demiş. 

Kıbrıslı Rum göçmen olduğunu öne süren bir izleyici salonda bulunanlara Kıbrıs’ta çektiklerini 

anlatmak istemiş, Kıbrıs Rum Temsilciğinden gelen iki diplomattan biri de KKTC’yi tanımadıklarını, bu 

ülkeyi sadece Türkiye’nin tanıdığını belirten bir konuşma yapmış. Toplantı Türkiye-AB ilişkilerini 

irdeleyen Prof. Dr. Ali Bozer’in son derece ustalıkla seçilmiş cümlelerle kurduğu eleştirilerle sona 

ermiş.  

https://youtube/R9P4_3GEjS8


TOBB- İKV işbirliği ile de yurt dışında yapılan pek çok çalışma toplantısı var.  Bunların bir kısmı 

Türkiye’yi tanıtma amaçlı, bir kısmı Türkiye-AB ilişkilerindeki tıkanıklığı giderme amaçlı, bir kısmı da 

iş dünyasının görüşleri ve sorunlarını karşı tarafa aktarma amaçlı.   

“Window to Turkey” toplantıları Türkiye’yi Brüksel’deki eurokratlara, Avrupa Parlamentosu 

üyelerine, basın mensuplarına ve akademisyenlere tanıtma amacıyla düzenlenmiş. Bunlardan birinde 

Hocanın anlattığı Avrupa Komisyonunun üst düzey çalışanlarından Türk dostu baba oğul Alessandro 

ve Livio Misssir-di-Lusignano’ların hikâyesi çok güçlü. Hoca toplantının çok kalabalık olduğundan 

bahisle şöyle bir espri yapıyor: “Türklerin yaptığı toplantılardan sonra ikramın zengin olduğunun 

bilinmesi de katılımın artmasına yol açmış olabilir!”. Toplantıdan sonra yabancı basın temsilcilerini 

Brüksel’de Türk yemekleriyle meşhur Sublime Porte (Bâb-ı Âli) lokantasında ağırlamışlar. İKV’nin 

Brüksel’de düzenlediği "Window to Turkey" toplantı dizisinin karşılığında Avrupa Komisyonu 

yetkilileri de 2009 ve 2012’de Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin, AB’nin geleceği ile ilgili   

BEPA’nın öngörülerinin irdelendiği "Window to EU” adı altında bir toplantı dizisi düzenlemiş (s.171-

175).  

Çeşitli zamanlarda Komisyonun Türkiye Masası şefi ve uzmanları ile defalarca toplantılar yapılıp 

ısrarla Gümrük Birliğinin aksayan yönleri anlatılmış. Yapısal, bölgesel ve sosyal fonlardan AB üyesi 

ülke şirketlerinin doğrudan ve dolaylı yararlanmasına karşın Türk şirketlerinin bu fonlardan 

yararlanamadığını, bunun da haksız rekabete yol açtığı ifade edilmiş.  

AB’nin üçüncü ülkelerle yürüttüğü serbest ticaret anlaşmaları (STA) müzakerelerine Türkiye’nin dâhil 

edilmemesinden kaynaklanan dış ticaret sorunlarına işaret edilerek çözüm için AB’nin STA 

müzakerelerini Türkiye ile paralel yürütmesi, imzalanacak anlaşmanın aynı anda paraf edilip aynı 

anda yürürlüğe girmesinin sağlanması gerektiği belirtilmiş. Bir örnek olarak Hocanın bu konuda  

20.9.2010’da  AB - Güney Kore STA Anlaşması ile ilgili Euractiv’e verdiği yazılı açıklama s. 231’de yer 

alıyor.   

Cilt IV Bölüm 2’de anlatıldığı üzere vize sorunu ile ilgili o kadar çok çalışma yapılmış ki bu konuya 

ayrı bir bölüm ayrılmış. Hocanın konuya ilgisi Haziran 1980’de Almanya’nın geçici bir önlem olarak 

Türk vatandaşlarına vize koyacağını açıklaması üzerine, vizenin Ortaklık Anlaşması ve özellikle Katma 

Protokol’ü ihlal ettiğine ilişkin bir rapor hazırlaması ile başlamış. Daha sonra vizeyi sürekli protesto 

etmesi nedeniyle yabancı konsolos ve büyükelçiler Hocaya Mr. Visa lakabını takmışlar. O gün 

bugündür bu ‘geçici’ önlemle hemhal olduğumuzu söylüyor. Sayfa 235’de bu konuda biraz içini 

dökmüş.  

