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            Üzerinde  yaşadığımız bu ihtiyar küre, yine bazı önemli olaylara gebe görünüyor.  
Neler olabileceğini kestirmek, öncelikle nelerin olup bittiğini anlamamızı gerektirir.  
           Gündüzlerin olmadığı bir dünyada, geceyi şuurlandırmak mümkün olmayabilirdi. Bunun gibi, 
karşıtları ortadan kaldırılan bir ideolojinin kendisinin de olmadığına hükmedilebilir. Bu nedenledir ki 
tek ve alternatifsiz bir ideoloji, sanki kendisi bir ideoloji değilmişçesine ‘ideolojinin sonu’ ve ‘tarihin 
sonu’ söylemleri arasında egemen kılınmak istenmekte. 
          Eskiler, kervancıların günün ağardığını sanarak vaktinden önce yola çıkmalarına ve bu yüzden 
karanlıkta haramilere yem olmalarına sebep olan seher yıldızına ‘kervan kırdıran yıldızı’ derlermiş. 
Sovyetler’in serüveni biraz da buna benzemiştir. Ve, Sovyetler’in çöküşünü, sosyalizmin sonu olarak 
göstermeyi geniş ölçüde başarmışlardır. Ne var ki doğmamış bir şeyin batması da mümkün değildir. 
Bu gün yeryüzünde egemen kılınmak istenen ideolojinin adı yeni liberalizm’dir (neolibarilism).  
Oysa yeni liberalizm ne yenidir ne de liberalizm sözcüğünün çağrıştırdığı gibi özgürlükçüdür.  
Şili’den Irak’a dek ‘serbest piyasa ekonomisi’, ‘piyasa mekanizması’ vb. gibi adlarla hayata geçirilmek 
istendiği her yerde, temel hak ve özgürlüklerin yok edilmesi sonucunu da birlikte getirdiği 
görülmüştür. 
          Yeryüzü, liberalizm, daha açık adıyla, 19. yüzyıl vahşi kapitalizmi ile tanışalı çok oluyor.  
Batı dünyasından kaynaklanan liberalizm, dünyaya, sömürü, sosyal adaletsizlik, ekonomik bunalımlar, 
açlık, yoksulluk, ırkçılık ve dünya savaşları getirmiştir. Yaşanılan acı deneyimlerin ardından, 2. Dünya 
Savaşı sonrası dönemde Batı ve Kuzey Avrupa’da, bir cankurtaran simidi gibi işlev gören sosyal devlet 
kurumları hayata geçirilmiştir.  
          Türkiye’de ise sosyal devletin uluslararası sömürü üzerinde temellenmeyen ve kronolojik açıdan 
biraz daha eskiye dayanan bir türü olarak Kemalizm doğmuştur. Ancak, sosyal devletin ömrü çok 
sürmemiş; 70’li yıllardan başlayarak tırmanışa geçen yeni liberalizm ile birlikte adeta hafızalar silinmiş; 
sosyal devletin ve onunla bağlantılı olarak Kemalizm’in oradan kaldırılması başlıca hedef haline 
getirilmiştir. Bugün yeni liberalizmin, dünyayı, liberalizmden farklı bir geleceğe götüreceğini söylemek 
için geçerli hiçbir neden bulunmamaktadır. Ekonomik bunalımlar ve dünya çapında sosyal adaletsizlik 
derinleşmektedir.  Irkçılık, ‘medeniyetler çatışması’ kılıfına büründürülerek hortlatılmıştır..   
Dün, Reischtag yangını Hitler’in ‘önlenemeyen yükselişi’ne basamak yapılmıştı. Bugün de  
İkiz Kuleler ve Pentagon saldırıları, yeni bir Haçlı seferinin başlatılması ve küresel kapitalizmden 
küresel faşizme geçiş yönünde önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur. 
           Bu gelişmeler çerçevesinde Türkiye’ye çok özel bir önem atfedildiği görülüyor. O kadar ki,  
The Guardian gibi ciddi tanınan bir gazete bile, “11 Eylül terör olayı, 11 Eylül 1683’teki Viyana 
yenilgisinin Müslümanlar tarafından alınan intikamıdır” [1] yolundaki sözlere sütunlarında yer verecek 
kadar ölçüyü kaçırmış bulunmaktadır. Küresel düzeyde meydana gelen bu gelişmelerin Türkiye 
üzerindeki yansımaları, iki önemli oluşum etrafında somutlaşmaktadır: Avrupa Birliği ve BOP  
(Büyük Ortadoğu projesi) veya yeni adıyla GOP (Genişletilmiş Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi) 
Söz konusu oluşumların Türkiye ile ilişkilerini incelerken ‘dev şirketler ve cüce devletler’ döneminde 
bulunduğumuzu  unutmamamız gerekecektir.[2]   
           Bu ilişkiler, özünde, tekelleşmiş ve süper devletlerin gücünü bile gölgede bırakacak ölçüde 
devletler üstü bir konuma erişmiş bulunan sermayenin küresel imparatorluğu ile insanlığın geleceği 
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arasındaki çelişkinin bir parçasıdır. Küresel imparatorluk, iktidarını kurarken ve işletirken, yalnızca 
uluslararası finans merkezlerini değil, süper devletlerin AB ve GOP gibi oluşumlarda ifadesini bulan 
amaç ve eğilimlerini de biçimlendirmek ve yönlendirmek iktidarına erişmiş bulunmaktadır.  
Kısacası, Atatürk’ün deyimiyle emperyalizm ve mazlum uluslar arasındaki temel çelişki,  
bazı yeni vurgular ve görünümler kazanmış olarak yine karşımızdadır. 
  
