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İNTERNET BASKISI İÇİN ÖNSÖZ

Avrupa Birliği ve Türkiye – İçerden Bir Bakış kitabı 2005’te 
yayınlandı. 15 üyeli Avrupa Birliği (AB) on yeni üyenin katılma-
sıyla 25 üyeye çıkmıştı. Romanya ve Bulgaristan sonraki yıllarda 
üye olacaklardı. 2002’de iktidara gelmiş olan AKP, AB’ne üyeliği 
birinci gündem maddesi yapmış ve ilgili yasal değişiklikleri yap-
maya yönelmişti. AB’ye üyelik konusu sosyalist hareket içinde 
de yoğun olarak tartışılıyordu. Hayret verici olan, soldaki AB al-
gısıyla gerçek AB’nin birbirinden farklı olmasıydı. AB’nin özel-
liklerini yeterince bilmeden tartışmak AB üyeliğine karşı olanlar 
için de taraftar olanlar için de geçerliydi. 

Mesela “AB emperyalizmi”nden söz edilemezdi çünkü AB 
devleti yoktu. Emperyalizmi sadece sermaye ihracı sanmak or-
tak yanılgı noktasıydı, devlet olmadan emperyalizm olamazdı. 
AB üyelerinin tamamı için geçerli olmasa bile ortak AB parası 
(Avro) vardı ama AB kimliği henüz oluşmamıştı. AB adı altında 
Avrupa ülkelerinin bütünleşmiş olduğu düşüncesi gerçek dışıy-
dı. 

AKP’nin bu yıllarda solu bölebilmesinde AB hakkındaki bu 
gerçek dışı düşüncelerin önemli payı vardır. AKP, kimilerince 
Almanya’daki Hıristiyan Demokrat Parti gibi Müslüman Demok-
rat bir parti sanılıyordu. Türkiye AB’ye üye olunca solun önemli 
sıkıntıları da sona erecekti.

Gerçek dışılık o dereceye ulaşmıştı ki, mesela Birikim Der-
gisi (bu konuda yalnız değildi) Emeğin Avrupa’sına girilmesin-
den söz ediyordu. Güzel bir talepti ama “emeğin Avrupa’sı var 
mı?” diye sormak akla gelmiyordu. 
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Emeğin Avrupa’sı ortak emek mücadelesinin bulunduğu 
Avrupa’dır ama AB içinde yıllardan beri ortak grev bile yapıla-
mamıştı. Grevler, direnişler ulusal sınırlar içinde kalıyor, başka 
ülkelerde bırakın dayanışmayı bazen yankı bile uyandırmıyor-
du. Bunu son olarak Fransa’daki Sarı Yelekliler eyleminde ve 
emeklilik reformuna karşı yapılan grevlerde de gördük. Bu ey-
lemler Fransa dışında haberlere konu oldular ama o kadar…

15 yıl önce de durum farklı değildi. 

Neredeydi Emeğin Avrupa’sı?

Türkiye’nin AB’ne üye olup olmamasının tartışılması abes-
ti çünkü üye olamayacaktı. Sonraki yıllarda açık olarak görüle-
bilen bu gerçek aslında o zamandan belliydi.

Ne ki hayallerini gerçeklerin yerine koyan, Emeğin Avru-
pa’sı gibi bulunmayan bir yere girmeye çalışanlara bunu anlat-
mak o zaman neredeyse mümkün değildi. 

Kitabın yayınlanmasından bu yana 15 yıl geçti ama Müs-
lüman Demokratların bulunmadığını ve AB üyeliğinin hayal ol-
duğunu anlamak için bu kadar zaman geçmesi gerekmeyecekti.
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GİRİŞ

Avrupa Birliği’ne (AB) içerden, Almanya solunun bir parça-
sı olarak bakışla; dışardan, Türkiye’den ve bu ülkenin solundan 
bakış önemli farklılıklar içeriyor. Gazetelerde, dergilerde, sol 
basında AB ile ilgili değerlendirmeleri okurken ve konuyla ilgi-
li olarak değişik internet sitelerinde tartışırken sık sık Alman-
ya’daki kamuoyunun ve onun bir bölümünü oluşturan bu ülke 
solunun AB’si ile, Türkiye’de değişik kesimlerin ve ek olarak da 
Türkiye solunun AB’sinin birbirinden ne kadar farklı olduklarını 
gördüm. Bu farklılık, hem Türkiye’nin AB üyeliğine ‘evet’ hem 
de ‘hayır’ diyenlerin saptamaları için geçerliydi. Bu iki kesimin 
çizdiği AB resmiyle gerçekteki resim birbirinden oldukça uzaktı.

Kitapta, ağırlıkla Türkiye solunun AB’si üzerinde durulacak 
olmakla birlikte, AB ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz hayal-
ler içinde yaşamak sola özgü değildir. Türkiye Cumhuriyeti hü-
kümeti, politik partileri, televizyon yorumcuları, köşe yazarları 
da farklı durumda değiller. Her kesimin, hatta kişinin kendisine 
göre bir AB’si var. Kimisine göre Türkiye’nin AB’ye tam üyelik 
hedefi, ülkenin demokratikleşmesinin itici gücüyken kimisine 
göre ise AB, Türkiye’yi bölüp parçalamak isteyen emperyalist bir 
güç.

Türkiye AB’ye öylesine endekslenmiş ki, önemli bir AB ku-
rumunun yetkilisinin üyelik konusundaki demecinin olumlu ya 
da olumsuz olmasına göre borsada küçük olmayan bir dalgalan-
ma yaşanıyor; TV yorumcuları ve gazete yazarları, ‘tamam, on 
yıl sonra üyeyiz’ ya da ‘üyelik artık hayal’ türünden yorumlar 
yapıyorlar ve bu durum iki-üç ayda bir tekrarlanıyor.

Dikkat çekici bir başka nokta ise, AB ülkelerindeki sol, 
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Hıristiyan-Demokrat, sosyal-demokrat, Yeşiller ve aşırı sağcı 
grupların Türkiye’nin üyeliği konusundaki tutumlarının de-
ğerlendirilmesi. Diyelim ki, Almanya’da solun en büyük parti-
si olan PDS (Demokratik Sosyalizm Partisi, yeni adıyla Sol Parti 
-SP) Türkiye’nin üyeliğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Bunu 
partinin il düzeyindeki yöneticilerinden birisi olarak doğrudan 
biliyorsunuz; dahası, konuyla ilgili olarak parti içinde ne gibi 
tartışmalar yapıldığından da haberiniz var. Sonra Türkiye’de 
bu değerlendirmeyle ilgili yapılan yorumlan okuyunca şaşırı-
yorsunuz. Bir kesim SP’nin Türkiye’nin üyeliğine karşı, başka 
bir kesim taraftar olduğunu söylüyor. SP, Kopenhag Kriterlerini 
yerine getirmesi koşuluyla Türkiye’nin üyeliğinden, en azından 
dini ve kültürel nedenlerle yolunun kapatılmamasından yana. 
Bu konu muhtemelen parti içinde yeniden tartışılacak; dahası, 
Türkiye’nin üye olması günün birinde somut bir olasılık haline 
gelirse eğer, (şu anda uzak bir olasılık), durum doğal olarak ye-
niden değerlendirilecek.

Ne ki, ne söylenmiş olursa olsun, Türkiye’de nasıl anlaşıl-
masına ihtiyaç duyuluyorsa öyle anlaşılıyor.

Bu kitabın amacı Türkiye’nin AB’ye üye olmasını savunmak 
ya da karşı çıkmak değildir. Bence asıl önemli olan, neye taraftar 
neye karşı olunduğunun bilinmesidir. Türkiye’nin AB üyeliğini 
savunanlarla buna karşı çıkanların üzerinde birleştikleri önemli 
değerlendirmeler var. Bunlardan bir tanesi, AB’nin bir blok ola-
rak değerlendirilmesidir. Buna ‘demokrasi bloğu’ veya ‘emper-
yalist blok diyebilirsiniz; birbirine zıt iki tanımın ortak noktası, 
AB’nin bir blok olarak değerlendirilmesidir. Bu anlayış AB-ABD 
ilişkisinin, AB’nin iç çatışmalarının ve bölünmüşlüğünün yanlış 
değerlendirilmesine ya da dikkate alınmamasına dayanır. ‘Evet’ 
ve ‘Hayır’cıların AB’si ile gerçek AB birbirine uymuyor. Kitabın 
sonraki sayfalarında başka örnekler de verilecektir.

Kitabın amacı, birkaç temel konuda varolan AB’yi anlat-
mak ve bu konudaki yanlışlara dikkat çekmektir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

AVRUPA BİRLİĞİ BİR BLOK MUDUR?

AB ile ABD’nin benzerlik ve ayrılıklarının iyi bilinmesi, hem 
AB’nin ne olup olmadığının hem de Türkiye ile AB ilişkisinin 
kavranılması açısından önemlidir. Türkiye’nin AB üyeliğini sa-
vunan ya da karşı çıkanların AB’de benzer özellikler görmeleri 
ilginçtir. Üyelik konusundaki tutum farklılığı AB’de bulunduğu 
varsayılan özelliklerden değil, bu özelliklerin Türkiye için doğu-
racağı sonuçların farklı değerlendirilmesinden kaynaklanıyor. 
Ne ki, yanlıştan yola çıkılarak doğruya varılamaz.

Türkiye’nin üyeliğine ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyenlerin birleş-
tikleri ana nokta, AB’nin bir blok olduğudur. Bir kesim AB’nin 
‘emperyalist bir blok’ olduğunu savunurken, başka bir kesim 
AB’yi yine blok temelinde ama başka terimlerle tanımlamakta-
dır.

Blok, Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “politik çıkarları ne-
deniyle birlik kuran devletler topluluğu, birden çok bölümü bir 
araya getirilmiş olan, bir bütün oluşturan” gibi sözcüklerle ta-
nımlanır. Blok’u tanımlayan gelişmiş bir bütünlüktür. AB, sü-
rekli genişleyen ve üye devletler arasındaki ilişkilerin gittikçe 
sıkılaştığı bir blok olarak düşünülmektedir.
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Bugünkü AB’nin kuruluşu 1952 yılında Fransa, Batı Al-
manya, İtalya ve Benelüks ülkelerinin (Belçika, Hollanda, Lük-
semburg) katılımıyla kurulan ‘Avrupa Kömür ve Çelik Birliği’ne 
kadar uzanır. Aynı ülkeler 1957de imzaladıkları Roma Antlaş-
ması’yla Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. Hangi 
tarih başlangıç noktası olarak alınırsa alınsın AB’nin yaklaşık 
50 yıllık geçmişi vardır. AB, Avrupa’daki devletler arasında ku-
rulan gelip geçici bir birliktelik değildir. Ne ki, uzun bir tarihe 
sahip olmak AB’nin gelişmiş iç bütünlüğe sahip bir blok olarak 
değerlendirilmesini gerektirmiyor. Aksi yönde bir değerlendir-
me; AB’de ulusal devletlerin aşıldığı ve uluslararası kurumların 
belirleyici olduğu yanılsamasına yol açmasının yanı sıra, AB 
sermayesi, AB işçi sınıfı ve emekçileri, AB emperyalizmi, AB’nin 
ABD hegemonyasını tehdit eden bir güç olması gibi gerçekle iliş-
kisi bulunmayan yanlış saptamalara götürebiliyor.

AB’de ulusal devletlerin durumu nedir? 25 üye ülkenin bu-
lunduğu AB’de ulusal devletin aşılması, AB çapında bir devletin 
belirleyici olması yönünde önemli adımlar atılmış mıdır? Birinci 
bölümde bu soruları yanıtlamaya çalışacağız.

A) AB VE ULUSAL DEVLET

“AB’de ulusal devletin durumu nedir” sorusunun yanıtı, iki 
alt sorunun yanıtına bağlıdır:

İlk soru: AB içindeki ulusal devletler her devlet için tipik 
olan işlevlerini ne oranda devletler üstü AB kurumlarına dev-
retmişlerdir?

İkinci soru kimlikle ilgilidir. AB üyesi ülkelerde ulusal kim-
likle AB kimliği arasındaki ilişki nedir? AB’ye üye ülkelerin halk-
ları ulusal kimliklerini aşmaya yönelmiş bir Avrapalı ya da AB 
kimliğine sahip midirler? Bu soru önemlidir, çünkü AB içindeki 
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her halkın ulusal kimliğinin belirgin biçimde ağır basması duru-
munda, ülkeler üstü kurumlardan oluşan bir ‘AB devleti’ yaşa-
ma geçemez.

AB’yi oluşturan devletlerin işlevlerini değişik oranlarda AB 
kurumlarına devretmeleri söz konusudur. Bu devretmenin ulu-
sal devletin aşılmasında yeterli olup olmadığının anlaşılabilme-
si için daha yakından incelenmesi gerekir.

1) AB’de Ordu ve Polis

Her devletin temel işlevi, düzenin kendisini yeniden üret-
mesini sağlayacak koşulları sağlamaktır. Bunların başında iç ve 
dış güvenlik gelir. AB ülkelerinde iç güvenlik her ülkenin polisi, 
jandarması ve gizli servisleriyle sağlanır. AB’yi oluşturan ülke-
lerin polisleri arasında yakın işbirliği bulunmakla birlikte, bu 
işbirliği gerektiğinde üye olmayan ülkelerin emniyet teşkilat-
lan (örneğin FBI) ile de gündeme gelmektedir. AB’nin bugünkü 
gelişme aşamasında belirleyici olan ulusal polis teşkilatlarıdır. 
Avrupa polisi (EUROPOL) kurulmuş olmakla birlikte, ulusal polis 
örgütlerinin yerini alacak, onların üzerinde bir konuma sahip 
değildir.

AB’nin ortak silahlı gücü, AB ordusu konusunda ulusal 
özellikler daha da belirleyicidir. AB ordusu konusu, AB ile ABD 
arasındaki ilişki bağlamında ileriki sayfalarda daha ayrıntılı ola-
rak ele alınacak olmakla birlikte, burada şu kadarı belirtilebilir: 
AB, 25 ülkeden oluşmaktadır. Bu ülkelerin çoğunluğunu, hatta 
AB’nin (Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi) büyük ülkelerini 
bile temsil eden bir ordu söz konusu olmadığı için, ‘AB ordusu’ 
nitelendirmesi yanlıştır. Bu yanlış, AB ülkelerinin birbiriyle ileri 
derecede kaynaşmış bir blok oluşturdukları yanılsamasının as-
keri plana yansımasından kaynaklanmaktadır.

Bugüne kadar ‘AB ordusu’ adıyla anılan tek oluşum gerçek-
leşmiştir: O da Fransız ve Alman askerlerinden oluşan bir ‘hızlı 
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müdahale birliği’dir. Bu birliğin görevi; yakın ya da uzak bir böl-
gede AB’nin güvenliğini tehdit ettiğine inanılan bir gelişme orta-
ya çıktığında, müdahale etmektir. Birlik, ‘teröre karşı mücadele-
de’ dünyanın herhangi bir bölgesine hızla müdahale edebilmeyi 
amaçlamaktadır; ve ordu birliklerinin böylesi bir müdahale için 
yeterince uygun olmamaları nedeniyle kurulmuştur.

Hızlı müdahale birliğinin büyük çoğunluğunu Alman ve 
Fransız askerleri oluşturmakla birlikte, daha sonra İngiliz as-
kerlerinin de buna katılabileceği kabul edilmiştir (İngiltere’nin 
katılımı bu ülkenin ABD’ye yakınlığı nedeniyle yine de sorunlu-
dur. Sorunun temelinde, ‘Avrupa ordusu’ -NATO çerçevesinde, 
yani ABD’nin de denetimine etkin olarak katılacağı- bir güç mü-
dür, yoksa ABD’ye karşı mı şekillenmektedir? İkilemine henüz 
Almanya ve Fransa tarafından açık bir cevap verilememesinde 
yatmaktadır).

Her durumda, mevcut konumuyla Almanya-Fransa ekse-
ni temel alınarak oluşturulan, Benelüks ülkeleri ve Avusturya 
tarafından da desteklenen, Ingiltere’nin ise bir ayağının içinde 
bulunduğu bu ordu, henüz ‘AB ordusu’ olmaktan uzaktır.

‘AB ordusu’, AB genelinde politik bir iradeyi gerekli kılar. 
Bir ‘AB devleti’ olmadığı gibi, ‘AB hükümeti’ de yoktur. AB Parla-
mentosu bulunmakla birlikte, AB hükümeti yoktur. Dolayısıyla 
‘AB ordusu’nun bağlı olacağı ‘AB Savunma Bakanlığı’ ve bunun 
yanı sıra ‘AB Dışişleri Bakanlığı’ da bulunmamaktadır. Böyle bir 
ordu, ancak AB hükümeti ve ilgili bakanlıkları bulunduğu za-
man anlam kazanır. Bunların olmadığı durumda en fazla iki ya 
da daha fada ulusal ordunun işbirliği söz konusu olabilir ki, bu-
nun da ‘AB ordusu’ olarak adlandırılması doğru değildir.

Ortak kumanda ve ortak askeri yapılar, AB içinde birbirine 
en yakın iki ülke olan ve şimdi eski etkinliğine sahip olmasa da 
AB’nin eksenini oluşturan, Almanya ile Fransa arasında bile faz-
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la gelişmemiştir. Fransa, İngiltere ile birlikte AB içinde nükleer 
güce sahip olan ülkelerden birisidir. Fransa’da nükleer silahlar 
Fransız hükümetinin denetimindedir, Almanya’nın bu konuda 
herhangi bir denetleme yetkisi bulunmamaktadır. Fransa, Af-
rika’daki eski sömürgelerine yönelik askeri operasyonlarda da 
Almanya ile birlikte hareket etmemiştir.

Irak’a yönelik saldırı savaşının AB’deki bölünmeyi nasıl de-
rinleştirdiği ileride ayrıntılı olarak ele alınacağı için, konu bu-
rada ‘Irak’a asker gönderme’nin sınırları içinde ele alınacaktır.

Irak’ta ABD’den sonra en fazla asker bulunduran güç, ABD- 
nin AB içindeki büyük müttefiki İngiltere’dir. Onu yine büyük AB 
ülkeleri arasında yer alan İtalya izlemektedir. Yeni AB ülkele-
rinden Polonya’nın da Irak’ta askerleri bulunmaktadır. İspanya 
ise genel seçimlerden sonra yaşanılan hükümet değişikliği ne-
deniyle Irak’tan askerlerini çekme kararı aldı.