 TOBB ve İKV işbirliği ile "Vize Şikâyet Hattı" projesi yapılmış, AB ülkeleri tarafından Türk 

vatandaşlarına uygulanan vizenin yarattığı sıkıntılara değinilerek vize prosedüründe istenen 

belgelerin özel hayatın gizliliği ve ticari sırların korunması ilkelerini ihlal ettiği,  Avrupa’da fuarlara 

veya iş görüşmelerine katılacak iş adamlarından davet mektubu ve birçok evrak istendiği, vize alma 

süresinin bazen ayları bulabildiği, AB’ye katılım müzakerelerini sürdüren Türkiye’ye vize 

uygulanmasının Gümrük Birliği ve Ortaklık Anlaşması ile bağdaşmadığı ve vizenin bir tarife dışı engel 

etkisi yarattığı her fırsatta anlatılmış.  

Avrupa’da yerleşik Türk avukatlara; Brüksel’de, Amsterdam’da Adalet Divanında nasıl dava açılacağı 

konusunda yol göstermek üzere seminerler verilmiş. Bu iş için kendisine Yeditepe Üniversitesi 

tarafından fahri profesörlük ve fahri doktor unvanı verilen konunun uzmanı Dr. Rolf Gutmann 



seçilmiş. (Gutmann’ın verilen unvanları Almanya’da kullanması ile ilgili mizahi hikâye için bkz. Cilt IV. 

Bölüm 2 s. 327-329). Türkiye’de yerleşik avukatları bilgilendirmek üzere de çok sayıda toplantı 

düzenlenmiş. Hukuki mütalaalar kitap olarak bastırılıp dağıtılmış.  

Bu kitaplardan biri İKV ve Radbound Nijmegen Üniversitesi ortak yayını olarak sunulan Prof. Dr. Kees 

Groenendijk ve Prof. Dr. Elspeth Guild’in telif ücreti almadan kaleme aldıkları "Visa Policy of Member 

States and the EU Towards Turkish Nationals After Soysal" kitabı (s.236-239). Çok sayıda bastırıp 

tüm Avrupa üniversitelerinin hukuk fakültelerine, AB enstitülerine, AP üyelerine, basın yayın 

organlarına gönderilmiş. Çok olumlu tepkiler alınmış. Hoca, “Veya ben öyle düşünüyordum!” diyerek 

anlatmış:  

“Ben büyük bir iş yaptığımı düşünerek Brüksel İKV Temsilcisi Haluk Nuray ile beraber, Daimî 

Temsilcimiz Büyükelçi Selim Kuneralp’e kitabı takdim etmeye gittim. “Bakınız, iki önemli hukuk 

otoritesine, size temaslarınızda, girişimlerinizde çok yararlı olacak bir kitap yazdırdık.” dedim, kitabı 

takdim ettim 

Büyükelçi ve Daimî Temsilcimiz Kuneralp, herhâlde Avrupa Komisyonu yetkililerine bu hukuki 

argümanları çok anlatmış ve karşılık görememiş olacak ki, “Halûk Bey, her şey hukuk değil!” dedi ve 

bizim iftiharla getirdiğimiz kitabı önündeki sehpaya attı. Haluk Nuray’a baktım, o da bir şey 

diyemedi….   Başka konulara değindik ve Büyükelçimizden müsaade istedik.  

Aradan bir süre geçti, duyduk ki Büyükelçimizin eşleri Londra’ya gitmek için vize başvurusu yapmayı 

planlamış. O dönemde Brüksel’deki İngiliz Büyükelçiliği/Konsolosluğu içindeki vize ofisi kapatılmış ve 

Belçika’daki Türkler, Paris’e giderek Birleşik Krallık Başkonsolosluğundan vize almak zorundaymış. 

İngilizler öyle yeşil pasaport, kırmızı diplomatik pasaport falan anlamıyorlar. “Bizde vatandaşlarımız 

tek tip pasaport kullanır.” diyerek diplomatik pasaportlara bile vize uyguluyor. Brüksel’de çalıştığım 

dönemde diplomatik pasaportuma vize alırken bunu öğrenmiştim. Büyükelçimizin eşi posta ile vize 

alınamayacağını, kendisinin bizzat giderek alması gerektiğini öğrenince vize için Paris’e giderek 

başvurmayı uygun bulmamışlar. Bir müddet sonra diplomatik pasaportlara İngiliz vize mecburiyeti 

kalkmış ve sorun çözülmüş. 

Kısa bir süre sonra, Brüksel’den temsilcimiz Haluk Nuray aradı: “Başkanım, Daimî Temsilcimiz 

Büyükelçi Selim Kuneralp, İKV’nin vize konusunda hazırlattığı raporlardan on adet istiyor!”. Tabii, 

hemen elli adet gönderdik. Elbette her şey hukukla halledilemezdi ama hukuk da ihmal 

edilmemeliydi”. 