          ‘Hangi Batı?’ 
  
           Gerek AB, gerekse GOP bağlamında muhatabımız Batı’dır. Ancak Batı, tekdüze bir bütünlüğü 
ifade etmez. Bu nedenle, AB-Türkiye ilişkileri söz konusu olduğunda da öncelikle Atilla İlhan’ın ünlü 
sorusunu sormamız gerekir: Hangi Batı? Batı’yı yalnızca hayranı olduğumuz bazı düşünürlerden  
veya eserleriyle bize emsalsiz güzellikleri tattırmış olan bazı sanatçılardan ibaret bir oluşum gibi 
görme şartlanmışlığından kurtulamamışsak, işin içinden çıkmamız mümkün olamaz ve derin  
hayal kırıklıklarına uğramamız kaçınılmaz olur. Bilmeliyiz ki AB ve GOP ilişkilerinde bizim karşımızda 
bulunanlar, Bruno veya Mozart gibi Batılılar değildir. 
           Aslına bakacak olursak, insanlığı biraz daha insan olma yönünde birazcık kımıldatmış olanların 
hepsinin, bu yaptıklarının karşılığın büyük acılarla ödemiş ve arkalarında bir şeyler bırakabilmek için 
çok ağır baskıları göğüslemek zorunda kalmış olduklarını görürüz. Bu durum, özellikle Batı dünyası 
açısından geçerlidir ve denilebilir ki Batı’nın aydınlık yüzü zaman zaman kendisini gösterebilmişse,  
bu, Batı’ya rağmen olmuştur. 
           Bu durumun örneklerini İsa’ya kadar dayandırmak belki doğru olmayabilir. Önce, Bruno’nun 
(1548-1600) başına gelenleri anımsayalım: Bruno, evrenin sonsuzluğu fikrini ortaya attığı için kilise 
tarafından çok ağır ve uzun işkencelere tabi tutulduktan sonra diri diri yakılmıştır. Galile de bu 
akibetten kurtulabilmek için Engizisyon mahkemesi önünde, dünyanın güneş etrafında döndüğü 
yolundaki iddiasından dönmek zorunda bırakılmıştır. 
           Bu tür örnekler, Ortaçağ ile sınırlı değildir. Çok daha yakın dönemlerden bir isim olarak Paganini 
(1782-1840), ölmeden önce günah çıkartmayı kabul etmediği için, uzun yıllar boyunca ölüsüne 
gömülecek yer verilmemiştir. Nice’te ölmesine karşın, oğlunun başvurusu üzerine, Papa, üç yıl kadar 
süren incelemelerinin sonucunda, tahnit edilmiş olan naşının Cenova yakınında geçici olarak defnine 
izin vermiştir. Bu büyük müzisyenin cesedi, daha sonra gene kilisenin baskısıyla, iki kere daha 
gömüldüğü yerden çıkarılarak değişik yerlerdeki mezarlara nakledildikten sonradır ki, nihayet 1896’da 
Parma’da bu gün bulunduğu mezara gömülebilmiştir.[3]  
           Mozart’ın (1756-1791), cenazesinin kaldırıldığı gün, zaten sürekli olarak hasta olan karısı 
yataktan çıkamamıştı. Cenazesine başka katılan da olmadı. Cesedi bir çukura atılıverdi. Birkaç gün 
sonra yataktan kalkabilen karısı, Mozart’ın mezarını boş yere aradı, durdu. [4] Marks (1818-1883), 
sürekli olarak yokluk ve hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmış; arkadaşı Engels’in desteği 
sayesinde ayakta kalabilmiştir. Şimdi artık O’nun kitapları İncil’den sonra en çok satan kitaplar 
arasında yer almasına karşın, hayattayken resmi akademik kurumlarca sistematik olarak dışlanmış, 
uzun süre eserlerine hiçbir atıfta bulunulmamak suretiyle sessizliğe gömülmek istenmiştir. 
           Van Gogh (1853-1890) yokluklar ve acılar içinde geçen yaşamı boyunca, ressam Anna Boch 
tarafından satın alınan tek bir tanesi dışarda tutulursa, hiçbir tablosunu satamamıştır.[5] Oysa bugün 
O’nun eserlerini birer satılık mal durumuna indirgemiş olan kapitalistler, bu işten büyük kazançlar 
elde etmektedirler. Einstein (1879-1955), Almanya’da, bunalan kapitalizmin başlıca dayanağı  olarak 
azgınlaşan ırkçılık belasından kurtulabilmek için ABD’ye sığınmış; orada da 50’li yıllarda azgınlaşan 
McCarthy’nin öncülüğündeki ‘kızıl histeri’ dalgasıyla karşılaşmıştır. Batı kapitalizmi, onun bilimsel 
alanda açtığı geniş ufuklardan, çıkara çıkara bilinen silahların en ölümcüllerinden birisi olan atom 
bombasını çıkarmıştır. 