Son olarak Irak örneği, AB üyesi ülkelerde orduların ulusal 
özellik taşıdıklarını, ulusal kurumların denetiminde olduklarını, 
AB’nin en önemli iki ülkesi Almanya ve Fransa ABD’nin Irak sal-
dırısına karşı çıkarlarken, diğer bazı önemli AB ülkelerinin ordu-
larıyla ABD’nin yanında yer aldıklarını göstermektedir.

‘AB ordusu’ saptaması yanılsamadan ibarettir.

2) Ekonomik Politika

Devletin ve hükümetin önemli işlevleri arasında para bas-
mak,’ paranın değerini ayarlamak, bütçe yapmak, vergileri dü-
zenlemek, değişik konularda yasa çıkarmak ve uygulamak da 
yer alır. Toplumsal yaşamı kabaca politik, ekonomik ve sosyal 
olarak üçe ayırdığımızda; AB’nin en fazla ekonomik alanda ge-
lişmiş olduğu görülür. AB üyesi ülkelerin ekonomik bütünleşme-
si diğer alanlardaki bütünleşmeden daha fazladır. Ne ki, ileriki 
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sayfalarda üzerinde durulacağı gibi, AB ülkeleri halkları arasın-
daki ilişki ve bütünleşme hayli geride kaldığından, ekonomik ve 
politik bütünleşmenin belirli bir düzeyden ileriye gidebilmesi 
imkansız denilemese bile oldukça zordur. Ülkeler arasında eko-
nomik bütünleşme konusunda önemli adımlar atılmış olmakla 
birlikte, alınması gereken daha uzun bir yol vardır.

Her ülkenin kendisine özgü para birimine sahip olması, or-
tak para birimi Euro’ya geçişle birlikte tarihe karıştı. Her ne ka-
dar İngiltere gibi önemli bir AB ülkesi kendi para birimine sahip 
olsa da, Euro, AB’nin ortak para birimi olarak kabul edilebilecek 
düzeyde yaygın kullanılmaktadır.

Euro’nun değerinin ayarlanması hükümetlerin değil, mer-
kezi Frankfurt’ta bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın yetki-
sindedir. Almanya Merkez Bankası’nın işleyişi örnek alınarak 
kurulan bu banka, yasal olarak hükümetlerden ve Avrupa Par-
lamentosu’ndan bağımsızdır. Para basmak ve paranın değerini 
ayarlamak görevi ulusal devletler ve hükümetlerden bu banka-
nın yetki alanına geçmiştir.

Ulusal bütçelerin yapılması eskiden olduğu gibi ulusal hü-
kümetlerin yetki alanında bulunmakla birlikte, her ülkede bütçe 
açığının en fazla ne kadar olabileceği belirli bir kurala bağlan-
mıştır. Burada da ulusal yetkinin AB kurallarınca sınırlandırıl-
ması söz konusudur.

Kartel oluşumu, sübvansiyon ve özelleştirme konularında 
da ülkelere göre değişen ulusal kurallar kendilerini belirli bir 
geçiş dönemi süresi içinde AB Komisyonu tarafından konulan 
kurallara uydurmak durumundadır. Bunların başında -AB’nin 
Kopenhagen ile birlikte temel andaşmaları arasında yer alan 
Maastricht’e göre- devlet işletmelerinin özelleştirilmesi gelmek-
tedir. Özelleştirmenin resmi adı ‘rekabete açmak’tır. Telekomü-
nikasyon, posta hizmetieri, demiryolu ulaşımı gibi büyük devlet 
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tekellerinin bulunduğu alanlar bazı ülkelerde kolayca, Almanya 
gibi ülkelerde ise AB Komisyonu’nun ısrarı ve ağır para cezası 
tehditleri sonucu özel sermayeye açılmaktadır.

AB içindeki ulusal devletler, ekonomik alandaki işlevlerini 
artan oranda kaybediyorlar ve yerlerini değişik sermaye grupla-
rına bırakıyorlar. Ne ki, bu gerileme sadece ulusal devletin işlev-
lerinin uluslarüstü AB kurumlarına geçmesinden ibaret değildir. 
AB’de ulusal devletlerin güçlerini kaybetmesi oranında AB ku-
rumlarının güçlenmesi söz konusu değildir. Ulusal devletlerin 
zayıflamalarının önemli bir nedeni de, eskiden kamu sermaye-
sinin tasarrufunda, hatta demiryolu ulaşımı gibi tekelinde olan 
alanların özel sermayeye açılmasıdır. Kamu sermayesinin işlevi 
özel sermayeye geçmektedir. Bu durum özellikle geçmişte sos-
yal devlet politikasının güçlü olduğu ülkelerde daha açık olarak 
görülmektedir.

1949-90 yılları arasında Federal Almanya Cumhuriyeti 
(FAC), sosyalizmin vitrini olarak da adlandırılan Demokratik 
Almanya Cumhuriyeti’ne (DAC) karşı duruyordu. Avrupa’da 
sosyalizmle kapitalizm arasındaki mücadele, bu iki Alman dev-
leti arasındaki mücadelede simgeleşiyordu. Sosyal konularda 
DAC’den geride kalmak istemeyen FAC gelişmiş bir sosyal siste-
me sahipti. Kira yardımından sağlık sigortasına, işsizlik sigorta-
sından sosyal yardıma ve gelişmiş bir emeklilik sistemine kadar 
uzanan ve kısaca ‘sosyal devlet’ olarak adlandırılan bu sistem, 
devletin yüksek bir gelire sahip olmasını gerektirir. Bu gelir, ön-
celikle vergilerden ve devletin ekonomide önemli bir işleve sa-
hip olması vasıtasıyla elde edilir.

AB içinde sosyal devletin tasfiyesinin öncülüğünü 1980’li 
yıllarda İngiltere yaptı, bunu 1989’da Avrupa’daki sosyalist 
devletlerin yıkılmasıyla rahatlayan diğer ülkeler izledi. Sosyal 
devletin faaliyet alanları ya ortadan kaldırıldı, geçerlilik alanı 
daraltıldı ya da özelleştirildi. İşsizlik parası ve sosyal yardım kı-
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sıtlandı, tedavi masraflarının bir bölümü hastaya yüklendi ve 
özel sağlık sigortaları yaygınlaştı, kira yardımı azaltıldı, emekli-
lik konusunda da özel sigortalar hızla önem kazanmaya başla-
dılar. Zenginlerin ve şirketlerin vergi yükü sürekli azaltıldığı için 
devletin geliri sürekli düştü. Devletin ekonomiden artan oran-
da çekilmek zorunda kalması, devlet bütçesinde gittikçe artan 
büyük bir açığın oluşmasına neden oldu. Bu durum, devletin 
sosyal ve ekonomik faaliyetler alanından çekilmesini daha da 
hızlandırdı.

AB’nin ulusal devletleri, ekonomik ve sosyal etkinlik bağ-
lamında, on yıl öncesine göre önemli oranda gerilemişlerdir ve 
bu durum durmaksızın ilerlemektedir. Burada söz konusu olan 
ulusal devletin işlevlerinin AB çapında bir kuruma devredilme-
si değil, artan oranda özel sermaye tarafından üstlenilmesidir. 
Bu ise özelleştirilen mal ve hizmetlerin üretiminde fiyat artışları 
ve kitlesel işten çıkarmalar demektir. Bu nedenle, en azından 
başlıca AB ülkelerinde sendikalar ve sol güçler, ulusal devletin 
işlevsizleştirilmesine karşı çıkmaktadırlar. Burada karşı olunan, 
birleşik Avrupa’da ulusal devletlerin işlevlerinin uluslarüstü ku-
rumlara devredilmesi değil, devletin ekonomik ve sosyal politi-
kada boşalttığı yerin özel sermaye tarafından doldurulmasıdır.

3) AB Sermayesi Var mı?

Birleşik Avrupa’nın olmazsa olmaz koşullarından bir tane-
si daha önce ulusal bağlamda tanımlanan tekelci sermayelerin 
birleşmesidir ve ‘AB sermayesi’ ya da ‘AB tekelci burjuvazisi’nin 
ortaya çıkmasıdır. Burada söz konusu olan Almanya, Fransa ya 
da başka bir AB ülkesi tekelinin, iç pazarı merkezinin bulundu-
ğu ülke ile sınırlı görmemesi, bütün AB’yi iç pazar olarak değer-
lendirmesi ya da değişik ülkelerden tekellerin ortaklaşa yatırım 
yapmaları, belirli oranda birbirlerinin hisse senetlerine sahip ol-
maları değildir. AB sermayesi ya da AB tekelci burjuvazisi bun-
dan daha ileri bir birleşmeyi temsil eder.

AB, özellikle ekonomik bütünleşme alanında gelişmiş ol-
makla birlikte henüz böyle bir sermaye ve tekelci burjuvazi bu-
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lunmuyor. AB’nin üye ülkelerin tekelci burjuvazilerini koruyan 
yasal uygulamaları, Maastricht gibi antlaşmaları bulunmakla 
birlikte, AB ile simgelenebilecek bir tekelci burjuvazinin oluşu-
mundan söz edilemez.

Siemens büyük Alman tekellerinden bir tanesidir. AB’yi iç 
pazarı olarak görür, ABD’de de önemli yatırımları vardır. Sadece 
AB dışındaki değil içindeki bazı tekellerle yakın bir ilişki içindey-
ken, bazılarıyla da rekabet halindedir.

Telekom, haberleşme alanındaki güçlü bir Alman tekelidir 
ve İngiliz Vodafone tekeliyle şiddetli bir rekabet içindedir. Ben-
zer bir örnek Fransız ve Alman otomobil tekelleri için de verile-
bilir. Renault ile Wolkswagen Fransa ve Almanya’nın yanı sıra 
öteki AB ülkelerinde (hatta AB dışındaki ülkelerde bile) rekabet 
içinde olmadıklarını söylemek mümkün değildir.

Almanya Başbakanı Schröder, Çin Halk Cumhuriyeti ve Gü-
ney Afrika’ya Fransız değil Alman işadamlarıyla birlikte gidiyor. 
Bu ülkelerle AB değil Almanya arasında büyük yatırım anlaşma-
ları imzalanıyor.

Bu kadar uzağa gitmeye bile gerek yok. AB’de otomobil 
üretimi yeni üye ya da aday üye ülkelere (Polonya, Slovakya, 
Romanya, Bulgaristan) kayıyor. Bu ülkelerde Fransız, Alman, 
İtalyan otomobil firmaları birlikte değil, kendi adlarına yatırım 
yapıyorlar ve kendi markalarını üretiyorlar.

Bu örnekler, AB ülkelerindeki tekelci sermaye ile ABD’deki 
tekelci sermayenin hareket tarzı arasında önemli bir fark olma-
dığını gösteriyor. ABD merkezli tekelci sermaye grupları da tıpkı 
Almanya, Fransa ya da İngiltere merkezli tekelci sermaye grup-
ları gibi, hem ulusal sınırlar içinde hem de global çapta, hem 
aynı hem de başka ülkeler merkezli tekelci sermaye gruplarıyla 
rekabet içindedir (AB açısından farklılık bu rekabetin ulusal sı-
nırlar ile AB içinde ve dışında sürmesidir).
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Devlet, tekelci burjuvazinin iç çelişkilerinin düzenlenme-
sinde, onun genel çıkarlarının korunmasında büyük bir işleve 
sahiptir. ABD tekelleri için bunu gerçekleştiren ABD devletidir. 
Emperyalizm her yerde devlet ve orduyla ilişkilidir. Devletsiz ve 
ordusuz emperyalizm olmaz.

AB ülkelerindeki tekellerin çıkarları, öncelikle onların dev-
letleri tarafından korunur. AB Komisyonu, tekellerin genel çı-
karlarını gözeten içe ve dışa yönelik yasalar çıkarır, düzenleme-
ler yapar; ne ki o yasaları dayatacak giderek içselleştirecek bir 
güç gerekir ki, bu da geniş anlamda devlettir (Bu devlet, sadece 
açık baskı aygıtlarını değil, aile, eğitim kurumlan, dini örgütlen-
me ve ideolojiyi de içerir).

AB’nin devleti ve ordusu yoktur. Ulusal devletlerin geniş 
anlamda devletleri olmasa, AB Komisyonu’nun bu düzenleme-
leri, bırakın AB dışını, içinde bile uygulanamayabilir.

AB’nin sermaye ihracı (AB üyesi ülkelerin değil, AB adına 
sermaye ihracı) yok denilemez, vardır. AB fonlarından değişik 
ülkelere gönderilen meblağın tümü bu kapsamda değerlendi-
rilse bile, büyük AB ülkelerinin tekelci sermayelerinin sermaye 
ihracı yanında yok denilebilecek kadar azdır.

AB’nin tekelci sermayenin genel çıkarlarını koruyan -AB 
Komisyonu- gibi organları, devlet işletmelerinin özelleştirilme-
si gibi üye bütün ülkeler açısından geçerli kuralları vardır. AB 
Komisyonu, işlevine uygun olarak, sendikal yasaları da serma-
ye lehine yeniden düzenlemeye çalışır. Ne ki, Birlik üyesi ülke 
hükümetleri tarafından atanmış kişilerden kurulan bu Komis-
yon’un AB emperyalizmini temsil ettiğini söylemek abartma 
olur. AB çapında sermayenin genel çıkarlarını temsil etmekle 
birlikte, AB içinde ve dışında pek çok ülkede faaliyet gösteren 
ulusal merkezli sermayeler halen belirgin olarak ağır basmakta-
dır. AB çapında birleşik bir tekelci sermaye yoktur. Böyle bir bir-
leşik tekelci sermaye AB içinde birbirine en yakın iki ülke olan 
Almanya ile Fransa arasında bile oluşmamıştır.
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Bu nedenlerle, AB emperyalizminden ancak ucu açık bir 
oluşma süreci çerçevesinde söz edilebilir.

4) AB, Ulusal Devletin Aşılmasını Hedefliyor mu?

Türkiye solunda, üyelik konusunda olumlu ve olumsuz 
düşünenler arasında şu saptama yaygındır: AB, ulusal devletin 
aşılmasını hedeflemektedir.

Almanya, AB’nin politik bir birlik olması gerektiğini değişik 
kereler ifade etmiştir. Politik birlik, uluslarüstü bir yapılanmaya 
geçiş demektir. Bunun ulusal devletleri ne oranda devreden çı-
karacağı şimdiden söylenemez, ama politik birlik, her durumda, 
AB üyelerinin tümünü bağlayan ortak yapıların şimdikinden ol-
dukça daha ileri boyutta şekillenmesi demektir. AB’nin bugün-
kü kurumlaşma düzeyiyle ‘durumu idare etmesi’, daha ileri bir 
kurumlaşma için uzun süre beklemesi mümkün değildir.

AB bazı özellikleriyle tarihte ilktir. Çok sayıda ülkenin ortak 
para birimi (Euro) vardır, ama politik birliği bulunmamaktadır. 
AB Parlamentosu vardır, ama hükümeti yoktur. AB’nin gelişme-
sini belirleyen asıl yetkili organ parlamento değil, üye ülkelerin 
devlet ve hükümet başkanlarından oluşan AB zirveleridir. Üye 
ülkelerin hükümetleri tarafından belirlenen üyelerden oluşan 
AB Komisyonu bile Parlamento’ya göre daha fazla inisiyatif sa-
hibidir. AB’nin bu yapısını sürdürerek tek devlete doğru ilerle-
mesi mümkün görünmemektedir.

AB’nin gelecekte nasıl bir gelişme göstereceği bilinme-
mekle birlikte, planlanan, ulusal devletlerin aşılması ve ‘AB 
devleti’nin oluşturulması .değildir. Böyle bir gelişmeyi Alman-
ya (buna Benelüks ülkeleri ve Avusturya da eklenebilir) dışında 
kimse istemiyor. İngiltere, AB’nin daha ileri bir bütünlüğe yö-
nelmesine başından beri karşıdır. Fransa da bir ‘uluslar Avru-
pası’ndan yana olduğunu açıkladığına göre; şekillenme süreci 
içinde ulusal devletleri giderek çözen bir AB devletinin oluşumu 
gündemden çıkmış demektir. Ulusal devletleri ortadan kaldıra-
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rak gelişen bir AB devletini isteyenler olabilir, ama bugünün ko-
şullarında gerçekleşme şansı bulunmamaktadır.

Bunun yerine düşünülen, ulusal devletlerle birlikte varolan 
bir AB devletidir. AB’de ulusal devletler ortadan kalkmayacak, 
ama egemenlik alanlarının şimdikinden daha da fazla bir bö-
lümünü AB kurumlarına devrederek, aşamalı olarak şekillenen 
bir AB devleti ile birlikte var olacaklardır. Bunun zorlamayla yü-
rümeyecek, oldukça sorunlu bir süreç olacağı şimdiden bellidir.

AB devletinin oluşumunda ilerleme sağlanabilmesi için AB 
Dışişleri Bakanlığı kurulması planlanmıştı, ama Irak savaşı AB 
içindeki parçalanmayı iyice ortaya çıkarınca bundan vazgeçil-
di. AB ülkeleri Irak’a karşı savaş konusunda birbirinden olduk-
ça farklı tutumlar aldılar. Üye ülkeler arasında önemli bir dış 
politika konusunda böylesine büyük farklılıkların bulunduğu bir 
durumda, AB Dışişleri Bakanlığı işlevsiz kalmaya mahkumdu; 
bu nedenle de kurulması belirsiz bir geleceğe ertelendi.

Bir başka önemli adım AB Anayasası idi. Parlamento karan 
ya da referandum vasıtasıyla bütün AB ülkelerinde onaylanmış, 
dolayısıyla herkesi bağlayan ortak bir Anayasa, AB devletinin 
şekillenmesinde önemli bir adım olacaktı. Böyle bir Anayasa’nın 
yürürlüğe girebilmesi için 25 ülke tarafından da onaylanması 
gerekmekle birlikte, AB içindeki küçük bir ya da birkaç ülke tara-
fından onaylanmaması önemli bir sorun oluşturmazdı. Önemli 
olan AB nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Almanya, Fransa, 
İngiltere, İtalya ve Polonya’da Anayasa’nın kabul edilmesiydi. Bu 
durumda Anayasa’yı benimsememiş bazı küçük ülkelerde belir-
li bir aradan sonra yeniden meclis oylaması ya da referandum 
yapılabilirdi. Ne ki, Fransa gibi nüfusu büyük ve Almanya ile 
birlikte AB’nin eksenini oluşturan bir ülkenin halkının Anayasa 
referandumunda açık olarak ‘hayır’ demesi, ortak bir Anayasa 
planının da şimdilik rafa kaldırılmasına neden oldu. Anayasa 
oylamasına devam ediliyor. Almanya Federal Meclis’i Avrupa 
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Anayasasını kabul etti, Hollanda’da referandumdan ‘hayır’ çık-
tı, başka birkaç ülke onayladı ve gerçek durumun ne olduğunu 
referandum hazırlıklarını iptal eden İngiltere hükümeti belirtti: 
“Bu Anayasa bitmiştir. Bu nedenle referandum gereksizdir!”