Cilt IV. Bölüm 2 sonunda Hoca, Yönetim Kurulu başkanları üzerinden anlattığı İKV tarihçesinin 

kendisine ait olan faslını tamamlamış. “İKV’de 7 yıl başkanlıktan sonra padişah kaftanı gibi bir biblo 

verdiler. En uzun süre başkanlık yapan benmişim” diyerek görevi Ömer Cihad Vardan’a devretmiş. 

Cilt IV Bölüm 3’de Hocanın İKV’de halen devam etmekte olan Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı 

döneminde yapılan bazı konferanslar ve toplantılar anlatılmış. Ömer Cihad Vardan, bir yıl sonra DEİK 

başkanlığına seçilince, 2015’de, Hocanın eski bir öğrencisi olan ve bugün halen göreve devam eden 

Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu İKV başkanı olmuş. Birlikte AB konusunu 

mümkün mertebe gündemde tutmaya devam etmişler, yabancı konukları ağırlamışlar. AB ile ilgili 

yurtiçi ve yurtdışında çeşitli toplantılara katılmışlar. Bu arada Halûk Hoca ELFA’da devrim yapmış, 

başkanlığı almış. Yeditepe Hukuk dekanı, TUNAECS başkanı ve Jean Monnet profesörü olarak katıldığı 

konferanslara, seminerlere devam etmiş.  



 Okuduklarıma dayanarak kendimde bir noktaya işaret etme ruhsatı buluyorum ve diyorum ki Hoca 

anlattıklarına çok esprili bir bitiş tarihi saptamış. 29 Nisan 2019. Dördüncü cilt 3. bölümü yazarken; 

sabah, öğlen ve öğleden sonra olmak üzere, bir günde üç konferansa katıldığını kendisi de görünce 

yazmayı o tarihte kesmiş. Yoksa kitabın hiçbir şekilde bitmeyeceğini görmüş. Ben de “son 

söyleyeceğini hep ilk önce söyler” dediğim Hocamın dördüncü cilt önsöz yazısından bir son söz 

çıkardım: 

“Katılma müzakereleri hâlen ilerlemese dahi teknik olarak "müzakere sürecinde bir aday ülke" olan 

Türkiye ne yapmalıdır? Bu aşamaya gelebilmek için ne kadar kararlı politikalar uygulandığı, ne kadar 

yoğun çabalar harcandığı gözden uzak tutulmamalıdır. Yarım yüzyıl boyunca AB’ye üyelik bir "devlet 

politikası" haline gelmiş, siyaset adamları, diplomatlar başta olmak üzere pek çok kişi AB üyeliği için 

yoğun bir çalışma sergilemiştir. 

AB’nin önümüzdeki yıllarda bazı değişikliklere gidebileceği ifade ediliyor. Tüm Avrupa ülkeleri AB 

içinde entegre olunca, bir Avrupa ülkesi olan Türkiye bunun dışında mı kalacaktır? 

83 milyon nüfuslu Türkiye’nin, AB karar mekanizmalarının içinde önemli bir ağırlığı olacağını ileri 

süren bazı üyeler bunu kabul etmek istemeyeceklerdir. Ancak, Türkiye’ye karşı taahhütleri olduğu da 

muhakkaktır. 2005’de müzakerelerin açılması aşamasında Türkiye, AB müktesebatının önemli bir 

bölümünü kabul etmiş, üyelik için öngörülen koşulların birçoğunu yerine getirmişti. Zaten Gümrük 

Birliği sonucu ekonomik entegrasyon da —bazı pürüzler olmasına rağmen— tamamlanmış 

sayılmaktadır...  

Zaman zaman "züccaciye dükkânına girmiş fil" gibi davrandığımız oluyor. Kırdığımız vazolar, avizeler, 

çanak çömlekler oluyor. Özellikle son on yılda çok şey kırdık döktük. Bu davranışlarımızla Türkiye’ye 

güvenen, destek veren birçok yabancı dostumuzu da kırdık, küstürdük. Fanatik Türk düşmanlarına 

karşı mücadelemizin kolay olmayacağı da açıktır. Ancak bunlar aşılamayacak engeller değildir. 

Uluslararası koşullar, kuvvet dengeleri ve konjonktür uygun olduğunda ve biz de hazır isek üyelik 

hedefine ulaşılması imkânsız değildir.”.  

Ben de şunu ekleyeyim. Bu uzun ince yolda hikâyeler yıllarda geç, dillerde tez geçer.  

M. Demirhan 

  

 

 