http://vkgb.org/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=bodytext&Toolbar=Default#_ftn3
http://vkgb.org/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=bodytext&Toolbar=Default#_ftn4
http://vkgb.org/FCKeditor/editor/fckeditor.html?InstanceName=bodytext&Toolbar=Default#_ftn5


3 

 

           Ünlü Bertrand Russell (1872-1970) savaş karşıtı düşüncelerinden dolayı İngiltere’deki 
Cambridge Üniversitesi’nden kovulmuş, hapse atılmış; güçlükle gitme izni alabildiği ABD’de 
üniversitede görev yapmasına ancak birkaç yıl için olanak tanınmıştır. Bu örneklerin sonu gelmez. 
Batıda var olabilmiş tüm gerçek değerler açısından aynı durum söz konusudur. Bilim ve düşünceni, 
hızla, alınıp satılan bir eşyaya dönüştürüldüğü günümüz koşullarında, tüm batı üniversiteleri,  
sosyal devlet kurumlarının tahribi yönündeki gidişe koşut olarak, amerikan üniversiteleri örneğinde 
görüldüğü üzere paranın mutlak egemenliğine teslim olmak yolundadırlar. 
           Batı dünyasının her şeye rağmen, dar anlamda bilim ve teknoloji alanında sanayi devriminden 
bu yana sürüp gelen üstünlüğünü korumakta olduğu da bir gerçektir. Kuşku yok ki çağımızın bilgi çağı 
veya bilişim çağı olasını Batı medeniyetine borçluyuz. Ancak, unutmamalıyız ki başka hiçbir boyuta  
yer vermeyen salt teknolojik ve dar anlamda bilimsel bir gelişmenin, insanlığı mutlu bir sona 
ulaştırması mümkün değildir. Besbelli ki dünya, kendisini daha iyiye götürmeyeceği belli olan güçlerin 
eline geçmiş bulunmaktadır. Bu koşullarda dün atomla ilgili araştırmalardan ve buluşlardan atom 
bombası çıkmıştı. Bu gün de genetik başta olmak üzere pek çok alanda gerçekleştirilen baş döndürücü 
gelişmelerden ne yönde yararlanılacağını kestirmek kolay değildir. Böyle bir gidişin sonunda,  
Hitler Almanyasında görüldüğü üzere veya George Orwell’ın 1984 adlı bilim kurgu romanında 
anlattığı gibi, insanlık değerlerinden tümüyle soyutlanmış bir dünya da kurulabilir ya da çevre sağlığını 
hiçe sayan ve dünyayı yapay uydularıyla birlikte patlamaya hazır bir cephaneliğe dönüştüren 
oluşumlarla birlikte düşünüldüğünde, gezegenimizin ve tüm insanlığın sonunun gelmesi kaçınılmaz 
olabilir. 
           Bu noktada, Batı’da sosyalistlerin veya sosyal demokratların da bulunduğu ve bunların bir kısım 
Batılı ülkelerde, zaman zaman iktidara da geçmiş oldukları akla gelebilir. Ancak, unutmamak gerekir ki 
Batılı sosyal demokratlar, 1890’lardan başlayarak Bernstein’ın başını çektiği revizyonist akımla birlikte 
uluslararası alanda emperyalizmle uyumlu bir çizgiye kaymış durumdadırlar. Batı işçi sınıfı, daha önce 
Engels’in ve başka bazılarının ısrarla işaret ettikleri gibi, kendi ülkelerinin kapitalistlerinin yeryüzünden 
sömürdükleriyle oluşturdukları sofranın ayak ucunda da olsa yer almakla aradığı tatmini sağlamıştır. 
Bunun sonucundadır ki Batılı sosyal demokrat ve sosyalist partiler, Cezayir’de Süveyş’te, Hindiçini’de, 
Osmanlı’nın parçalanması  sürecinde, Kıbrıs’ta ve başka pek çok yerde duyarsız davranarak ve  
hatta işbirlikçi bir tavır sergileyerek emperyalist politikaların aleti olabilmişlerdir. 
           Bugün de Irak’ta cereyan eden facia karşısında, Batılı sendika örgütleri ve bunların desteğiyle 
yaşayan ve bir bölümü iktidarda bulunan sosyal demokrat ve sosyalist partiler ya susmaktadırlar ve 
hatta hava sahalarını Irak’a uçan Amerikan savaş uçaklarına açmak suretiyle istilaya katkı 
sağlamaktadırlar ya da Tony Blair’in başkanlığındaki İngiliz İşçi Partisi gibi veya ABD’nin en üst 
konfederasyonu AFL-CIO gibi, bu ülkedeki sömürgeci zulmün ve istilanın doğrudan işbirlikçisi veya 
ortağı olmaktadırlar. 
            Batılı anarşistler de geleneksel görevlerini ifaya devam ediyorlar. Dün, Bakunin ve yandaşları, 
Avrupa işçi sınıfının baş kaldırısına karşı kurulmuş olan Kutsal İttifakın emellerine uygun bir biçimde, 
enternasyonalist birlik girişimlerini bozma yönünde tarihsel bir rol oynamışlardı.  
            Bugün de sözde solcu aydın Noam Chomsky [6] ve 68 Paris’inin şişirilmiş şöhreti Daniel Cohn – 
Bendit gibi anarşizm kalıntıları Claudia Roth gibi çağdaş Lawrence’lerle birlikte, emperyalizme karşı 
direnmiş ve direnme potansiyeli taşıyan bir ülke olarak Türkiye’nin başına çorap örülmesi yolunda 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 
  