Şimdi umut Anayasa’nın olabildiğince fazla ülke tarafın-
dan onaylanmasıdır. Bu durumda ve aradan bir süre geçtikten 
sonra yeni bir Anayasa hazırlanması gündeme gelecektir. Bu 
Anayasa, büyük olasılıkla, şimdiki taslakta yapılacak değişik-
liklerle şekillenecek olmakla birlikte, kabul edilip edilmeyeceği 
şimdiden belli değildir.

Prensip olarak hiçbir ülke ve her ülkenin aşırı sağcıları dı-
şında hiçbir politik güç birleşik Avrupa fikrine, dolayısıyla da 
Anayasa’nın gerekliliğine karşı değildir. Sorun, nasıl bir Avru-
pa, nasıl bir Anayasa sorularında düğümlenmektedir. Birleşik 
Avrupa’nın şekillenmesi somutlaştıkça tekelci sermayenin yanı 
sıra sol güçler de ellerinden geldiğince ağırlığını koymaktadır. 
AB de solun gücü, yeni olanın şekillenmesinde önemli bir etken 
olabilecek kadar fazla değildir, ama tekelci sermayenin dikka-
te almayacağı kadar az da değildir. Bu nedenle, solu ve genel 
olarak parlamento dışı muhalefeti dikkate almadan gelişimini 
sürdüren bir ‘birleşik Avrupa projesi’ mümkün değildir.

Sonuç olarak şu kadarı söylenebilir: AB’nin ulusal devletle-
ri, işlevlerinin bir bölümünü AB kurumlarına devretmiş olmakla 
birlikte halen belirgin biçimde ağır basmaktadırlar. Şu anda söz 
konusu olan ağırlıkla ulusal devletler Avrupa’sıdır.

B) AB-ABD İLİŞKİSİ

AB ile ABD arasındaki ilişki konusunda klasik saptama şöy-
ledir: ABD, AB ve Japonya ile çevresindeki ülkelerden oluşan üç 
ayrı emperyalist blok söz konusudur. Bunların arasındaki çıkar 
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çelişkileri sık sık keskinleşmekte, ticaret savaşları ve diğer bi-
çimlerde açığa çıkmaktadır. Bu açığa vuruşun son örneği Irak’ 
savaşıdır. Saddam Hüseyin’in devlet başkanı olduğu dönemde, 
Fransa ve Almanya firmalarının Irak’ta önemli ölçüde faaliyetle-
ri vardı. ABD’nin Irak’a saldırısı bu faaliyeti sona erdireceğinden 
savaşa karşı çıktılar. Çelişki özellikle iki emperyalist blok, AB ile 
ABD arasında keskinleşmektedir.

Bu yaklaşımın sadece bilgi eksikliği, konuya yüzeysel yak-
laşım temelinde şekillendiği söylenemez. Bu da vardır, ama asıl 
önemli olan böyle bir saptamanın Lenin’in emperyalizm anali-
zine kolayca uymasıdır: Emperyalist bloklar arasındaki çelişki 
derinleşiyor, henüz belirtisi olmasa bile (bazılarına göre vardır) 
gelecekte bloklar arasında savaş da çıkabilir.

AB’nin son durumunun yüzeysel değerlendirilmesinin öte-
sine geçildiğinde bu saptamaların doğru olmadığı görülür. 2004 
yılında 15 üyeden 25 üyeye çıkan AB, ABD ile ilişkilerinde önemli 
bir değişim geçirmiştir. Bu değişimi dikkate almadan yapılacak 
bir analiz, değişen durumu dikkate almadan eskinin saptama-
larını bugüne uyarlamak olur ve yanlış sonuçlara ulaşılmasına 
yol açar.

AB bir blok olmadığı gibi, ABD düzeyinde kurumlaşmaya 
da sahip değildir. Bu bölümün sonunda söylenecek olanı başta 
da belirtecek olursak: Bugünkü AB’nin küçümsenemeyecek bir 
bölümü ABD yanlısıdır. Irak’a karşı savaş da dahil olmak üzere 
önemli konularda ABD’nin yanında yer almaktadır. Bu durum-
da, AB’nin -klasik emperyalistler arası çelişkilerin keskinleşme-
si saptamasına uygun olarak- ABD ile çelişkisinin keskinleşme-
sinden nasıl söz edilebilir? AB bir bütün değildir, blok değildir; 
ABD gibi gelişmiş bir bütünleşme düzeyine hiç sahip değildir. 
AB’nin bugünkü koşullarda ABD’ye karşı bütünlüklü bir kar-
şı duruş sergilemesi -en azından önemli konularda- mümkün 
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gözükmemektedir. AB, böyle bir karşı duruşa niyetlendiğinde, 
Irak savaşı örneğinde görüldüğü gibi parçalandığını ve bir bö-
lümünün ABD’nin yanında yer aldığını görecektir. Bu durumda 
ABD’ye karşı tavır alan AB değil, ancak AB’nin bir bölümüdür.

2004’te yaşanılan değişimi daha iyi anlayabilmek için ko-
nuyu tarihsel gelişimi içinde ele alalım.

1) 15’ler Avrupası

15’ler Avrupası Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksem-
burg, Hollanda, Danimarka, İrlanda, İngiltere, Yunanistan, Por-
tekiz, İspanya, Finlandiya, Avusturya ve İsveç’ten oluşur ve 
1958’den son üç üyenin (Finlandiya, Avusturya, İsveç) giriş tari-
hi olan 1995 yılına kadar olan dönemi kapsar. 2004 yılına kadar 
üye sayısı değişmemiştir. Aşağıdaki listede 15’ler Avrupa’sında 
her ülkenin nüfusu, 2003 yılına ait GSMH’si, kişi başına düşen 
GSMH ile Avrupa Parlamentosu’nda Temmuz 2004’te sahip ol-
duğu sandalye sayısı verilmiştir.

Ülke Nüfus 
(Milyon)

SMH
Milyar Euro

Kişi başına
GSMH Euro

Sandalye 
sayısı

Belçika
Almanya
Fransa
İtalya
Lüksembourg
Hollanda
Danimarka
İrlanda
İngiltere
Yunanistan
Portekiz 
İspanya
Finlandiya
Avusturya
İsveç
15’ler AB’si/Toplam

10,4
82,4
59,6
57,3
0,4
16,2
5,4
4,0
59,3
11,0
10,5
41,6
5,2
8,1
8,9

381,3

267,5
2.129,2
1.557,2
1.300,9 

23,5
453,8
187,8
131,9
1588,7
153,5
130,8
743,0
143,4
224,3
267,4
9302,9

25.719
25.840
26.128
22.704
58.690
28.012
34.787
32.981
26.791
13.951
12.582
17.862
27.581
27.688
30.048
25.613

22
99
78
78
6

27
14
13
78
24
24
54
14
18
19

568
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Bu ve bundan sonraki tablo internette EU-Wikipedia’dan 
bulunabilir.

Almanya, hem nüfus hem de GSMH olarak açık farkla iler-
dedir. Onu AB’nin diğer büyük ülkeleri olan Fransa, İngiltere, 
İtalya ve İspanya izlemektedir.

15’lerin AB’sinde Almanya-Fransa ekseni kesin bir belirle-
yicilik taşıyordu. Bu eksen Benelüks ülkeleri ve Avusturya ta-
rafından da destekleniyordu. Başından beri ABD yanlısı olan 
İngiltere neredeyse tecrit edilmiş durumdaydı. Almanya-Fransa 
ekseninin ‘çekirdek Avrupa’ fikrine bir süre sonra İtalya da katıl-
dı. ‘İki vitesli Avrupa’ olarak da adlandırılan bu projeye göre; bir 
bölüm AB ülkesi kendi arasında daha ileri bir bütünleşme dü-
zeyine ulaşırken; İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ekonomik 
olarak daha geri durumda olan ülkeler bu bütünleşmeye ancak 
daha ileri bir gelişme düzeyine ulaştıklarında katılacaklardı.

‘Çekirdek Avrupa’, ABD’ye alternatif oluşturmak isteyen en 
güçlü AB üyelerinin bir araya getirilmesiyle oluşacak, İngiltere 
kendi başına ya da bulabileceği zayıf müttefiklerle birlikte ka-
lacaktı.

O yıllarda AB’nin potansiyel yayılma alanı olan Orta Av-
rupa’da da en etkin güç olarak Almanya görünüyordu. 1989’da 
Avrupa’da sosyalizmin yıkılmasının ardından Alman sermaye-
si -o zamanki adıyla- SSCB’den kopan Çekoslovakya (sonra Çek 
Cumhuriyeti ve Slovakya olarak iki ülkeye ayrıldı), Polonya ve 
Macaristan’a akıyordu. Japonya ard arda yaşadığı ekonomik 
durgunluk yıllarının ardından AB ve ABD’ye seçenek olabilecek 
üçüncü emperyalist merkez olmak özelliğini kaybetmişti. AB, 
Almanya-Fransa ekseninde ve özellikle Almanya’nın önderli-
ğinde bütünleşerek ABD’yi ciddi olarak zorlayacak bir rakip ola-
rak ortaya çıkacak gibi görünüyordu.

AB’nin klasik tahlili burada durur. Daha doğrusu, 2004 ön-
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cesindeki analizi bu yılın sonrasında da doğrusal olarak devam 
ettirir. Buna göre, AB bütünleşmesini sürdürmekte ve ABD kar-
şısında gittikçe daha güçlü bir rakip durumuna gelmektedir.

25’lerin AB’sinde ise gelişmeler başka türlü yaşandı.

2) 25’ler Avrupası

2004 yılında on ülke (Estonya, Letonya, Litvanya, Malta, 
Polonya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve 
Güney Kıbrıs) AB’ye katıldı. Bu ülkelerle ilgili rakamlar şöyledir:

Ülke

Estonya
Letonya
Litvanya
Malta
Polonya
Slovakya
Slovenya
Çek Cumhuriyeti
Macaristan
Güney Kıbrıs
Genel Top. 
(25 ülke)

Nüfus
(Milyon)

1,4 
2,3
3,5
0,4
38,2
5,4
2,0
10,2
10,1
0,7

455,7

GSMH 
Milyar Euro

7,4
9,2
16,1
4,4 

185,2
28,8
24,5
75,7
73,2
11,3

9.738,0

Kişi başına
GSMH Euro

5.302
3.985
4.612

11.113
4.849
5.337

12.244
7.420
7.251

16.177

22.911

Sandalye
sayısı

6
9
13
5
54
14
7
24
24
6

730

Katılan on ülkeye ek olarak Bulgaristan ve Romanya ile ya-
pılan görüşmeler ileri bir aşamaya ulaştı. Her iki ülkenin de 2007 
başında AB üyesi olması öngörülüyor. Romanya’nın ekonomik 
durumunun oldukça bozuk olması nedeniyle bu ülke için tarihin 
ileriye atılması muhtemeldir. Türkiye ile görüşmeler, değişiklik 
olmazsa 3 Ekim 2005’te başlayacaktır. Makedonya ile görüşme-
lerin başlaması konusunda 2005 sonunda AB Komisyonu’nun 
tavsiye kararı alması bekleniyor. Hırvatistan ile görüşmelerin 
başlaması ise belirsiz bir tarihe ertelendi.
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Yeni katılan on ülkeden yedi tanesi oldukça küçük ülkeler-
ken, katılımın belirleyici bölümünü üç orta Avrupa ülkesi oluş-
turuyor. Bunların arasında da Polonya açık farkla öndedir. O ka-
dar ki, kalan dokuz ülkenin nüfuslarının toplamıyla Polonya’nın 
nüfusu neredeyse aynıdır.

Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti, aynı zamanda 
NATO üyesi oldular ve böylece eski SSCB yeni Rusya Federas-
yonu’nun (RF) etki alanından kesin olarak uzaklaştılar. Ne ki, 
bu uzaklaşma önceden beklenilmeyen bir gelişmeyle birlikte 
gerçekleşti: Üç ülke de (özellikle Polonya ve Macaristan) politik 
olarak AB’nin ve özellikle Almanya’nın değil, ABD’nin tarafında 
yer aldılar.

AB’nin on yeni ülkeyle genişlemesi, beklenilenin tersine, 
onu politik olarak güçlendirmek yerine zayıflattı. Bu genişle-
meyle ABD, AB içinde yeni müttefikler buldu ve sadece Batı’da 
İngiltere ile değil, Doğu’da yeni üyelerle de AB’nin bir nevi ‘par-
çası’ durumuna geldi.

Ülkeler bazında somutlarsak:

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’dan sonra 
AB’nin en büyük ülkesi olan Polonya, AB’nin geleceği açısından 
da büyük önem taşıyan politik duruşunu ABD’nin yanında aldı. 
AB’nin ABD’ye karşı bütünleşmesini onaylamadığını belli eden 
Polonya, Irak’a karşı yürütülen savaşta ABD’ye destek olmak 
için asker gönderen AB ülkelerinden bir tanesi oldu (İngiltere, 
savaşta başından beri aktif rol alırken İtalya ve başlangıçta İs-
panya da asker gönderdi).

CIA, savaş başlamadan önce, bir bölüm Kürde (sayı kesin 
olarak bilinmiyor) Macaristan’daki bir kampta askeri eğitim ver-
di. ABD ile Kürtlerin yakın işbirliği savaştan önce başlamıştı. Bu-
nun ileri örneklerinden bir tanesi de varlığı Almanya gazeteleri-
ne yansıyan Macaristan’daki kamptır.



29

AB’ye aday üyeler arasında yer alan Bulgaristan, Irak’a kar-
şı savaşın başladığı sırada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi’nin geçici üyesiydi ve savaşla ilgili olarak yapılan oylamada 
ABD’yi destekledi.

Üç Baltık ülkesi Estonya, Letonya ve Litvanya, kesin olarak 
ABD’nin yanında yer alırlarken Çek Cumhuriyeti ile Almanya 
arasındaki ilişki için de pürüzsüz denilemezdi.

Yeni AB üyelerinin büyük bölümü (belirgin olarak diğerle-
rinden büyük bir ülke olan Polonya dahil) politik olarak ABD’nin 
yanında yer almaktadır. İtalya’nın gelecekte bir şekilde tutum 
değiştirebileceği düşünülse bile, İngiltere’nin yanı sıra üç Baltık 
ülkesi ve Polonya’mn önemli konularda ABD’ye karşı tutum al-
ması beklenmiyor. Bunlara Macaristan da eklenebilir.

2004 sonrasındaki AB ile öncesindeki AB arasında önemli 
farklılıklar vardır. Bunlardan belki de en önemlisi, ABD’nin AB 
üzerindeki koyu gölgesidir.

3) Neden Böyle Oldu?

Avrupa’da sosyalizmin yıkılması ve üç Orta Avrupa ülke-
sinde Alman yatırımlarının yoğunluğu, tarihsel faktörlerin ih-
mal edilmesine ve yanlış bir adlandırmayla ‘küreselleşme’ de 
denilen kapitalizmin içinde bulunduğumuz aşamasında, bir 
ülkenin politik tutumunun belirlenmesinde, o ülkede en fazla 
yatırımı olan ülkenin her zaman belirleyici olmayacağının unu-
tulmasına yol açtı.

Baltık ülkeleri AB ile birlikte NATO üyesi de olacaklardı, 
ama ABD’nin egemenliğindeki bir askeri ittifak tarafından bu 
kadar yakından çevrilmeyi reddeden RF’nin tutumu nedeniyle 
olamadılar. Rusya ile tarihsel kavgaları bulunan Baltık ülkeleri, 
ülkelerinin SSCB’ye katılmasını işgal olarak değerlendirmekte 
ve kendilerini yanı başlarındaki büyük güçten ancak ABD’nin 



30

koruyabileceğine inanmaktadırlar. Benzer bir durum Orta Avru-
pa ülkeleri, özellikle Polonya için de söz konusudur.

Orta Avrupa, özellikle de Polonya, yıllarca Almanya ile Rus-
ya arasında kaldı. İki ülke Hitler-Stalin paktıyla geçici olarak an-
laştığında da ve daha sonra savaştığında da Orta Avrupa ülkeleri 
kendilerini bu yakınlaşmanın ve uzaklaşmanın kurbanları ola-
rak gördüler. Kızıl Ordu, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Doğu 
ve Orta Avrupa’yı geçerek Berlin’e kadar geldiğinde, Bulgaristan 
ve Çekoslovakya dışındaki ülkelerde sol güçler son derece zayıf-
tılar (Daha güneyde solun belirli bir güce sahip olduğu ülkeler 
olarak Yugoslavya ve Arnavutluk da eklenebilir). Macaristan ve 
özellikle de Polonya’da Nazi işgalinin yerini Rus işgalinin aldığı 
yönündeki değerlendirme, Avrupa’da sosyalizmin yıkıldığı 1989 
yılıma kadar sürdü.

İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılından 1989’a 
kadar geçen 44 yılda Orta Avrupa’nın sosyalist ülkelerinde, özel-
likle Polonya’da sosyalizme -bu, aynı zamanda SSCB’ye karşı ol-
mak demekti- karşı önemli bir muhalefet yaşandı. Polonya’daki 
muhalefetin özelliği geniş sayılabilecek bir halk, özellikle de işçi 
tabanına sahip olmasıydı. Polonya örneği, örgütlü işçilerin köy-
lülük ve aydınlarla ittifak yaparak ve kararlı sosyalizm karşıtları 
olarak yıllarca yürüttükleri mücadele bakımından tarihteki tek 
örnektir denilebilir. Bu mücadelede Polonya’nın ulusal motifleri, 
özellikle ulusal kimliğin önemli bir bileşenini oluşturan din ön 
plandaydı. Protestan Almanya ve Ortodoks Rusya’ya karşı Kato-
lik Polonya...

