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Bilgi, beseriyet tarihi boyunca insanlA gA n sahip oldugu en nemli
aralardan biri olmustur. Bilgiye sahip olan medeniyetler digerleri
uzerinde hkimiyet kurabilmislerdir. Bugun ise bilgiyi teknoloji ile
bulusturan ulkeler her konuda ne A kmA slardA r. DolayA sA yla
insanlA k tarihinin her dneminde elde edilen bilgi toplumlarA

mukemmellige gturen en nemli ara olmustur.Kuresellesmenin her
turlu bilgiyi aA k ve ulasA labilir hale getirdigi gunumuzde dogru

olan bilgiye ulasmak en nemli parametre haline gelmistir. Hatta bazA
uzmanlar tarafA ndan ';bilgi guvenligi' kavramA yaratA lmA s ve
ulusal guvenligin ierisinde kendisine yer bulmustur.Bilgiyi dogru
kurum, yazar ve uzmanA ndan almak nemli hale gelmistir. Bu

baglamda Avrupa Birligi Eski BakanA mA z SayA n Egemen BagA
s'A n 2010-2018 yA llarA arasA nda AB surecine iliskin basA nda
yayA mlanan makale ve yazA larA nA derledigi ';Basmuzakerecinin
Kaleminden' adlA eser, Turkiye-AB iliskilerinin tarihi gelisimini
daha iyi anlamamA zA saglayacaktA r.Birbirinden bagA msA z
ilerleyen her bir metin genis erevede yorumlandA gA nda AB
surecinin ilerleyisine ayna tutmaktadA r. Eserdeki her bir cumle,
BagA s'A n siyas deneyimini gelecek nesillere aktarma gayesi ile
sekillenmis ve suphesiz bilgileri bireysellikten A kararak bu aziz



vatanA n evlatlarA na yol gsterecek bir rehber niteligine
burunmustur. Eserin bu iliskileri duzenleyen bakanlA gA n basA nda
yer alan BagA s tarafA ndan yazA lmasA , Turkiye'nin AB uyeligi
konusunda ve bu sure ierisinde yasanan gelismelere dair kalA

plasmA s dusunce ve n yargA larA yA kacak ve eseri ilk el kaynak
haline getirecektir.AB surecinin ve bu surete yasanan hadiselerin

daha buyuk bir kitleye ulasabilmesi adA na ilk el kaynak olabilecek
';Basmuzakerecinin Kaleminden' adlA esere universitemizin kayA
tsA z kalmasA dusunulemezdi.Eserin, bizlere oldugu gibi bizden
sonraki nesillere de A sA k tutmasA dileklerimleDr. Mustafa
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