           Avrupa ne yapmak istiyor? 
 
            AB ile ilişkilerimiz söz konusu olduğunda, genellikle sorun, “AB’ye girmeli miyiz, girmemeli 
miyiz?” sorusunun yanıtına indirgenir. Oysa, öncelikle yanıtlanması gereken “AB bizi istiyor mu, 
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istemiyor mu?” sorusudur. Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilgili gerçek niyetini anlamak bakımından,  
bu konuya ilişkin beyanlarının ve taahhütlerinin gözden geçirilmesinin pek fazla önemi yoktur.  
Çünkü AB’nin sözlerini tutmama konusunda sabıkalı olduğu bu güne kadar ki tutumuyla açıkça  
ortaya çıkmıştır. AB’nin bu tutumunun sayısız örnekleri görülmüştür. 
           AB, 1970 tarihli katma protokol ile de onayladığı üzere, Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkını  
1976-1986 döneminde tanımayı taahhüt etmiş olmasına rağmen, 1985 yılında bu taahhüdünü yerine 
getirmeyeceğini ilan etmiştir. AB, Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşuna vücut veren, Londra ve Zürich 
Anlaşmalarının açık hükümlerini çiğnemek pahasına, Türkiye’nin rızası olmaksızın Güney Kıbrıs’ı 
bünyesine almıştır. AB, Gümrük Birliği’nden doğan yardım taahhütlerini de yerine getirmiştir.  
Oysa Türkiye, AB’ye girme umuduyla, Gümrük Birliği’ne girmeyi kabul  etmiş ve böylece, dış ticaretiyle 
ilgili olarak kaderini, hiçbir söz hakkına sahip bulunmadığı, AB kurullarına emanet etmiştir.[7]  
Sonuçta, Gümrük Birliği’ne girmiş olmaktan dolayı Türkiye’nin uğradığı zarar, ATO’nun yalnızca  
ticaret açıklarından hareket eden araştırmasına göre 70 milyar dolar olmuştur. 
           Avrupa’nın verdiği sözleri çğnemek pahasına sergilediği bu tutum değişikliğinin gerisinde 
tamamen çıkar hesapları yatmaktadır. Avrupa, yaratılmak istenen görüntünün aksine yoksullara 
yardım arayışı içinde olan hayırsever bir zengin değildir. Avrupa’nın zenginliğinin kaynağında,  
acımasız bir sömürü yatmaktadır. Bugün Avrupa, bütün sömürgelerini kaybetmiştir. 70’li yıllardan  
bu yana derinleşerek süre gelen dünya ekonomik bunalımı, Avrupa’nın sınırlılıklarını artmıştır. 
İşsizlerin sayısı, 50 milyonu aşmıştır. Bu koşullar, avrupa’yı daha da bencil olmaya zorlamaktadır.  
Bu arada, Birlik içinde yeni üyelere fon tahsisi uygulamasının da sonu gelmiştir.  
         Öte yandan  Avrupa’nın Türkiye ile ilgili politikasının biçimlenmesinde, 1990’da Sovyetler’in 
çökmesinden sonra oluşan  yeni koşulların da etkili olduğu görülmektedir. Sovyetler’in çökmesinden 
sona, tüm Batı dünyası gibi AB de Türkiye ile ilgili politikalarında sınırsız bir pervasızlık içinde olmakta 
herhangi bir sakınca görmez olmuştur. AB, 1981’de Yunanistan’ı, 1986’da ise Portekiz’i bünyesine 