Avrupa’da sosyalizmin çözülmesi Polonya’dan başladı. 
Sosyalist ülkelerdeki ilk bağımsız sendika, Dayanışma Sendikası 
bu ülkede kuruldu. Almanya’daki Schmidt hükümeti, sosyalist 
ülkelerdeki dönüşümlerin aşamalı olarak ve yönetimlerle işbir-
liği içinde yapılması gerektiği gerekçesinden hareketle -sosyal 
demokratların önderi Brandt’ın doğu politikası da özünde bunu 
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içeriyordu- Dayanışma’ya destek olmayı reddetti. ABD’deki Rea-
gan yönetimi ise sosyalizmin zayıfladığı bir dönemde Avrupa’da 
sınırların değişmezliğinin eskiye ait bir olgu olarak değerlendi-
rerek Dayanışma’yı açık olarak destekledi (Bu destekte tarihin 
ilk Polonya asıllı papası olan 6. Jean Paul’un, İngiltere ve ABD’ye 
yerleşmiş sayıca az ama etkin Orta Avrupa ülkeleri diasporası-
nın da önemli rolü vardır. Bu insanların bir bölümü zengin ya-
tırımcılar, üniversite öğretim üyeleri vd. olarak ülkelerine geri 
döndüler).

Bu tarihsel temel üzerinde Polonya’nın açık ABD yanlısı 
olmasına şaşırmamak gerek. Polonya’nın dış ticaretinin önem-
li bölümünü -doğal olarak- sınır komşusu Almanya ile yapma-
sı, bu ülkedeki Alman yatırımlarının büyüklüğü, Polonya’nın 
önemli konularda Almanya’yı desteklemesi için yeterli olmuyor.

Orta Avrupa ülkeleri için ABD -ve ABD’nin simgelendiği 
NATO- Almanya ve Rusya’ya karşı bu küçük ya da yeterince 
güçlü olmayan ülkelerin koruyucusudur.

Çekoslovakya’nın SSCB ile sorunları Polonya’daki kadar 
olmadı (1968’de Dubçek Önderliğinde gelişen ve bastırılan ha-
reket, sonuçta Sovyet tipi sosyalizme sosyalizm çerçevesinde 
karşı çıkan bir reform hareketiydi). Ne ki, sonraki adıyla Çek 
Cumhuriyeti’nin Almanya ile başka bir sorunu vardır: Südetler.

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Çekoslovakya’nın Al-
manya sınırında uzun yıllardır yerleşik olarak yaşayan Südet Al-
manları yerlerinden sürüldüler. Mallarına el konuldu, bir bölüm 
insan öldürüldü (Sayılar kesin olarak bilinemediği için aktar-
mıyorum). Almanya’nın Çek Cumhuriyeti ile sınır bölgesi olan 
Bavyera’da Südet Almanları her yıl başlarına gelen bu ‘felaketi’ 
anarlar ve mallarının geri verilmesini isterler (Nazileri destekle-
yerek altına girdikleri büyük sorumluluktan ise hiç söz etmez-
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ler!). Sadece Bavyera Eyaleti’nde örgütlü olan Hıristiyan Sosyal 
Birlik Partisi (CSU) sözcüleri her yıl bu törene katılır ve Südetleri 
desteklerler. CSU, Çek Cumhuriyeti’nin AB’ye katılmasının ön 
şartı olarak Südetler sorununun çözümünü gündeme getirdi, 
ama yeterli yandaş bulamadı. Sorun yılda bir kere gündeme gel-
se bile yerinde durmaktadır ve Çek Cumhuriyeti’nin Almanya 
ile ilişkilerinde ihtiyatlı olması için de yeterli bir nedendir.

Burada ‘AB’de yaşanan bu değişimi sol neden anlayamıyor’ 
sorusuna geliyoruz. Solun bir bölümü -burada Türkiye’deki sol-
dan söz etmiyorum- ilgisiz ve bilgisiz, yıllardan beri bildiklerini 
tekrarlamakla yetiniyor. Onlar için önemli olan gerçeğe değil, 
sosyalizmin kutsal metinlerine uygunluktur. Ne ki, başka bir bö-
lüm insan için benzer bir saptama yapılamaz. Onlar okuyorlar, 
araştırıyorlar ama gözlerinin önünde yaşanılan değişimi kavra-
maları yine de zor oluyor. Bu nedenle eski saptamaları tekrar-
lamakla ya da onlara önemsiz güncel eklemeler yapmakla ye-
tiniyorlar. AB konusunda bu durum 2004 sonrasında yaşanılan 
değişimi dikkate almamakla somutlaşıyor.

Bunun üç nedeni vardır.

Birincisi: AET’nin ve daha sonra AB’nin şekillenmesinde 
ABD’nin önemli bir desteği vardır. ABD, kendisine karşı olma-
ması koşuluyla birleşik ve güçlü bir Avrupa’ya karşı değildir. 
Unutulmamalıdır ki, 1945-89 arasında Batı Avrupa ile simge-
lenen Avrupa kapitalizminin sosyalizme karşı savunulmasın-
da ABD etkin rol üstlenmiştir. 1990’lı yılların başlarına kadar 
ABD’nin çeşitli Avrupa ülkelerinde güçlü bir askeri varlığı söz 
konusuydu. Bu varlık eskisine göre azalmış olmakla birlikte, 
büyük ABD üslerinin bir bölümü varlığını halen korumaktadır. 
AB’nin ABD’ye karşı ayrı bir emperyalist mihrak, güçlü bir al-
ternatif olarak ortaya çıkacağını düşünenler; bu çıkışın tarihsel 
nedenler ve ABD’nin AB ülkelerindeki güçlü ekonomik ve askeri 
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varlığı nedeniyle hiç de kolay olmadığını unutmaktadırlar. AB 
ile ABD’nin karşılaştırılması AB’nin gittikçe büyüyen nüfus, coğ-
rafi genişlik, GSMH rakamlarına indirgenemez. ABD’nin AB için-
deki gücünü dikkate almayan böyle bir karşılaştırma, AB-ABD 
ilişkisini fazlasıyla basitieştirir.

İkincisi: On yeni AB üyesinden Güney Kıbrıs ve Malta dı-
şında kalan sekizi eski sosyalist ülkelerden (ya da Slovenya ve 
Slovakya gibi bu ülkelerden ayrılarak bağımsız olmuş ülkeler-
den) oluşmaktadır. 2007 yılı başında üye olmaları beklenen Bul-
garistan ve Romanya da eski sosyalist ülkelerdir. Sosyalizmin 
20. yüzyıl tarihi, özellikle Orta Avrupa’daki tarihi hakkında pek 
az bilgisi bulunan, belki de öğrenileceklerden duyulan endişe 
nedeniyle ısrarla bu konuyu incelemeye yanaşmayanların, yeni 
AB’yi ve onun ABD ile değişen ilişkisini anlamaları mümkün de-
ğildir.

AB’nin bugünkü durumunun yanı sıra gelecekteki şekil-
lenmesinin hangi yönde olacağı da değişen güçler ilişkisiyle 
doğrudan bağlantılıdır. AB’nin Almanya-Fransa ekseninde olu-
şacak ‘çekirdek Avrupa’ temelinde değerlendirilmesi birkaç yıl 
öncesinde doğruydu, artık değildir. AB içinde her zaman var 
olan ABD, şimdi AB içinde güçlü bir çekim merkezi olarak or-
taya çıkmıştır. Bu merkezin başlıca yandaşları ise eski sosyalist 
ülkelerdir. Paradoks gibi görünen ama gerçekliğini sık sık ortaya 
koyan bu saptama, sosyalizmin 20. yüzyıldaki tarihi incelenme-
den anlaşılamaz.

Üçüncüsü: Komünist Manifesto’nun yayınlanmasının üze-
rinden 150 yıldan fazla zaman geçti. Tarihi boyunca daha iyi bir 
dünyayı, daha iyi bir geleceği savunan sosyalistler ve solun öte-
ki çeşitleri için (burada söz konusu olan sadece Türkiye sosya-
listleri değildir) gelecek bitmiş gibi görünüyor. Sol, tarihinde ilk 
kez, genellikle bilincinde olmadan, geçmişi idealleştiriyor ve kü-
çük eklemelerle geleceğe taşımaya çalışıyor. Solun kapitalizmin 
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bugünkü aşamasına yönelik eleştirileri herhangi bir orijinallik 
taşımıyor, geleceğe yönelik projelerinde, ya sosyalizmin 150 yıl 
önceki kutsal metinlerini, ya sosyalizmin 1930-65 arasındaki ‘al-
tın yılları’nı ya da 1960-80 arasında Batı Avrupa kapitalizminin 
Keynesçi politika temelinde yükselen ‘sosyal devlet’ dönemini 
savunuyor.

Yıllarca ‘geçmiş olmadan gelecek olmaz’a inandık. Gelece-
ğin bugün ve geçmiş temelinde şekillenmesi açısından bu doğru 
bir anlayıştı. Ne ki, bir İtalyan sözü bu ilişkinin diğer yönünü de 
vurgular: ‘Geçmişi bağlı kalanın geleceği olmaz’.

AB konusunda değişen koşullarla birlikte değerlendirmeyi 
değiştirmemek, değişimi anlayamamak; solun geleceğinin kay-
bolmasının, geçmişe yapışıp kalmasının AB özelinde kendini 
ortaya koymasıdır.

Sorun, bilgi eksikliği değildir. AB’de olup bitenlerin gizli 
yanı yok sorun öğrenmenin, yeniyi görmenin ve buradan ha-
reketle görüşleri değiştirmenin ve değişmenin reddedilmesidir. 
AB’nin birkaç yıl önceki özelliklerinde kalmak, genel bir geçmi-
şe yapışıp kalmanın, değişeni anlamaya çalışmamanın bu alana 
özgü yansımasıdır. Sonuç, gerçeklikten artan oranda kopmak, 
gerçekteki AB ile kafalardaki AB’nin giderek birbirinden uzak-
laşmasıdır. Böyle bir durumda gittikçe daha az tanınan bir dün-
yayı değiştirme isteği ne kadar ciddi olabilir?

AB-ABD ilişkisini AB açısından da dönüm noktası olan Irak 
savaşı bağlamında da ele alalım.

4) Irak Savaşı

Bu savaşla ilgili olarak yapılan değerlendirmelerden bir ta-
nesi, AB’nin en önemli iki ülkesi olan Almanya ve Fransa’nın 
bu savaşa karşı çıktığı yönündedir. Buradan hareketle Alman-
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ya-Fransa ile ABD arasındaki çelişkiler konusunda çeşitlemeler 
yapılabilir. Bu çelişkiye yakından bakıldığında ise görülen fark-
lıdır. 

Fransa, bu ülke asıllı şirketlerin Irak’taki yoğun faaliyeti 
nedeniyle savaşa karşı açık bir tutum aldı. Fransa’daki bütün 
politik güçler, Fransız Komünist Partisi’nden Devlet Başkanı 
Chirac’a kadar, değişik motiflerden hareket ederek de olsa, bu 
savaşa karşı olmak bazında birleştiler. Almanya’da ise durum 
iki nedenle farklıydı.

ilk olarak, savaş karşıtı birleşik bir cephe söz konusu değil-
di. Seçim anketlerinde oy potansiyellerinin yüzde 40 civarında 
olduğu ortaya çıkan ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat-
lar (CDU/CSU), SPD (Sosyal Demokrat Parti) -Yeşiller hükümeti-
nin Irak savaşına karşı çıkan politikasını eleştirdiler ve ABD ile 
dayanışma içinde olduklarını açıkladılar. Bu tutumlarını halen 
değiştirmiş değiller. Almanya’da ülkenin en büyük partisinin 
ABD’yi desteklemesi; “Almanya burjuvazisiyle ABD burjuvazisi 
arasındaki çelişki nedeniyle Almanya savaşa karşı çıkıyor” ola-
rak ifade edilebilecek ‘kitaba uygun’ görüşe uygun düşmediği 
için solun bir bölümü (buna Almanya solu da kısmen dahildir) 
dikkate alınmadı. Gerçekte ise ortada dikkatle değerlendirilmesi 
gereken bir durum vardı: Acaba SPD-Yeşiller savaşa karşı çıka-
rak Almanya burjuvazisinin çıkarlarım savunurken, daha sağcı 
olan Hıristiyan Demokratlar ABD burjuvazisinin çıkarlarını mı 
savunuyorlardı? Almanya gibi ABD’den sonra dünyanın iki nu-
maralı önemli ülkesinin en büyük iki partisinin, CDU/CSU ile 
SPD’nin, ABD ile ilişkiler gibi önemli bir konuda birbirlerinden 
oldukça farklı tutumlar geliştirmeleri ne kadar mümkündür?

Sorunun yanıtı ikinci nedende, SPD’nin savaş karşıtlığının 
pratikteki görünümü incelendiğinde ortaya çıkar.

SPD-Yeşiller hükümetinin asıl bileşenini oluşturan SPD, 
savaşa karşı tutum aldı, ama ABD’nin bu savaşta işini zorlaş-
tıracak hiçbir uygulamaya da yönelmedi. ATTAC, Demokratik 
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Sosyalizm Partisi (PDS) ve öteki sol güçler hükümetten somut 
olarak bunu yapmasını istediler, ama Başbakan Schröder duy-
mazlıktan geldi.

Neydi yapılması istenilenler?

Irak’a karşı savaşın hazırlıkları aylar önce başlamıştı. ABD, 
Almanya’daki birliklerinin bir bölümünü Ortadoğu’ya nakleder-
ken, ABD’den gelen asker ve malzeme yüklü uçaklar Alman-
ya’daki iki üste (Ramstein ve Zeppelinheim) aktarma yapıyor-
lardı. Savaşa karşı olduğunu açıklayan hükümetten iki talepte 
bulunuldu:

- ABD’nin Almanya’daki askeri birliklerinin yer değiştirme-
si yasaklansın.

- Almanya hava sahası ABD uçaklarına kapatılsın.

Hükümet ikisini de yapmadı ve savaş karşıtlığı laftan ibaret 
kaldı, ayrıca sürekli olarak Almanya’nın bu savaşa asker gön-
dermeyeceğini açıkladılar. ABD’nin böyle bir talebi zaten yoktu; 
Almanya’dan istenilen lojistik, ekonomik ve politik destekti, bu-
nun bir bölümü de sağlandı.

Irak’a karşı savaşın başlangıcında ve hükümetin savaş kar-
şıtı söyleminin en şiddetli olduğu günlerde, ABD ile Almanya 
arasındaki yoğun ticaretin herhangi bir sorunla karşılaşmadan 
sürdüğü açıklandı. Dünya ihracat şampiyonu Almanya için ABD 
pazarı büyük önem taşır ve bütün hükümetler ABD ile ilişkileri-
ni bu konuda sorun çıkmayacak biçimde düzenlerler. CDU/CSU 
ve SPD arasında ABD ile ilişkiler konusunda üslup farkının öte-
sinde bir farklılık söz konusu değildir. İki parti de ABD ile fark-
lılıkların büyütülmemesinden yanadır. İlki uyum yanlısı iken, 
İkincisi lafta çatışma gerçekte uyumu sergiler.

Fransa’nın açık savaş karşıtı tutumu da uzun sürmedi. 
Fransa ve Almanya, ABD’nin Irak’a yönelik saldırısının en yoğun 
bölümünün çabuk sonuçlandırılmasından dolayı memnuniyet-
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lerini belirttiler, ardından da Birleşmiş Milletler’de ABD’nin sun-
duğu ve işgali resmileştiren karar tasarısını onayladılar. Alman-
ya ve Fransa, böylece karşı çıktıkları bir savaşın meşruluğunu 
kabul etmiş oluyorlardı. Fransa, Almanya’dan ayrı düşmemek 
ve kendi başına kalmamak için büyük bir dönüş yaparak ABD 
işgalini onayladı.

Fransa ve Almanya’nın savaşa karşı çıkan muhalefetinin 
ciddiyet derecesi de böylece kısa sürede ortaya çıktı.

Irak savaşı AB’yi böldü. Daha önce AB içinde egemen du-
rumda olan Almanya-Fransa ekseninin durumu sarsıldı. Politi-
kada güçler dengesi değişince eski uygulamalar yeniden ele alı-
nırlar. AB’de de böyle oldu; Almanya-Fransa-İngiltere arasında 
‘AB ordusu’ ile ilgili zirve toplantısı yapıldı.

5) Taşeron ‘AB Ordusu’

‘AB ordusu’nun gerçekte bulunmadığını, varolan ve adına 
‘AB ordusu’ denilen hızlı müdahale birliğinin de AB geneline ait 
olmadığı gibi, ordu olarak da nitelendirilemeyeceğini yukarıda 
açıklamıştık. Irak savaşının AB’yi bölmesi sonucu Almanya ile 
Fransa -olduğu kadarıyla- ‘AB ordusu’ konusundaki tutumlarını 
yumuşattılar ve 2003 yılı sonbaharında İngiltere’nin de katıldı-
ğı bir zirve toplantısı yaptılar. Burada ele alman konulardan bir 
tanesi de İngiltere’nin ‘AB ordusu’ olarak da adlandırılan hızlı 
müdahale gücüne katılmasıydı.

İngiltere’nin katılımı, ABD’nin NATO’dan bağımsız bir güç 
olarak planlanan ‘AB ordusu’ içine girmesi demekti. Almanya 
ve Fransa, böylece AB’nin ABD’den ayrı bir askeri güç oluştur-
masından büyük oranda vazgeçtikleri gibi, İngiltere ile yapılan 
zirve ile de ABD ile barışma arzularını gösteriyorlardı.

‘AB ordusu’ günün birinde AB üyelerinin önemli bir bölü-
münü temsil edecek duruma ulaşsa bile, ABD ordusunun yanın-
da taşeron görevler üstlenmekten ileri gidemeyecekti. AB’nin 
ABD ile arasındaki çelişkilerin keskinleşmesine paralel olarak 
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ekonomik gücü ile orantılı askeri bir güce sahip olacağı ve bu-
nunla rakipsiz ABD hegemonyasına meydan okuyacağı yönünde 
bir analiz; yüzeysel bir incelemeden hareket ettiği ve adet oldu-
ğu üzere 20. yüzyılın başındaki saptamaları küçük değişiklikler-
le yüz yıl sonrasına taşıdığı için boşlukta kalmaya mahkumdur.

20. yüzyılın başlarında, eşitsiz ve dengesiz gelişme yasası 
gereği, ekonomik olarak daha geride olan emperyalist bir ülke, 
sıçramalı bir gelişimle ileridekilere yetişebilir, gelişen ekonomik 
gücünü askeri alana da yansıtır ve böylece diğerleriyle savaşa-
bilecek duruma gelirdi. Sonuç, dünyanın yeni güçler dengesine 
göre yeniden paylaşılması, kısacası savaştı.

