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PROF. DR. ASLAN GUNDUZ'U ANARKEN

Orban OGUZ*

Ger9ekten vatansever, heyecanh ve bilgili bir insan olan Prof. Dr. Asian
Gi.indi.iz'i.i 90k erken ya~ta ve i.ilkemizin ondan yararlanacag1 gi.inlerde
kaybetmenin act buruklugunu hissederek onun 9ah~malmm yeniden
hatlrlamamn ve Ti.irkiye'nin AB ile mi.izakere tarihi ald1g1 bir zamanda onu
yeniden anmanm i.izi.inti.isi.i i9erisinde 9ah~malmna yakmdan tamk oldugum
bu degerli bilim adamm1 rahmetle yad ediyorum.
Ti.irkiye'nin AB ile olan ili~kileri 45 yllhk bir ge9mi~e dayamyor. Bu 45
yth yakmdan izleyen bir bilim insam olarak bugi.in Prof. Dr. Asian
Gi.indi.iz'i.i anarken
bu karma~1k ili~kilerin geli~imini gen9lerin
incelemelerini ve i.izerinde di.i~i.inmelerini temenni ediyorum. Esasen
Marmara Oniversitesi A vrupa Toplulugu Enstiti.isi.i de bu ama9la taraf1mdan
kurulmu~tur. Bu Enstiti.ini.in A vrupa' daki geli~meleri yakmdan takibe
almasm1 ve AB ile bi.iti.inle~me de rol i.istlenmesini bekliyoruz.
Ti.irkiye - Avrupa ili~kileri zaman zaman htzh, zaman zaman gev~ek bir
di.izeyde si.iri.ip gelmi~tir. Onemli olan bu si.ire9te yeti~mi~ insan kapasitesine
ula~maktu. Bunun i9inde Enstiti.i'de yetkili, di.izeyde ger9ekten bu i~leri en
ince teferruatma kadar ula~abilecek di.izeyli bilim insanlartna ihtiya9 vardtr.
Bunun i9indir ki Prof. Dr. Haluk Kabaalioglu'nu gen9 bir hukuk9u olarak
tamdtgtm zaman kendisine beraber 9al1~ma teklifinde
iKV' de
bulunmu~tum. Ondan sonra ara~tuma merkezindeki arkada~lartmtzm
onerilerini de dikkate alarak 1987' de zamanm ba~bakan1 Turgut Ozal' a
Ankara' daki bir gori.i~memiz masmda kendisinden ricam oldugunu
belirttim ve Marmara Oniversitesi'ne bagh olarak Avrupa Toplulugu
Enstiti.isi.i'ni.in kurulmasm1 istedim. 0 suada yantmtzda bulunan Milli
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Egitim bakam Metin Emiroglu'na Ozal donerek "bak Orban beyin dilegini
kaydet, bunu yerine getirelim" dedi. Bu tarihlerde Yiiksekogretim
Kanununda ki baz1 degi~iklikler ir;in TBMM Milli Egitim Komisyonu
toplamyordu. Bu onerim Milli Egitim Bakam tarafmdan Komisyona iletildi.
TBMM' de ad1 ger;en yasa degi~iklikleri kabul edildikten sonra Marmara
Dniversitesi'ne bagh olarak Tiirkiye'de ilk defa Avrupa Toplulugu
Enstitiisii kurulmu~ oldu. Bundan sonra Ara~tlrma Merkezimizin ba~mda
bulunan Prof. Dr. Haluk Kabaalioglu'na Enstitii Miidiirliigiinii teklif ettim.
0 da belli bir siire sonra bu teklifimi kabul ederek Marmara Universitesi
A vrupa Toplulugu Ara~tlrma Merkezinin ba~ma ger;ip ciddi bir ~ekilde
inceleme ve ara~tlrmalanm ba~ar1h bir ~ekilde siirdiirdii. Yurt ir;inde ve yurt
d1~mdaki degerli bilim adamlanm toplayarak Enstitiiniin belli bir diizeye
gelmesine hizmet etti.
Prof. Dr. Haluk Kabaalioglu'nu bu Enstitiiniin Miidiirii olarak atad1m. 0
da yurt ir;inde ve yurt d1~mdaki degerli bilim adamlanm toplayarak
Enstitiiniin belli bir diizeyde olu~masma katk1da bulundu.
Bu arada insan haklan, k1ta sahanhg1, K1bns gibi konular Avrupa
Toplulugunda giindeme geliyordu. Dolay1s1yla, bu konuda uzman, ahlakh,
faziletli bir bilim adam1 olan doktor Asian Giindiiz'ii kurumumuza
kazand1rd1k.
Asian Giindiiz temiz, miitevaz1 bir Anadolu insam idi. Zaman zaman
Enstitii' de oturup r;e~itli konulan tart1~1rken onun vatansever dii~iince ve
davram~lanmn one
91kt1gm1 mii~ayede ederdim. Onu gerr;ekten r;ok
severdim ve onun iilkemizin biiyiik ihtiyac1 olan bu alanlarda hizmet
edecegine yiirekten inamrd1m. Nitekim oyle oldu, Prof. Dr. Haluk
Kabaalioglu ile giizel ve uyumlu bir i~birligi sergilediler. Aynca ylllarca
Enstitiimiiziin miidiirliigiinii iistlenerek de hem egitim hayat1m1za hem de
Avrupa Toplulugu nezdindeki .-;ah~malara biiyiik katkllarda bulundu. Bu
suretle hem Enstitiimiize hem de iilkemize biiyiik hizmetler yaptl. Prof. Dr.
Aslan Giindiiz'e en ziyade ihtiyac1m1z bulundugu giinlerde gen.-; ya~ta
aram1zdan aynlmas1 biitiin Marmara Universitesi ailesini yasa bogdu.
Tanndan kendisine rahmet, degerli ailesine ba~saghg1 ve sab1rlar diliyorum.