almakta tereddüt etmemiştir. Oysa o tarihte her ikisinin koşulları da Türkiye’den daha iyi değildi.  
Son zamanlarda ise Polonya, Macaristan gibi eski sosyalist ülkeler, AB üyeliğine kabul edildiler.  
Oysa daha düne kadar bu ülkelerin demokrasi ile taban tabana zıt bir rejimin boyunduruğunda olduğu 
iddia edilmekteydi. Türkiye söz konusu olduğunda aranan koşullar ve ileri sürülen engeller,  
bugünlerde üyeliği söz konusu olan Hırvatistan açısından akla gelmemektedir. Türkiye ise AB’ye  
kabul edilmek için her türlü tavize hazır olduğuna dair bir görüntü sergilemiş olmasına karşın, 
gene de açık ve net bir yanıt alabilmiş değildir. 
           Gerçekte, Avrupalı politikacılar içinde Türkiye’nin AB’ye alınmasını samimiyetle isteyen birisinin 
bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Belki istisnaları bulunabilir ama genel olarak Avrupalı 
politikacılar, Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda oyalamadan yana olanlar veya oyalamaksızın karşı 
olanlar olarak ikiye ayrılmış görünmektedirler. Biz ise nedense, azınılkta olan ve oyalamaya karşı 
olduklarını açıkça ifade edenlere öfkelenmekteyiz. Bunlardan birkaçını anımsayalım: “Hıristiyan  
dünya görüşü ve Hıristiyanlık değerlerinin olmadığı bir Avrupa benim avrupam değildir.” (H. Kohl,  
eski Almanya Başbakanı) “Tarihi ve özellikleri dikkate alındığında Türikye AB’ye hiçbir zaman giremez” 
(François Loncle, Fransa Millet Meclisi dışişleri Komisyonu Başkanı) [8] “Türkiye dost bir ülke,  
ama jeopolitik ve kültürel nedenlerle kesinlikle Avrupa Birliği’ne alınmamalı. Müslüman Türklerin 
Avrupalılaşması ise hiçbir zaman mümkün olmayacak.” (H. Schmidt, eski Almanya Başbakanı)[9]  
          “Türkiye’ye gerçek durum söylenmiyor. Türkiye’nin adaylığını kabul edelim diyenlerin gerçek 
eğilimi, Türkiye’nin AB’ye asla üye olmayacağı yönünde. Onların Türkiye ile ilişkilerini başından beri 
dürüstlük ve vakar içinde sürdürmediklerini görüyorum.” (V. Giscard d’Estaing, eski Fransa 
Cumhurbaşkanı [10] Aslında, Türkiye’nin Avrupa Birliğine en azından bu günkü bütünlüğüyle ve 
yapısıyla giremeyeceği mevcut iktidarın bile malumu olmalıdır. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül,  
8 Mart 1995 tarihinde TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmada bu konudaki görüşlerini çok açık bir 
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dille şöyle açıklamıştır: 
 
            “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giremeyeceği kesindir. Bunu Avrupalılar söylemektedir.” [11] 
 
            “Kapitalist onlar. Duyun-u Umumiye’yi hatırlayın. (Osmanlı’nın borçları nedeniyle tüm devlet 
gelirlerine el koyan yabancı kuruluş.) Ne yazık ki Türkiye’yi aynı duruma düşürmekle meşguller.”[12]  
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