Emperyalist ülkeler arasında rekabet ortadan kalkmadı, 
eşitsiz ve dengesiz gelişme yasası da varlığını sürdürüyor, ama 
işleyiş biçimi değişmiş olarak. Savaş teknolojisi -ordu ve eko-
nomik işleyiş arasındaki yeni ilişki nedeniyle, ekonomik olarak 
rakibe yetişmek ve hatta geçmek, askeri olarak da ona yetişebil-
mek anlamına gelmiyor.

ABD’ye askeri olarak rakip olabilecek tek güç AB’dir. AB’nin 
bir bütün olarak ABD’ye karşı tavır alabileceğini varsaysak bile, 
AB’nin ABD karşısındaki askeri durumu oldukça kötüdür.

2003 yılında yayınlanan rakamlara göre ABD’nin savunma 
bütçesi 390 Milyar dolarken, AB üyelerinin toplamı için bu ra-
kam 160 Milyar Euro’dur.1  Savaş teknolojisi konusunda ABD, 
AB’den oldukça ilerdedir ve bu alana yönelik büyük araştırma 
harcamaları yapmaktadır. AB’nin ilgili komisyonunun raporu-
na göre, AB ülkeleri ABD’nin askeri kapasitesinin ancak yüzde 
10’una sahiptir. AB bir bütün olarak davranabilecek olsa bile du-
rum böyledir. 

1 Fransa ve Almanya askeri güç peşinde, Siyasi Gazete, Ekim 2003.
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ABD ordusunun, sadece ileri savaş teknolojisi değil, dünya-
nın her yanına yayılmış üsleri, uzun menzilli ağır bombardıman 
uçakları ve savaş tecrübesi de önemli bir üstünlük oluşturmak-
tadır.

ABD’nin askeri harcamalarının yüksekliği, sadece ekono-
miyi durgunluktan kurtarmak için silahlanma harcamalarının 
artırılması, yeni teknolojilerin ilk kez bulunduğu ve kullanıldı-
ğı alanın genellikle askeri alan olması nedeniyle bu alanda ileri 
olmanın genelde teknolojik üstünlüğün olmazsa olmaz şartı-
nı oluşturması temelinde açıklanamaz. Büyük askeri üstünlük 
ABD’deki sistemin genel işleyişi için de gereklidir.

ABD, 60 yıldır, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden beri 
ürettiği mal ve hizmetten fazlasını tüketiyor. Bu nedenle or-
taya çıkan açık; ABD devleti ve bankalarının hisse senetlerine, 
şirketlerine, ülkedeki taşınmaz mallara yapılan büyük yabancı 
yatırımlarla finanse ediliyor. Dolar, değerindeki dalgalanmalar 
ne olursa olsun, dünya parasıdır. ABD’deki yatırımlar, faiz oran-
larının yüksekliği nedeniyle daha kârlıdır. Bu nedenle birçok ül-
keden yüksek miktarda para, yatırım amacıyla ABD’ye akıyor.

ABD’nin ve ülkenin parası olan Doların yatırımcılar için 
güvenilir olmasında ABD ordusunun büyük rolü vardır. Bu or-
dunun dünyanın herhangi bir bölgesinde ABD aleyhine ortaya 
çıkabilecek önemli bir gelişmeyi engelleyebileceğine inanılır 
(Irak savaşının nedenlerinden bir tanesi de, bu ülkenin ticare-
tinde ABD Doları yerine Euro’yu kullanmaya başlaması, dolayı-
sıyla Doların dünya parası olmaktan uzaklaşması tehlikesinin 
belirmesiydi). Bu nedenle, sistemin ürünü olan ABD ordusu, bu 
sistemi yeniden üreten önemli faktörlerden bir tanesidir.

Eski bir ABD dışişleri bakanı yardımcısının belirttiği gibi: 
“Piyasanın görünmeyen eli, ancak görünen bir yumruğun var-
lığında işlevini yerine getirebilir. Bu yumruk, ABD ordusudur”. 
ABD, bu nedenle ordu için sürekli ve büyük yatırımlar yapmak,  
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onun en güçlü olmasını sağlamak zorundadır. Ordu, ABD için, 
içerde ve dışarıda büyük öneme sahiptir.

‘AB ordusu’ ise sistem için hayati önem taşıyan böyle bir 
özelliğe sahip değildir. Olmak istese bile bunun için uzun yıllar 
geçmesi gerekmektedir. ‘AB ordusu’ için büyük çaba harcansa 
bile, AB, silahlı kuvvetler konusunda ABD ile yarışabilmekten 
çok uzaktır.

Bunun küçük bir örneğini hava kuvvetlerinde de görebi-
liriz- AB’ye uzak bölgelerden gelebilecek olası tehditlere karşı 
hızlı müdahale birliği kuran Almanya ve Fransa, uzak mesafele-
re gidip dönecek olan bombardıman uçakları için havada yakıt 
ikmali yapabilecek tanker uçaklarının seri üretimini daha yeni 
ele almaktadır.

AB, hızlı müdahale birliği sayesinde dünya politikasında 
daha fazla söz sahibi olmayı amaçlıyor. Ne ki, gelecekte oluştu-
rulması planlanan ‘AB ordusu’ bile, en iyi durumda, ABD ordu-
sunun şu veya bu nedenle yerine getirmediği ya da yapılmasını 
Avrupalı müttefiklere bıraktığı işlerle uğraşabilecektir. ‘AB ordu-
su’nun, AB’nin birlikteliğinin sağlanabildiği en iyi durumda bile, 
ABD ordusu karşısında güçlü bir seçenek olabilmesi mümkün 
değildir. Bu durumda ‘AB ordusu’, dünya politikasında AB’nin 
sesinin daha fazla çıkmasını sağlayacak, ama ABD tarafından 
kendisine çizilmiş sınırların dışına çıkamayacaktır.

C) AB KİMLİĞİ

AB, devletler üstü olmaya yönelmiş bir birlikse, ulusal kim-
liği aşmaya yönelmiş, hatta belirli oranda aşmış bir AB kimliğine 
sahip olmak zorundadır. AB kimliğinin gelişmemesi durumun-
da, AB’yi oluşturan ülkelerin halklarını birbirine bağlayacak 
önemli faktörlerden biri eksik kalır. AB’nin ekonomik bir birlik-
telikten politik bir birlikteliğe yönelmesinin olmazsa olmaz ko-
şulu, giderek gelişen bir AB kimliğidir.
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AB’nin bütün üye ülkelere yayılmamış olsa bile ortak bir 
parası var. Kararları bütün üyeler için bağlayıcı olan kurumları 
var. Parlamentosu, bayrağı, marşı var, ama yine de dikkati çeke-
cek derecede gelişmiş bir AB kimliğinden söz etmek mümkün 
değildir.

Bu kimlik yok değil; sonuçta üye ülkelerin halkları AB üyesi 
olduklarını biliyorlar. Kopenhag ve Maastricht gibi AB’nin temel 
belgeleri tarafından belirlenmiş ekonomik ve politik normları da 
paylaşıyorlar; ne ki, bütün bunlar az çok gelişmiş denilebilecek 
bir kimliğin oluşması için yeterli olmuyor.

AB’nin önemli sorunlarından bir tanesi, böyle bir kimliğin 
nasıl oluşturulabileceğidir.

Kimlik, kendiliğindenci yönü ağır basan bir süreç içinde 
oluşmaz. Kimlik oluşturma sürecinde değişik toplumsal aktör-
ler yer alırlar; sonuçta kimsenin istediği gibi olmasa da, süreçte 
ağır basan ve basamayanlar ortaya çıkar.

AB kimliği konusunda da benzer bir durum var. ‘Bu kimli-
ğin asıl öğeleri neler olmalıdır’ sorusuna verilen yanıtlar farklı-
dır. Bu farklılık, aynı zamanda nasıl bir AB istenildiği konusun-
daki farklılıktan kaynaklanmaktadır.

Kimlik konusunun AB’nin geleceğiyle ilgili tartışmalarda 
ön plana çıkmasının nedeni, ortak bir kimlik ihtiyacının yeni 
fark edilmiş olması değildir. Ortak bir AB kimliği oluşturmak 
için yapılanların beklenilen sonucu vermemesi kimlik sorunu-
nun önemli ağırlık kazanmasına yol açtı.

AB ortak bir iç pazar kurdu. Bu pazarda öncelikle sermaye-
nin dolaşım serbestisi vardı. İşgücü de bazı kısıtlamalarla bir-
likte dolaşım serbestisine sahip oldu. Schengen Antlaşması’yla 
çok sayıda AB ülkesi arasında sınır kontrolleri kaldırıldı. Özellik-
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le ortak para birimi Euro’nun AB halklarını birbirine bağlamakta 
önemli işlev göreceği düşünülüyordu, ama beklenen olmadı.

Ortak pazar, para birimi, marş ve bayrağın birlikte etkisinin 
ortak bir AB kimliği oluşturmakta çok yetersiz kaldığı görüldü. 
Böyle bir kimliğin oluşmasında en azından eski AB ülkeleri ara-
sında dikkati çeken bir gelişme sağlanabilseydi, yeni üye ülke-
lerde de zamanla bu kimliğin ön plana çıkacağından söz edilebi-
lirdi. Ne ki, AB’nin ekseni sayılan Almanya-Fransa arasında bile 
bu yönde önemli bir gelişme olmadı.

AB kimliğinin en fazla gelişmesini isteyen, Birlik içinde eko-
nomik olarak en güçlü ve en kalabalık ülke olan Almanya’dır. 
Almanya, AB içinde, Nazi geçmişi nedeniyle Alman kimliğinin 
öne çıkmasını istememekte, bunun yerine öncelikle Fransa ile 
birlikte oluşturulacak AB kimliğinden yana ağırlık koymaktadır. 
Ne ki, özellikle Alman hükümetleri tarafından harcanan büyük 
çabaya karşın, karşılıklı olarak iyi ilişkiler geliştirilmiş, ama or-
tak kimlik konusunda kayda değer yol alınamamıştır.

İyi ilişkilere birkaç örnek verelim:

1994 yılında Fransa bir dizi nükleer deneme yaptı. Amaç, 
Fransa’nın -özellikle AB içindeki- güç gösterisiydi. Almanya’da 
partiler -nükleer silahlara ve denemelere karşı olan Yeşiller da-
hil- Fransa’nın tutumunu eleştirmediler. Böyle bir eleştiri Al-
manya’da milliyetçiliğin gelişmesini hızlandırabileceği gibi, o 
yıllarda güçlü olan Almanya-Fransa eksenini de zayıflatabilirdi.

Birkaç yıl sonra, sarhoş Alman taraftarlar, bir maç sonra-
sında çıkan olaylarda bir Fransız polisini ağır yaraladılar. Dün-
yanın her ülkesinde olabilecek bir olaya zamanın Kohl hüküme-
ti abartılı bir tepki göstererek, “Bu, Almanya için utanç verici bir 
olaydır” açıklamasını yaptı. Fransa ile ilişkilerde en küçük pürüz 
yaşanmamalıydı.
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Fransa ve Almanya hükümetleri arasında yapılan bir an-
laşmayla, iki ülke vatandaşlarının karşılıklı olarak diğer ülkenin 
de vatandaşlığını alabilmeleri kararlaştırıldı. Böyle bir anlaşma 
Fransa açısından sorun değil, zira bu ülke çifte vatandaşlığı ta-
nımakta, ama Almanya kural olarak tanımamaktadır. Almanya, 
Fransız vatandaşlığıyla ilgili olarak tutumunu değiştirdi.

Son olarak, bu yıl, Nazi Almanya’sının yenilgisinin 60. yı-
lında Normandiya’da yapılan büyük törene ilk kez Almanya da 
çağrıldı. Almanya hükümeti çağrılmasından duyduğu memnu-
niyeti özellikle belirtti.

Ne ki, iki ülke arasındaki bütün olabildiğince yakın ve iyi 
ilişkilere karşın ortak kimlik konusunda dikkate değer bir geliş-
me sağlanamadı. AETnin kuruluşunun üzerinden 47 yıl geçmiş 
olmasına karşın durum buydu!

Ortak bir kimliğin oluşturulması kolay değil. Almanya ve 
Fransa tarihleri boyunca, bu arada Birinci ve İkinci Dünya Sa-
vaşlarında da karşı cephelerde yer almış, savaşmış ülkeler. İki 
ülke aydınlanmayı, sanayi devrimini, ulusal devletin oluşumu-
nu farklı yaşamış; bu farklılıklar ulusal kimliklerin oluşumunda 
önemli farklar yaratmıştır. İki ülke arasındaki ilişki ne kadar iyi 
olursa olsun tarihsel düşmanlığın yarattığı ihtiyatlı yaklaşımı, 
farklı yaşanmış tarihten gelen farklılıkları aşmak kolay değildir. 
Ne ki, AB’nin daha ileri bütünleşmeye yönelebilmek için ortak 
bir kimliğe acilen ihtiyacı vardır; ama böylesi bir kimlik, AB’nin 
birbirine en yakın iki ülkesi Almanya ile Fransa arasında bile 
oluşturulamamıştır.

Ortak kimlik oluşturulmasındaki bu başarısızlık, konunun 
yeniden değerlendirilmesine yol açtı. Ekonomik alanda varılan 
bütünleşme düzeyi, beklenilenin aksine, ortak bir kimlik oluşu-
muna yol açmamıştı. Ortak bir kimliğin hangi temellerde oluşa-
bileceği tartışması alevlendi. 
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1) Etnik Köken ve Dil

AB kimliğinin etnik temelde şekillenemeyeceği açıktır; 
benzer bir durum dil için de söz konusudur. AB içinde Almanca 
ve Fransızca en yaygın diller olmakla birlikte, ülkeler arasındaki 
iletişim dili genellikle İngilizce’dir. AB’nin, üye ülkelerin resmi 
dilleri sayısında resmi dili vardır. Bir dilin başka dillerden daha 
üstün kabul edilmesi söz konusu olmadığından, belirli bir dil 
çerçevesinde ortak bir kimliğin oluşturulması mümkün değildir.

2) Hıristiyanlık

Her ulusun kimliğinde din önemli rol oynar. AB ülkelerinin 
tümünün Hıristiyan olmasından hareketle, Hıristiyanlığın ortak 
bir kimliğin temelini oluşturabileceği de savunulmaktadır. Gö-
rünürde öyle olsa bile, konuya biraz yakından bakıldığında böy-
le olmadığı görülmektedir.

Hıristiyanlık, ama hangisi? Katolik, Protestan, Anglikan 
ve Ortodoks kiliseleri arasında ortak olan ve olmayan noktalar 
bulunuyor. Dahası, AB’nin ortak temellerinden birisi laiklik ol-
makla birlikte, bu, her ülkede ayrı anlaşılıyor. Dinin toplum ya-
şamındaki rolü bakımından AB’nin üç büyük ülkesi olan Fransa, 
Almanya ve İngiltere farklı yaklaşımlara sahiptir. Bu farklılık, üç 
ülkede Hıristiyanlığın üç ayrı kilisesinin bulunmasının yanı sıra, 
tarihsel gelişme özelliklerinden de kaynaklanıyor. Bu farklılığı, 
örneğin türban konusunda üç ülke yönetimlerinin farklı tutum-
larında görebilmek mümkündür. Fransa, bu konuda en katı tu-
tumu alırken İngiltere, oldukça serbesttir. Almanya ikisinin ara-
sında yer almaktadır.

Dahası, Hıristiyanlık değerleri temelinde ortak bir kimliğe 
sahip olmak, bu değerler konusunda anlaşılabilse bile, AB içinde 
sayıca az olmayan ateistleri dışlar.

Katolik Kilisesi’nin Hıristiyanlık değerlerinin AB Anayasası 
metninde yer almasını istemesi destek bulmadı.
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Hıristiyanlık değerlerinin AB belgelerinde yer alması, AB’yi 
ABD’den farklı kılan önemli bir özelliğin de ortadan kalkması-
na neden olur. Din, AB üyesi ülkelerin halklarının kültüründe 
önemli bir yer tutsa bile, bu özellik her fırsatta gösterilmez. 
Bunda AB ülkelerinde kilisenin egemenliğine karşı değişik ül-
kelerde farklı yoğunluklarda verilmiş uzun mücadelenin önem-
li etkisi vardır. Euro’nun üzerinde ABD Dolar’ındakinin benzeri 
bir cümle, ‘Tanrı AB’yi korusun’ yazmaz, yazamaz. Herhangi bir 
AB ülkesinin başkanı güne dua ile başlamaz, başlasa bile bunu 
açıklamaz.

Türkiye, AB belgelerinde Hıristiyanlık değerlerine vurgu 
yapılmasına sürekli olarak karşı çıktı. Böyle bir vurgu Müslüman 
bir ülke olarak Türkiye’nin üyelik yolunun kapanması demekti. 
Ne ki, din açısından önemli bir başka konu, en azından şimdilik, 
dikkat çekmedi ya da dikkate alınmadı. Hiçbir AB ülkesinde din, 
günlük yaşamda Türkiye’deki kadar önemli rol oynamıyor. Bu-
nun bir nedeni dinsel fanatizm ise (dinin emirlerine uymayan-
ları dışlamak, zorlamak, gerekirse onlara saldırmak), bir başka 
nedeni Müslümanlığın özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıntılı bir kurallar dini olan Müslümanlık, neredeyse akla 
gelebilecek her konuda kurallara sahiptir. Örneğin toplumun 
yarısını oluşturan kadınların davranışları ve erkeklerle ilişkisi 
sıkı kurallara bağlanmıştır. Bu nedenle Müslümanlığı yaşayan 
bir toplumda, bunu neredeyse günün her saati ve her yerde 
hissedersiniz. Oruç zamanıdır, namaz zamanıdır, içki içilmez, 
kadınların belirli bir giyimi vardır, toplumsal yaşamda erkek ve 
kadın ayrı ayrıdır, günde beş kere ezan dinlersiniz... Böyle bir 
toplumun Hıristiyan bir toplumla birlikte yaşaması olanaksız 
olmasa bile hayli zordur. Dinler arasında karşılıklı hoşgörü en 
ileri derecede varolsa bile -ki genellikle böyle olmaz- apayrı iki 
hayat tarzının birbirinden rahatsız olmadan birlikte yaşayabil-
mesi mümkün değildir.  
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AB metropollerinde görüldüğü gibi farklı semtlerde otur-
mak, birbiriyle neredeyse hiç temas kurmadan ‘birlikte yaşa-
mak’ sadece görüntüden ibarettir. Sorunlar bir süre sonra kaçı-
nılmaz olarak çıkmakta, sıkı Müslümanlar toplumun geri kalan 
kesimiyle şu veya bu oranda çatışmaya girmektedir. Müslüman-
lıkta cihat vardır, başka dinden olanı ‘doğru yola getirmek’, yani 
Müslüman yapmak vardır. Bu nedenle, başlangıçta farklı dinden 
olanların yerleşim mekanları ayrılmış olsa bile, süreç içinde sür-
tüşmeler neredeyse kaçınılmaz olmaktadır.

Hiçbir AB ülkesinde AK Parti gibi bir iktidar partisi ve Re-
cep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakan bulunmuyor. Hiçbir ülke-
de hükümet, parti ve başbakan dini yaşadığını, onun gerekleri-
ni sürekli yerine getirdiğini göstermez; dini konular toplumun 
gündemini bu kadar doldurmaz. İleride -zayıf bir ihtimal olmak-
la birlikte- Türkiye’nin AB üyeliği ciddi bir olasılık olarak orta-
ya çıkarsa, dinin günlük yaşamdaki rolü konusundaki farklılık 
önemli bir sorun olacak gibi görünmektedir.

3) Ortak Hatırlama Kültürü

Birlikte yaşanmışlığın, birlikte tarihin, ortak hatırlama kül-
türünün, ulusal bilincin oluşması ve sürekliliğinde önemli yeri 
olmasından hareketle, aynı olguların Avrupalılık bilincinin oluş-
masında da önem taşıyacağı düşünüldü. Avrupa halkları 19. ve 
20. yüzyılda birçok önemli olayı birlikte, iç içe yaşadılar. Avrupa 
halklarının son 200 yıllık tarihi, aynı zamanda karşılıklı savaş-
ların da tarihidir. Ortak tarih sadece yan yana değil, karşı kar-
şıya gelinerek de yaşanmıştır. Eski düşmanlıkların aşılması ve 
bu aşılma temelinde yükselen ortak tarih, Avrupalılık bilincinin 
oluşumunda işlev görebilir. Nitekim başta Almanya ile Fransa 
arasında olmak üzere tarih boyunca birbiriyle savaşmış ülkeler 
arasındaki düşmanlıklar büyük oranda aşılmış durumdadır. Ne 
ki, buradan beklenildiği gibi güçlü ve ortak bir kimlik çıkmamış-
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tır. Halklar, tarihlerindeki bazı önemli olayları, ya bugün başka 
türlü değerlendirmekte ya da o günün düşmanlıklarını bugü-
ne taşımamaktadırlar. Almanya-Fransa örneğinde olduğu gibi, 
eskinin düşmanları arasında bugün dostluk ve dayanışma yer-
leşmiştir. Bunun ortak kimliğin oluşumunda kuşkusuz önem-
li etkisi vardır. Böyle bir kimliğin gizli ya da açık düşmanlıklar 
temelinde oluşması mümkün değildir. Ne ki, ortak bir hatırlama 
kültürünün yerleşmesi daha uzun bir zaman alacak gibi görü-
nüyor. AB’nin birbirine en yakın iki büyük ülkesi Almanya ile 
Fransa arasında bile politik birlik zorlama ile olmuyor ve daha 
uzun bir zamana ihtiyaç duyuyor.

AB geneli açısından ise düşmanlıklardan arındırılmış ortak 
tarihin ortak bir kimlik yaratması için, daha da uzun bir zama-
nın gerekli olduğu ortaya çıkıyor. Ne ki, AB’nin o kadar zamanı 
bulunmuyor. AB’nin politik birliğinde ileri adımlar atılması ge-
reği kendisini dayatıyor. Yıllardan beri politik birliğin kültürel 
yakınlaşma, biz ya da Avrupalılık ortak kimliği zemininde geli-
şebileceği varsayılmış ve bu kimliğin de düşmanlıklardan arın-
ma, ortak pazar ve para birimi temelinde şekilleneceği düşünül-
müştü. Beklenilen gelişme olmadı! Bu durumda AB kimliğinin 
gelişmesi için başka yollar düşünülmesi gerekiyor.

Bunların neler olduğuna geçmeden önce, AB kimliğinin 
oluşmasında ön planda olmasa da önemli rol oynayan ve oyna-
yacak olan ortak hatırlama kültürüyle ilgili olarak AB ile Türkiye 
arasındaki büyük farklılığa işaret etmek gerekir.

Her ülkenin tarihinde önemli günler vardır. Bu günlerin her 
yıl düzenli olarak anılması, ortak bir tarihin yaşanmış olduğu-
nu, bugünün o tarih üzerinde yükseldiğini yeniden ve yeniden 
hatırlatır. Ortak hatırlama kültürü ulusal kimliğin önemli bir bi-
leşenidir.
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Türkiye’de de böyle, ama hem oldukça abartılı bir biçimde 
hem de AB’dekinin tersi yönde...

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli günleri var: 23 Ni-
san’da TBMM’nin açılması, 19 Mayıs’ta Atatürk’ün Samsun’a 
çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatması, 30 Ağustos’ta Yunan 
ordusuna karşı kazanılan zafer, 29 Ekim’de Cumhuriyetin ilan 
edilmesi, 10 Kasım’da Atatürk’ün ölümü... Bu yıldönümleri lis-
tenin sadece başlangıcıdır. Ek olarak neredeyse her ilin düşman 
işgalinden kurtuluşunun yıldönümleri vardır. Atatürk’ün Anka-
ra’ya gelişi, Sivas Kongresi, İnönü savaşları, Lozan Konferansı, 
İstanbul’un fethi her yıl anılır. Bitmedi: Çanakkale Savaşı ve bazı 
yıllar Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini kesinleştiren 1071’deki 
Malazgirt Savaşı bile anılır. Bu yıl yeni bir anma daha çıktı: Sa-
rıkamış’ın anılması... 80 bin kişinin soğuktan donarak öldüğü 
askeri bir fiyasko bile anılıyor. Bu hızla gidilirse bir süre sonra 
Niğbolu, Mohaç, Preveze savaşları anılmaya başlanacak.

Türkiye insanının hayatı, AB ülkeleriyle karşılaştırılama-
yacak kadar fazla anmayla dolu. Bu anmaların ‘biz’ ve ‘öteki’ni 
kesin olarak ayırma ve eskinin düşmanlıklarını unutturmama 
temelinde yapıldığım belirtmek gerek. Yunanlıları, onlara des-
tek olan İngilizleri, ayrıca Fransızları, İtalyanları yendik ve bu 
ülkeden kovduk! AB’de ortak hatırlama kültürü geçmişin düş-
manlıklarım bugüne taşımamak, onları zayıflatmak temelinde 
şekillenirken; Türkiye’de yapılan tersidir.

Türkiye’nin sadece yasalarını AB ile uyumlaştırması yetmi-
yor; ortak hatırlama kültürünün ve bu bağlamda ulusal bilincin 
de önemli bir değişim geçirmesi gerekiyor. Yunanistan başta ol-
mak üzere AB üyesi bazı ülkeleri düşman gibi görerek ve bunu 
her yıl tarihten örneklerle birçok kere tekrarlayarak nasıl AB 
üyesi olunabileceği, üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Yılların çabasıyla oluşturulmuş şoven, başka ülkeleri düşman 
gören bir ulusal kültürün yasalarla değil, tersi yönde faaliyetler-
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le ve ancak zaman içinde değişebilmesi söz konusudur.

Kopenhag Kriterlerine uyum, başka ülkelere sürekli düş-
manlık üretmeyen bir ortak hatırlama kültürünü gerekli kılar. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarıyla ilgili yasaları Kopen-
hag Kriterlerine uygun olarak değiştirilse ve bu yeni yasalara 
gerçekten uyulsa bile; her yıl düzenli olarak ve çok sayıda ör-
nekle tekrarlanan ‘şanlı tarihimiz’ ve ‘düşmanı nasıl yendik’le 
beslenen ve kendisini yeniden üreten ulusal kültürümüz, bu ya-
saların yasa olarak kalmasını, içselleştirilememesini kaçınılmaz 
olarak gündeme getirir. Yaşadığı ortak tarihin temelini düşman-
larla savaşmaya ve onları yenmiş olmaya dayandıran, dünyayı 
kendisine düşman olarak gören bir ülke nasıl AB üyesi olabilir?

Bu nedenle, “Türkiye’nin Kopenhag Kriterlerini kabulü sa-
dece kağıt üzerindedir; bunlar içselleştirilmemiştir ve bunun 
için yıllar sürecek titiz bir uygulama gereklidir” saptaması (ba-
zılarına göre Türkiye’nin üyeliğini istemeyenlerin, Türkiye düş-
manlarının saptaması) hiç de yanlış değildir.

4) Avrupa Kimliğinde Yeni Arayışlar

AB, bugünkü gelişme düzeyinde büyük oranda ulusların 
Avrupası durumundadır. AB’nin değişik bütünleşme düzeyleri 
vardır. Ekonomik düzeydeki bütünleşme en fazla gelişmiş yön 
olmakla birlikte, belirleyiciliği sınırlıdır. Avrupa Parlamentosu 
gibi ortak politik kurumlar olmakla birlikte, halkın Avrupası’nın 
gelişme düzeyi oldukça geridir. Halkın Avrupası, Avrupa kim-
liğinin gelişme düzeyiyle ölçülebilir. Bu konuda geçmişten bu-
güne bazı gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte ulaşılan düzey 
oldukça geridedir.

AB halklarının esas ilgisi ulusal devletlere yöneliktir. Birçok 
konu AB düzeyinde değil, ulusal devlet düzeyinde tartışılmak-
tadır. AB çapında bir tartışma ancak Zirve toplantılarında, AB 
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Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nda şekillenir; halklar ise 
bu tartışmayı ulusal perspektiften duyar ve değerlendirir. Bu ne-
denle AB’nin geneline yönelik tartışmalar ulusal prizmalardan 
geçerek halklara farklı farklı ulaşır.

AB’nin bugünkü gelişme düzeyinde karşımızda olan ‘halk-
ların Avrupası’ ya da ‘AB’nin tabana inmesi’ gerçekliği bu dü-
zeydedir. Yıllarca ekonomik bütünleşmenin, makro politika 
alanında ve giderek sosyal konularda ulusal devletlerin yetkile-
rinin AB kurumlarına devredilmesinin AB halklarında ortak bir 
Avrupalılık kimliğinin oluşumunda etkili olacağı düşünülmüş, 
ama beklenen gerçekleşmemiştir. Bunu AB Anayasası ile ilgili 
referandumlarda -özellikle Fransa’da- açıkça görmek mümkün-
dür. Fransa’da, sadece Anayasa değil Fransa’nın içinde bulun-
duğu durum da oylanmıştır. Fransa halkı AB Anayasasını ulusal 
bir perspektiften değerlendirme yaparak oylamıştır; böylesi bir 
tutum AB kimliğinin bugünkü gelişme düzeyinde normaldir.

Türkiye solunun, AB’deki ekonomik bütünleşme düzeyinin 
ortak kimlik düzeyine yansımadığını anlaması zor görünüyor. 
Soldaki egemen Marksist değerlendirmeye göre, ekonomik dü-
zeyde yaşanılan bütünleşme, politik, sosyal ve onunla ilgili olan 
kimlik düzeyine de yansımak zorundadır. Böyle olmadığı yete-
rince açık, ama anlaşılamıyor ve olmayan sanki olmuş gibi de-
ğerlendirmeler yapılmaya devam ediliyor.

Bunun güzel bir örneğini Birikim’de görüyoruz. Türkiye’nin 
AB üyeliğine baştan beri ‘evet’ diyen bu derginin yazarları, ‘hal-
kın Avrupası’ ya da ‘emeğin Avrapası’nı savunmaktadır. Yıl-
lardan beri ekonomik indirgemeciliğe karşı çıkan, Marksizm’in 
değişik yorumlarına göre farklılık gösteren, ama yine de her ta-
rafına sinmiş bu anlayışı eleştiren dergi, AB konusunda eleştir-
diği anlayışın aynısını yapmakta ve AB’de ulusal devletin aşıl-
masını tümüyle ekonomik ve bir oranda da sosyal göstergelere 
indirgemektedir.
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Birikim’in Temmuz 2005 tarihli 195. sayısında Fransa’da 
yapılan Anayasa referandumunu değerlendiren Aziz Çelik; 
‘AB’nin ve Ulus-Devletlerin Yetki Alanları (1950-2000)’2 başlıklı 
tabloda, bu tarihler arasında ekonomik politika, sosyal politika, 
hukuksal-anayasal konular, uluslararası ilişkiler ve dış güvenlik 
ara başlıkları altında, bu alanlarda ulus devletin yetkilerinin AB 
kurumlarına devrini inceliyor ve şu sonuca varıyor:

“Bu dönemde ulus üstü kararların belirgin bir ağırlığa ulaş-
tığı görülmektedir. Özellikle ekonomik politika ve AB dış ticare-
ti alanında topluluk düzeyli kararların açık bir üstünlüğe sahip 
olduğu görülmektedir. Sosyal politika alanında ise hem ulusal 
hem de topluluk düzeyinde kararlar alınmakta ancak ulusal dü-
zey daha ağır basmaktadır”. 

Bu analizde AB halkları bulunmuyor. Onların ortak bir Av-
rupa kimliğine kavuşması, ortak ekonomik ve sosyal politikanın 
sonucu olarak kendiliğinden gerçekleşecektir!

Bu yaklaşım Birikim’e özgü değil. Özellikle Özgürlükçü Sol 
adlı internet sitesinde AB konusunda değişik kişilerle tartışır-
ken, ‘halkın Avrupası’nın bulunmadığını anlamakta ciddi ola-
rak zorlanıldığını gördüm. Ekonomik indirgemeciliği reddeden 
insanlar, öte yandan halkın Avrupası’nın ekonomik ve sosyal 
bütünleşmenin doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorlardı.

Kimlik oluşumu, çok sayıda etkenin yer aldığı aktif bir sü-
reçtir. Kimlik, özellikle de kolektif kimlik oluşumu, öncelikle 
ekonomik ve sosyal alanda yer alan gelişmelerin doğal bir yan-
sıması değildir. Tarihsel özellikler, değişik toplumsal aktörlerin 
aktif müdahalesi, ucu açık bir süreç olan kimlik oluşumunu sü-
rekli olarak etkiler. Sosyalistler bu anlayışsızlıklarının ağır so-
nuçlarıyla faşizm konusunda da karşılaşmış olmakla birlikte, 

2 Aziz Çelik, Hayır’ın ardından, Birikim, Sayı 195, Temmuz 205, s. 84.
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sorunun teorik köklerine inmedikleri için yine de onu aşama-
dılar.

İtalyan ve Alman faşizmleri arasındaki büyük farklılığı, bu 
iki ülkedeki ekonomik yapı farklılığı temelinde açıklamak müm-
kün değildir. Sosyalistler, bırakalım farklı faşizmler arasındaki 
farklılıkları, faşizmin kendisini anlamakta bile ciddi olarak zor-
lanmışlardı. Faşist olan ve olmayan iki kapitalist ülke arasında 
ekonomik temelde önemli bir farklılık yoktur. Ekonomide iki-
sinde de egemen olan tekelci kapitalizmdir. Faşizmin farklılığını 
esas olarak ekonomik temele indirgemek kaygısıyla, 3. Enter-
nasyonal, zorlama bir faşizm tanımına, o da ancak Almanya’da 
Naziler iktidara geldikten sonra ulaşabildi.

AB ayrı bir konu ama AB kimliği konusunda da benzer bir 
anlayış etkisini sürdürüyor, Birlik’in ekonomik ve sosyal boyut-
ta gelişmesinden öteye gidilmiyor.

Bu anlayışın Anayasa referandumuyla ilgili bir örneğini 
Aziz Çelik’te de görebilmek mümkündür.

“Oylanan bir ülkenin ulusal Anayasası olmamasına rağmen 
tek tek ülkelerde referandum yapılması bir ya da birkaç ülkenin 
kararının belirleyici olmasına ve diğer halkların iradesinin yok 
sayılmasına yol açmaktadır. Avrupa’nın kaderinin Fransa’nın ve 
Hollanda’nın patronajına terk edilmesi referandum metodunu 
tartışmalı hale getirmektedir. Avrupa’da eş zamanlı bir referan-
dum Avrupa yurttaşlarının iradesini yansıtma açısından daha 
az sorunlu bir yöntem olabilirdi”.3 

Avrupa yurttaşları gibi henüz bulunmayan bir yurttaşlığı 
varsayma garipliğini bir kenara bıraksak bile, yukarıdaki alıntı, 
AB konusunda gerçeğin değil, sanal gerçeğin yansımasıdır.

AB Anayasası’nın referandumla mı yoksa parlamento ka-
rarıyla mı oylanacağı konusundaki inisiyatif her ülkenin hükü-

3 A. g. y. , s. 83.
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metine bırakıldı. Anayasa bazı ülkelerde parlamentoda oylandı 
ve genellikle kabul edildi, bazılarında ise referanduma gidildi.

Çelik’in saptaması iki yönden yanlıştır:

Birincisi: AB çapında Anayasa referandumu yapıldığı za-
man da bazı ülkeler belirleyici olacaklardı. Örneğin Almanya’nın 
nüfusu yeni on AB üyesinin nüfuslarının toplamından daha faz-
ladır. AB’nin kalabalık ülkelerinin (Almanya, İngiltere, Fransa, 
İtalya, İspanya, Polonya) toplam nüfusu 338,4 milyon, ki bu da 
455,7 milyonluk AB nüfusunun yüzde 74’ünü oluşturuyor (Daha 
önce verilmiş olan listeye bakınız). Altı kalabalık ülke, 25 üyeli 
AB’nin toplam nüfusunun dörtte üçünü barındırıyor. Referan-
dumda belirleyici olan bu ülkelerdeki halkların oylarıdır, diğer 
ülkelerin halklarının Anayasa hakkında ne düşündüğü daha az 
önemlidir.

İkincisi: Bugüne kadar AB çapında yapılan tek seçim Av-
rupa Parlamentosu seçimleri oldu. Bu seçimlerde her ülkede 
AB’nin sorunlarından daha çok, bu sorunların yaşanılan ülkeyi 
nasıl etkilediği ve hükümette bulunan parti ya da partilerin poli-
tikası tartışıldı. Avrupa Parlamentosu seçimleri AB sorunlarının 
ağır bastığı bir seçim olmadı.

Avrupa Anayasası konusunda AB çapında bir referandum 
yapılsaydı, benzeri bir durum yaşanacaktı. Böylesi bir referan-
dum yaşanılan ülkedeki hükümet için de referandum olarak gö-
rülecek, belirli bir ülkedeki halk Anayasa için ‘evet’ ya da ‘hayır’ 
oyu verirken iç politika sorunlarından güçlü bir şekilde etkile-
necekti.

AB çapında yapılacak bir Anayasa referandumu, hiçbir şe-
kilde iç politika sorunlarının geri plana atılabilmesi anlamına 
gelmez.

Almanya’da AB Anayasası için referandum yapılmadı ve 
Parlamento büyük çoğunlukla Anayasa’yı onayladı. Referan-
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dum yapılsaydı, bırakalım büyük çoğunluğu, onaylanması bile 
tehlikeye düşebilirdi.

Anayasa’ya karşı muhalefetin nedenleri üzerinde ileride 
ayrıca duracağız. Burada şu kadarı belirtilebilir ki, bir süreden 
beri sol güçler anayasa taslağına karşı değişik ülkelerde küçük 
olmayan gösteriler düzenliyorlardı. Anayasa’nın AB çapında 
değil de her ülkede ayrı ayrı oylanması, bu nedenle, muhale-
feti ulusal sınırlar bazında bölmeyi amaçlamış da olabilir. AB 
çapında bir oylama AB çapında muhalefetin de yolunu açacaktı; 
şimdilik olmadı.

AB Anayasası, Avrupalılık kimliğinin önemli unsurlarından 
bir tanesiydi. AB devleti ve hükümeti yoktu, ama Parlamento-
su’nun yanı sıra Anayasası da olacaktı. Ardından ilk adım ola-
rak AB Dışişleri Bakanlığı’nın kurulması ve başına da Almanya 
Dışişleri Bakanı Fischer’in getirilmesi düşünülüyordu. Irak sa-
vaşından sonra dış politikada ortak bir çizgi tutturamadığı iyice 
ortaya çıkan AB’de, Dışişleri Bakanlığı’nın ne yapabileceği ayrı 
bir sorundu, ama böyle bir adım -Anayasa’nın sorunsuz kabulü 
durumunda- en azından planlanıyordu. Bu adım belirsiz bir ge-
leceğe ertelenmek zorunda kaldı.

Avrupa kimliği konusu, Anayasa oylamalarından önce de 
gündemdeydi. AB’nin gelişme sürecinde yaratılan ortak ekono-
mik ve politik kurumların ortak kimlik gelişiminde hiç de sa-
nıldıkları kadar işlevli olmadıklarının açığa çıkması, bu konuda 
değişik önerilerin gündeme gelmesine neden oldu. Bunlardan 
üç tanesini ele alacağız.

a) Derrida-Habermas ve Avrupa’nın Yeniden Doğuşu

ABD’nin Irak saldırısının başlamasından önce, 15 Şubat 
2003’te çok sayıda ülkede, ama özellikle Batı Avrupa ülkelerin-
de, yıllardan beri görülmemiş kitlesellikte barış gösterileri ger-
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çekleşti. Aralarında Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Umberto 
Eco, Fernando Savater, Adolf Muschg gibi isimlerin de bulundu-
ğu tanınmış Avrupa aydınları, Batı Avrupa ülkelerini saran kit-
lesel barış gösterileriyle Avrupa kimliği arasında bağlantı kuran 
düşünceler öne sürdüler. Bunlardan Derrida-Habermas’ın ‘Sa-
vaştan sonra: Avrupa’nın yeniden doğuşu’ başlıklı yazısı özel-
likle dikkat çekti.

Derrida-Habermas; ABD’den farklı bir Avrupa’yı savundu-
lar. Barışçı, ekonomide devletin önemli bir ağırlığı bulunmasını 
savunan farklı bir Avrupa... Avrupa kimliğinin önemli özellikle-
rinden birisi olarak da, başkasını farklılıkları içinde kabul etmek 
olduğunu savundular.

Avrupa kimliğinin 20. yüzyıl tarihinin ortak yaşanmasına 
ve değerlendirilmesine dayanması gerektiğini savundular. Bu-
günkü Avrupa baskıcı rejimlerle (sosyalizm ile İspanya, Portekiz 
ve Yunanistan’daki faşist diktatörlükler vd. kastediliyor) Nazile-
rin Avrupa Yahudilerinin soykırımından edinilen deneyimlerle 
karakterize olur. Bu tarihin özeleştiri temelinde değerlendiril-
mesi, bugünkü politikanın ahlaki değerlerini gündeme getirir. 
Avrupa’nın insan haklarına verdiği değer ve AB’ye üye olmanın 
koşulu olarak idam cezasının kaldırılmasının şart koşulması bu-
nun göstergesidir.4

Derrida ve Habermas, AB kimliğinin oluşmasında ortak ha-
tırlama kültürüne önemli yer veriyorlardı.

Avrupa, ABD’den farklı yönde gelişmeliydi. Bu gelişme Av-
rupa’nın kaçınılmaz olarak ABD karşısında seçenek olarak orta-
ya çıkmasını gündeme getirecekti. Derrida-Habermas, bu amaç-
la AB’nin ortak şekillenmesini pekiştirecek daha ileri adımlar 
atılmasından yanaydılar ve taslağı üzerinde tartışmaların sür-

4 Derrida-Habermas’ın yazısı için kkz. Frankfurter Allgemeine Zeitung
 (31. 5. 2003).
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düğü AB Anayasası’nın onaylanarak hayata geçmesine özel bir 
önem veriyorlardı.

Kısa süre sonra başlayan Irak savaşıyla birlikte, AB’nin 
ABD’ye karşı şekillenmesinin hiç de kolay olmadığı görülecek-
ti. Gerçekte Irak savaşından önce de AB bölünmüştü. Barış gös-
terilerinin merkezi Batı Avrupa’ydı. İngiltere, Fransa, İspanya, 
Almanya, İtalya’da -ki bu ülkelerden bazıları, gittikçe yaklaşan 
savaşta ABD ile birlikte hareket edeceklerini açıklamışlardı- kit-
lesel barış gösterilerine karşılık; AB’nin müstakbel yeni üyele-
rinde barış gösterileri oldukça zayıftı, Macaristan gibi bazı ülke-
lerde ise gösteriler yasaklanmıştı.

b) AB ancak ABD ile Birlikte Varolabilir

Ralf Dahrendorf gibi sosyologlar ve CDU’lu politikacılar ta-
rafından savunulan bu görüşe göre; AB kimliği ABD’ye karşı de-
ğil, onunla birlikte olmayı esas alarak şekillenmek zorundadır. 
Buradan AB’nin ABD’nin benzeri olması gerektiği sonucu çık-
maz. Arada farklılıklar ve bunlardan kaynaklanan kimi sürtüş-
meler olacaktır, ama bunlar AB-ABD birlikteliğini ortadan kaldı-
racak düzeyde değildir, olmamalıdır.

Birleşik bir AB’nin, ancak ABD ile birlikte var olabileceğini 
savunanların temel saptaması şöyleydi:

Avrupa’yı ABD ile birlikte değil, ona karşı tanımlamaya ça-
lışan her girişim, Avrupa’yı birleştirmez, böler.

Bu bölünme, bırakalım AB’nin müstakbel on yeni üyesini, 
bazı büyük AB ülkelerinde bile görülebilecek kadar açıktı.

Almanya’da 15 Şubat 2003’te Berlin’de yapılan büyük barış 
gösterisine katılanların bileşimi konusunda yapılan bir araştır-
ma, kitlenin sol ya da sola kapalı olmayan insanlardan oluştu-
ğunu gösteriyordu. Almanya’nın en büyük partisi CDU’nun yan-
daşları gösteride yok denilebilecek kadar azdılar.



57

Avrupa’nın en kitlesel barış gösterisi bir milyon kişinin ka-
tılımıyla Londra’da yapıldı, ama Blair hükümetinin savaşa ka-
tılma kararını değiştiremediği gibi, hükümette önemli bir sar-
sıntıya da neden olmadı. Benzer bir durum İtalya için de söz 
konusuydu. Sadece İspanya’da hükümet parlamento seçimini 
kaybedecek ve yeni hükümet de İspanyol askerlerinin Irak’tan 
çekileceğini açıklayacaktı.

2004 yılında on yeni üye ülkenin katılmasıyla oluşan 25’ler 
Avrupa’sında bölünme daha da açık olarak görülecekti.

AB’nin en büyük ülkesi olan Almanya’nın en büyük partisi 
olan CDU; AB’nin ABD’ye karşı şekillenmeyeceğini, İngiltere’nin 
Birlik içinde tecrit edilmeyeceğini açıkça ifade ediyor.

İtalya’da Berlusconi’nin partisi gelecek genel seçimde ba-
şarılı olamasa bile, bu ülkede ABD yanlısı büyük bir politik güç 
varlığını sürdürecektir. Sadece Fransa’da komünistlerden sos-
yalistlere, sağcılardan ırkçılara kadar genel bir ABD karşıtlığı 
halen egemen durumdadır; ne ki, bu kadarcık gücün de -başka 
ülkelerdeki müttefikleriyle birleşerek de olsa- AB’yi ABD karşıtı 
temelde gelişmeye yöneltmesi mümkün değildir. Böyle bir ge-
lişme, ancak AB’de önemli bir bölünme pahasına hayata geçebi-
lir. Bugünün koşullarında böyle bir gelişme AB’nin 30 yıl önceki 
AET’ye, uluslar Avrupasının gevşek ekonomik işbirliğine dön-
dürebilir. Almanya ve Fransa’daki ABD karşıtları bile böyle bir 
gelişmeyi istemiyorlar.

c) Kozmopolit Avrupa

AB’nin ileri bir gelişme ve bütünleşme düzeyine ulaşması 
için bugüne kadar öngörülen yolun başlıca özelliklerinden bir 
tanesi, uluslar Avrupasının aşılmasıydı. Böyle bir gelişme için, 
özellikle ekonomik, daha az olarak sosyal alanda AB çapında ör-
gütlerin oluşturulmasının hiç yeterli olmadığını, politik birliğin 
Avrupa kimliği önemli oranda gelişmeden gerçekleşemeyeceği 
görüldü; bu ise günün koşullarına uygun daha gerçekçi Avru-



58

pa arayışlarının gündeme gelmesini getirdi. AB bugünkü duru-
munda kalamazdı, ileriye doğru gitmeliydi; bu gidiş eskiden dü-
şünüldüğü gibi olmuyorsa farklı yollar bulunmalıydı.

Bu yaklaşım, AB’nin tarihsel gelişme özelliğine uygundur. 
Otuz yıl önce AET’nin bugünkü AB durumuna geleceğini kimse 
düşünmemişti. AB sürekli oluşan, kendisini yenileyen, dışında-
ki ve içindeki güçlerin etki derecesine göre şekillenen bir proje-
dir. Bilinen yollar tıkandığında yeni yollara yönelinmesi gerekir.

Ulrich Beck tarafından savunulan kozmopolit Avrupa an-
layışı, bugüne kadar olandan farklı bir gelişme anlayışını yansı-
tır.5  Avrupa kimliği, bugüne kadar uluslarüstü bir kimlik olarak 
düşünülmüş, bütünleşen Avrupa’nın giderek ulusal devletleri 
çözeceği varsayılmıştı. Gelişmenin böyle olmadığı görüldü. AB 
halklarının Birlik’in sorunlarına ilgisi ulusal prizmalardan geçe-
rek şekilleniyordu. Ulusal sorunlardan ayrı, onların üzerinde bir 
AB sorunu yok denilebilirdi. 2004 yılında yapılan Avrupa Par-
lamentosu seçimlerinde bu durum açıkça görülmüş, ek olarak 
halkın bu seçimlere ilgisi ulusal parlamento seçimlerine göste-
rilen ilginin gerisinde kalmıştı.

Kozmopolit Avrupa; Avrupa kimliğinin ulusal kimlikleri 
yok etmeyeceği, onların yanında gelişebileceği anlayışı üzeri-
ne kurulur. AB halkları Fransız, Alman, İngiliz, Polonyalı vd. ol-
malarının yanı sıra, ulusal kimliğe sahip olmalarının yanında, 
Avrupalılık kimliğine de sahip olabilirler. Burada önemli olan 
Avrupalılık kimliğinin AB çapında gelişmelerle sürekli ileriye 
doğru gitmesidir.

Kozmopolit Avrupa anlayışına göre; Avrupa coğrafi bir böl-
ge değil, bir değerler sistemidir. Bir ülkenin buraya dahil ola-

5 Beck, Ulrich, Kozmopolitisches Europa, VSA Verlag, 2003.
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bilmesi, onun Avrupalılaşabilme yeteneğine bağlıdır. Bu kapa-
siteye sahip olan bir ülke -ister Türkiye isterse başka bir ülke 
olsun- AB’ye üye olabilir.

Kozmopolit Avrupa anlayışı da farklılıkların bir arada bu-
lunmasını ve karşılıklı tanınmasını baz alır. Ne ki, ortak bazı de-
ğerler olmadan farklılıkların bir arada bulunmasının ya birbirin-
den kopmaya ya da çatışmaya yol açacağının da bilincindedir. 
Farklı kültürlerin bir arada yaşayabilmesi için herkesin tanıdığı 
asgari ortak değerler olmalıdır, bunların da AB Anayasasında şe-
killenebileceği düşünülmüştür. Anayasa AB’yi AB yapan değer-
leri yansıtacak ve Anayasa’ya bağlılık da Avrupalı olmanın, AB 
vatandaşı olmanın temel kıstası olacaktır.

AB Anayasası’nın Fransa ve Hollanda’da yapılan referan-
dumlarda kabul edilmemesinin ardından çıkmaza girmesinin, 
AB’nin geleceği konusunda yeni bir belirsizliğe neden olduğu 
kolaylıkla görülebilir. Anayasa, AB üyesi ülkelerin vatandaşları-
nın bağlı olacağı, tanımakla yükümlü oldukları bir değerler sis-
temidir. Anayasa, bu nedenle şu veya bu sosyal hakkın metinde 
yer alıp almaması temelinde değerlendirilemez. AB’nin değişik 
ülkelerindeki sol güçler bu Anayasa’yı iki önemli saptama; ser-
best pazar ekonomisi ve silahlanma nedeniyle reddettiler.

AB ülkelerinin hükümetleri, AB Parlamentosu, AB Komis-
yonu ve AB Zirve’si, bugüne kadar yaptıkları gibi, bundan sonra 
da tıkanan gelişme yolunu açmak için yeni yollar bulmak, yeni 
uzlaşmalar sağlamak durumundadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

AB-TÜRKİYE-ABD

Almanya’nın tanınmış tarihçilerinden Hans-Ulrich Wehler, 
Türkiye’nin 1960’lı yılların başlarında o zamanki adıyla AETye 
üyelik için başvurmasına karşın, yaklaşık 40 yıl AB’nin parçası 
olmak için kendisini hiç sıkıntıya sokmadığını belirtirken hak-
lıdır.1  Türkiye’ye ne oldu da böyle gayrete geldi? Yıllardır deği-
şiklik yapılmayan, yapılsa da kişi hak ve özgürlükleri aleyhine 
daha da kötüleştirilen Türk Ceza Kanunu’ndaki birçok madde 
kısa sürede değiştirildi. İdam cezası kaldırıldı. İşkence olayları-
nın sürekli gündeme gelmesi nedeniyle, işkence ortadan kalk-
masa bile uygulaması azaldı. Polis keyfi davranışlarına biraz 
çeki düzen verdi. Demokratikleşme yönünde değişen yasaların 
ne oranda uygulandıkları tartışmalıydı, ama yasal değişimin et-
kisiz olduğu da söylenemezdi.

Ne olmuştu da, üyelik başvurusundan yıllar sonra Türkiye, 
AB’ye üye olmak için gayrete gelmiş, Kopenhag Kriterleri’ni ye-
rine getirmek için önemli bir çaba göstermeye başlamıştı?

1 Claus Leggewie (der.), Die Turkei und Europa, s. 99, Suhrkamp, 2004
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Bir açıklamaya göre AKP iktidarının Kopenhag Kriterleri 
ile gelen özgürlüklere, dinin günlük yaşamda daha serbestçe 
yaşanabilmesi için ihtiyacı vardı. Bu yeterli olmaktan oldukça 
uzak bir açıklamadır. Örneğin AB üyeliği doğrultusunda yapı-
lacak yasal düzenlemeler karşı çıkacağı söylenen Genelkurmay 
Başkanlığı da AB yanlısı olduklarını birkaç kez açıklamıştı. Ge-
riye derin devletin geriye kalan bölümü kalıyordu ki, burada da 
küçük bazı direnişler dışında AB’ye karşı çıkıldığı görülmemişti. 
Türkiye’nin ilk üyelik başvurusundan 35-40 yıl sonra bu kadar 
gayrete gelmesinin başka önemli nedenleri olmalıdır.2

Birinci neden, Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’da aradı-
ğını bulamamış olmasıdır. Türkiye bu alanda Rusya Federasyo-
nu’na (RF) karşı Türk kökenli cumhuriyetleri çevresinde birleşti-
ren bir güç olarak ortaya çıkabileceğini düşünmüştü, ama gücü 
yeterli olmadı. ‘AB olmazsa Orta Asya’ya yöneliriz’ saptaması 
artık anlam taşımıyor. Türkiye bunu denedi, ama gücü yetmedi; 
niyetlerinden vazgeçmedi ama RF karşısında fazla bir şansı bu-
lunmadığını da gördü.

İkinci neden ise daha önemlidir: ABD, Türkiye’nin AB üyesi 
olmasını istemiş, bunu açıkça belirtmiş, bu yönde çaba göster-
miştir.

1999 yılı sonunda yapılan AB Helsinki Zirvesi’nde, zamanın 
ABD Başkanı Clinton açık olarak Türkiye’nin AB’ye üye olması 
gerektiğini belirtti. Sonraki II. Bush döneminde de ABD’nin tu-
tumu değişmeden sürdü. ABD Başkanı ve diğer yöneticileri Tür-
kiye’yi AB üyesi olarak görmek istediklerini, Türkiye’nin üyeliğe 
alınmamasının yanlış olacağını sık sık belirttiler.

ABD, Türkiye’nin AB’ye üye olmasını neden ısrarla istiyor-
du?

2 Türkiye AB ilişkilerinintarihi konusunda bkz. Engin Erkiner: Avrupa Bir-
liği ve Türkiye -Soldan Bir Bakış, Öteki Yayınevi, 1998; Alt Emperyalizm ve 
Türkiye, Pencere Yayınları, 2000.
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İlginç olan, bu sorunun Türkiye’de yoğun olarak süren AB 
tartışmaları sırasında hemen hiç sorulmamış olmasıdır. Bu-
nun nedeni ABD ile AB’nin birbirine karşıt iki blok olarak dü-
şünülmesi olsa gerektir. AB içinde Türkiye’nin üyeliğini savu-
nanların İngiltere, İtalya’da Berlusconi hükümeti ve Polonya 
gibi ABD destekçileri olmaları, ABD ile AB arasında keskin bir 
zıtlık bulunmadığını, ABD’nin şimdiden AB içinde güçlü bir ko-
num elde etmiş olduğunu gösteriyor. Olan bitenin olduğu gibi 
görülmesi ve ABD’nin Türkiye’nin üyeliğini neden desteklediği-
nin düşünülmesi, emperyalist bloklar arasındaki çelişkinin kes-
kinleşmesi anlamında kitaba uygun olan görüşün de günümüz 
koşullarında sorgulanması anlamına gelir ve bütün bir dünya 
analizinin çökmesi tehlikesini barındırır; bu nedenle konunun 
üzerinde durulmaması tercih ediliyor olabilir. Teorinin gerçekli-
ğe kendisini uyarlaması gerekirken, dünya analizine ters düşen 
rahatsız edici olgular karşısında susularak gerçek, teoriye uydu-
rulmaya çalışılır.

ABD, Türkiye’nin üyeliğiyle, AB içinde yeni ve büyük bir 
yandaşa daha kavuşacak, AB içinde güçlenecektir. Türk ordu-
sunun AB ordusu içinde kaçınılmaz olarak üstleneceği önemli 
rol, AB ordusunun -belki günün birinde- NATO çerçevesinden 
ve ABD denetiminden uzaklaşma ihtimalini tümüyle ortadan 
kaldıracaktır.

Türkiye’nin AB üyeliğine ‘Evet’, ‘Havet’ ya da ‘Hayır’ diyen-
lerin ortak noktalarından bir tanesi, AB ile ABD’yi birbirine rakip 
kutuplar olarak görmeleridir. Türkiye, AB üyesi olsa bile, ABD 
ile yakın ilişkisini de sürdürecektir. Bu anlamda Türkiye’nin AB 
üyeliğini savunmak, ABD’nin AB karşısındaki çıkarlarını da sa-
vunmak anlamına gelir. Türkiye’nin AB üyeliğini açık olarak sa-
vunan ve kendisini ABD karşıtı olarak gören çevreler için garip 
bir durum, ama gerçek budur. Türkiye’nin olası AB üyeliği, AB’yi 
ABD karşısında daha da zayıflatacaktır.
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Ülkemizde Türkiye’nin AB’ye üye olması ya da olmaması 
konusunda süren tartışma sık sık analojilere başvurularak yü-
rütülür. Bunlardan çok kullanılan bir tanesine göre; AB içinde 
gericiler Türkiye’nin üyeliğine karşı çıkmakta, sol ise savun-
maktadır!

İnsanların konuyla ilgili olarak söyleyebilecekleri fazla bir 
şey olmayınca analojilere başvurmaları kaçınılmazdır; ne ki, bu-
rada yapılan içerik olarak yanlıştır.

Türkiye’nin AB üyeliğini savunmanın II. Bush yönetimin-
deki ABD’nin çıkarlarını savunmak anlamına geldiğini gördük. 
AB içinde Türkiye’nin üyeliğini savunan gericiler de var. İtalyan 
Başbakanı Berlusconi bunlardan bir tanesidir. Daha çarpıcı bir 
örnek, “Türkiye’yi ABD’nin etki alanında bırakmamalıyız” ge-
rekçesiyle üyeliği savunan Avusturya’nın tanınmış ırkçısı Jörg 
Haider’dir.

Almanya’da Naziler, Fransa’da Le Pen üyeliğe karşı çıkıyor-
lar. Avrupa’daki sol partiler arasında da ABD ile yakın ilişkisi 
nedeniyle Türkiye’nin üyeliğine olumsuz bakanlar var. Bu parti-
lere yönelik olarak ‘ırkçılarla birlikte tavır alıyorlar’ suçlamasını 
yöneltmek gülünç olur, hele de bu suçlama ABD ile birlikte tavır 
alanlar tarafından yapılırsa...

AB ülkelerinde Türkiye’nin üyeliğine olumsuz yaklaşma-
yan sol partiler ise üyelik yolunun açık tutulmasının ötesinde 
talepte bulunmadılar. “Türkiye farklı din ve kültüre sahip olma-
sı nedeniyle dışlanamaz. Üyelik yolu açık tutulmalıdır. Türki-
ye’nin ne zaman ve nasıl üye olabileceği, AB’nin buna ne kadar 
hazır olduğu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur”. Bu 
ifadeden Türkiye’nin üyeliğinin kesinlikle savunulduğu gibi bir 
sonuç çıkmaz. Savunulan yolun açık tutulmasıdır. Türkiye’nin 
üyelik yolunda ne kadar ilerleyebileceği, ilerlese bile AB’nin 
mevcut konumu açısından üye olup olamayacağı ayrıca değer-
lendirilmelidir.

Türkiye, AB için kaldırılması ağır bir yüktür. Büyük bir ül-
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kedir; nüfusu yaklaşık olarak yeni on üyenin nüfuslarının top-
lamı kadardır. Gelir dağılımının oldukça bozuk, iç ve dış borç-
larının oldukça yüksek, kayıt dışı ekonominin yaygın, işsizliğin 
oldukça yüksek olduğu bir ülkedir. Türkiye üye olursa ve serbest 
dolaşım hakkından da yararlanırsa, milyonlarca kişinin AB ül-
kelerine akın edeceği bilinen bir gerçektir. Aksini savunan bazı 
politikacılar ve gazete köşe yazarları var, ama kendimizi kandır-
mayalım: Türkiye’den AB ülkelerine göç şu anda bile sürüyor. 
Almanya İstatistik Dairesi’nin 2004 sayılarına göre, 2002 yılında 
Türkiye’den Almanya’ya aile birleşimi yoluyla gelenlerin sayısı 
25.068, toplam gelenlerin sayısı ise 54.587’dir. Bu sayı öğrenci, 
ilticacı vb. nedenlerle legal olarak gelenleri yansıtır, kaçak ge-
lip kalanlarla birlikte sayı daha da yükselmektedir. Aynı yıl geri 
gidenler ise 35.884 kişidir. Türkiye’den AB ülkelerine bir yılda 
gelenlerin sayısı bilinmiyor, ama AB’deki Türkiyeli nüfusunun 
yaklaşık üçte ikisi Almanya’da bulunduğundan çoğunluğun bu 
ülkeye geldiğini düşünmek yanlış olmaz. Bu durumda, kaba bir 
tahminle yılda yaklaşık 70 bin kişinin Türkiye’den AB ülkelerine 
gittiğini söylemek mümkündür.

İlticanın neredeyse imkansız duruma getirildiği, aile birle-
şimi yasalarının sertleştirildiği bir dönemde bile durum budur. 
Türkiye’den başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine göç sü-
rüyor. Türkiye’nin serbest dolaşım hakkını da içeren üyelik du-
rumunda ülkenin boşalacağını söylemek abartı olmasa gerektir.

Göçün nedeni sadece işsizlik ve yoksulluk değil, derin bir 
de güvensizlik var.

1980’li yılların ikinci yarısında, İsviçre’ye özellikle Gazi-
antep ve Adıyaman bölgesinden çok sayıda kişi gelip iltica için 
başvuru yapmıştı. Bu insanların bir bölümüyle konuştuğumda, 
Türkiye’de iken orta halli insanlar olduklarını öğrenip şaşırmış-
tım. O zamanın parasıyla insan tacirlerine 5-7 bin Alman Mark’ı 
vermişler, bu amaçla dükkanlarını, tarlalarını ya da evlerini sat-
mışlardı. Yolda yakalanıp geri gönderilirlerse paraları yanacaktı. 



65

İltica başvurularının kabul edileceğinin garantisi de yoktu; buna 
rağmen tehlikeyi göze alıp gelmişlerdi. Nedenini sorduğunuzda 
cevap aynıydı: “Orada yarın ne olacağımız belli değil, imkan var-
ken gelelim dedik”.

AB üyeleri, bugünkü koşulların sürmesi durumunda, Türki-
ye’nin üyeliğinin büyük bir göçe yol açacağını ve işsizliğin zaten 
yüksek olduğu Avrupa ülkelerinin de bunu kaldıramayacağını 
düşünüyorlar. Bu, hoşumuza gitsin ya da gitmesin, haklı bir en-
dişedir.

Türkiye’nin üyeliğini savunanların bir bölümü, buna karşı 
-daha çok kendilerini inandırmayı amaçlayan- bir gerekçe öne 
sürüyorlar: AB nüfusu yaşlanıyor. Türkiye genç bir nüfusa sa-
hip olduğu için AB’nin bu açığını kapatabilir. Dolayısıyla Türki-
ye’nin üyeliği AB’nin yararınadır!

Bu açıklama temelsizdir, çünkü önemli olan genç nüfus de-
ğil, iyi eğitim görmüş genç nüfustur. Türkiye’deki gençlerin bü-
yük bölümünün hiç de iyi eğitim görmedikleri biliniyor, dahası, 
aldıkları diplomalar da genellikle AB ülkelerinde yetersiz görü-
lerek kabul edilmiyor. Böyle bir genç nüfus AB’ye yarardan çok 
zarar getireceğinden, Türkiye’nin AB’ye üye olmasını mutlaka 
gerekli görenlerin övünülecek başka şeyler bulması gerekiyor.

Bir başka değerlendirmeye göre, Türkiye’nin AB üyeliğin-
den başka çaresi yoktur. AB’ye üye olunmayıp da ne yapılacak-
tır? Bu durumda Türkiye, ya ABD ile iyice yakınlaşacak ya da 
-Kızıl Elmacıların savunduğu gibi- Rusya Federasyonu ile ittifak 
yapacaktır.

Böyle bir senaryo, Türkiye ile AB ve ABD arasındaki ilişki-
lerin yanlış değerlendirilmesine dayanır. Türkiye AB üyesi olsa 
bile ABD ile ilişkileri gevşemeyeceği gibi, AB’de Türkiye ile iliş-
kilerin kesilmesini savunan bir hükümet de bulunmamaktadır. 
Türkiye’nin AB’ye üye olmasına kesinlikle karşı çıkan CDU bile, 
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AB ile Türkiye arasındaki yakın ilişkinin başka bir türünden, 
‘imtiyazlı ortaklık’tan yanadır. Benzer bir durum Fransa’da Tür-
kiye’nin üyeliğine karşı çıkan sağ partiler için de geçerlidir.

Buradan çıkan sonuç, Türkiye’nin AB’ye üye olmaması du-
rumunda da, Birlik ile -üyelik durumundaki kadar olmasa bile- 
yakın ilişki içinde kalacağıdır.

Türkiye ile AB ve ABD arasındaki ilişkinin yanlış değerlen-
dirilmesi üyeliğe ‘hayır’ diyen TKP’de de görülebilir. TKP’nin gö-
rüşüne göre, AB üyeliği Türkiye’de devrimi zorlaştıracaktır. Ger-
çekte ise Türkiye AB üyesi olmasa bile devrimcilerin işi oldukça 
zordur. Bunu yakın tarihimizde de yaşadık. Sadece ABD değil AB 
de 12 Eylül 1980 darbesini destekledi. Türkiye’nin NATO üyesi 
konumu dikkate alınarak Avrupa Konseyi’nin askeri yönetime 
karşı olabildiğince yumuşak tutum alması için çalışıldı. AB’de 
Türkiye’deki durumu ‘anlayışla’ karşılayan ülkelerin başında 
Almanya geliyordu. Oysa ki, 13 yıl önce Yunanistan’daki Albay-
lar Cuntası’na karşı daha sert tavır alınmıştı.

Görüldüğü gibi, Türkiye, AB’ye üye olmasa bile büyük, 
önemli ve gerektiğinde ‘anlayışla’ yaklaşılması gereken bir ülke 
olarak değerlendiriliyor. Türkiye AB’ye üye olsa da olmasa da 
ABD’nin ve AB’nin müdahale alanı içindedir.

Örnek olarak Türk ordu ve polisinin güçlendirilmesinde 
ABD ile Almanya’nın ayrı ayrı ama aynı amaca hizmet eden gay-
retleri gösterilebilir.

Türkiye, İsrail ile 1995 yılında yaptığı güvenlik anlaşmasın-
dan sonra, silahlı kuvvetlerde, özellikle hava kuvvetlerinde hızlı 
bir modernleşmeye yöneldi. 1990’lı yılların başlarında elektro-
nik savaş yürütme donanımına sahip olmayan, bu nedenle de 
geceleri bombardıman ve operasyon yapamayan Türk ordusu, 
artık bu özelliğinden kurtulmuş bulunuyor. İsrail’in Türk savaş 
uçakları ve helikopterlerini modernleştirmesinin ABD’nin onayı 
olmadan mümkün olmayacağı da bilinen bir gerçektir.
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Almanya ise havada değil ama karada ve denizde desteğini 
sunuyor. Türkiye’ye, genellikle küçük ebatta savaş gemileri ve 
hücumbotlar satıldı. Bir dönem Türkiye’ye silah ambargosu uy-
gulayan Almanya, bu ülkeye silah satışını eleştirenlere verdiği 
yanıtta, eski tutumunu sürdürdüğünü açıkladı. Türkiye’ye savaş 
gemisi satmanın mahzuru yok, zira Kürtlerin yaşadığı bölgede 
deniz bulunmuyor! Görüldüğü gibi, istedikten sonra gerekçe 
bulmak zor değil.

Almanya, 1990 sonrasında Demokratik Almanya Cumhuri-
yeti ordusundan kalan yüz bin Kalaşnikofu Türkiye’ye hibe etti. 
Özel tim, ilk eğitimini Almanya’nın aynı işlevdeki GSG9 örgü-
tünden aldı. Türkiye’de toplumsal olaylarda kullanılan köpek-
ler, ilk eğitimlerini Hannover’de aldı. Almanya’nın bilmediğim 
başka ‘katkı’ları da mutlaka vardır, ama bu kadarı yeterlidir.

Tekrarlayalım: Türkiye AB üyesi olsa da olmasa da hem 
ABD, hem de AB’nin en güçlü ülkesi Almanya ile yakın ilişki 
içinde kalacaktır.

Bu bölümün sonunda, ters bir yorum gibi görülse bile, bir 
gerçeğin altını çizmek gerekir: Türkiye’nin AB normlarına uy-
mak için büyük bir hızla yaptığı yasal değişikliklerde ve bunun 
sonucu gerçekleşen görece demokratikleşmede ABD’nin da 
payı vardır. ABD, Türkiye’den ‘üyelik için gerekeni yapmasını’ 
istemeseydi ve AB karşısında da açıkça üyelikten yana tutum 
koymasaydı; AB’nin Türkiye’yi aday üyeler arasına alması ve 
Türkiye hükümetlerinin de -Genelkurmayın üyelik konusunda 
pek istekli görünmemesi sonucu- gerekli yasal değişiklikleri bu 
kadar hızlı gerçekleştirmesi hayli zor olurdu.

Hakkını yemeyelim! Türkiye’nin üç yıl öncesine göre bu-
gün -en azından görüntüde- daha demokratik bir ülke olmasın-
da ABD’nin de payı vardır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMEĞİN AVRUPASI

Bu konu, sadece AB üyeliğine ‘evet’ deyip, ardından da 
‘ama biz emeğin Avrupasına girmek istiyoruz’ diye ekleyenlerin 
gerekçeleriyle ilgili değildir. Böyle bir Avrupa var mıdır sorusu, 
işçilerin Avrupası ya da emeğin Avrupası var mıdır sorusuyla 
yakından ilgilidir. Emeğin AB içindeki örgütlenme düzeyi ne du-
rumda? Sendikalar ve sol partiler ne oranda AB çapında örgüt-
lenebilmişlerdir ve bu sürecin karşısındaki sorunlar nelerdir? 
Emeğin Avrupasının var olduğu kadarıyla incelenmesi, bu soru-
ların yanıtlanmasını da içerir.

A) EMEĞİN AVRUPASI VAR MI?

Emeğin Avrupası denildiğinde, emeğin AB çapında örgüt-
lenmesi ve mücadelesi anlaşılır. Böyle bir örgütlenme kaçınıl-
maz olarak AB çapında ortak direnişleri, gösterileri de içermek 
durumundadır.

AB düzeyinde işçiler arasında -sendikal düzeyde bile- kay-
da değer bir dayanışmadan söz edilemez. AB’de üretim yıllar 
öncesinden beri çokulusludur, ama grevler ve direnişler, ulu-
sal boyutu nadiren, o da ancak küçük oranda aşabilirler. Bunun 
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son örneği 2004 yılında Almanya’da Opel fabrikalarında yapılan 
grevde görüldü.

Opel, ABD merkezli bir çokuluslu şirkettir, AB’nin değişik 
ülkelerinde fabrikaları bulunur, bunlardan üç tanesi de Alman-
ya’dadır. Şirketin Detroit’teki merkezi, üretimin rasyonelleşti-
rilmesi amacıyla Almanya’daki iki fabrikadan (Rüsselsheim ve 
Bochum) çok sayıda işçi çıkarılmasına karar verdi. İki fabrikada 
da grev başladı, Bochum’daki işçiler fabrikayı bir süre işgal et-
tiler. Üçüncü fabrikadaki işçiler direnişe katılmadılar. Hollanda 
ve Polonya’daki Opel işletmelerindeki işçiler bildiri dağıtarak ve 
Bochum’daki fabrikaya dayanışma heyetleri göndererek eyle-
me destek verdiler. Bu kadar! Opel’in AB’nin diğer ülkelerindeki 
üretim birimlerinden ses çıkmadı.

Opel grevi, yine de ulusal ve uluslararası çapta işçilerin da-
yanışmasının iyi örneklerinden bir tanesidir. Almanya’da Mer-
cedes ve Audi işçileri de dayanışma içinde olduklarım açıkla-
dılar. Aynı yıl, Metal İşçileri Sendikası’nın 35 saatlik iş haftası 
talebiyle Almanya’nın doğu eyaletlerinde başlattığı grev, aynı 
sendikanın batıda örgütlü olduğu işyerlerinden destek bulama-
yınca kesilmek zorunda kalmıştı. Bu örnek, sadece sendikaların 
pasifliğinin eleştirilmesiyle soruna çözüm bulunamayacağını 
gösteriyor. Sendikalar, üretimin yapısındaki değişme ve işyer-
lerinin başka ülkelere kaydırılması sonucu sürekli üye kaybedi-
yorlar. İşçiler işlerini kaybetmemenin telaşına düşmüş durum-
dalar. Sendikalar, bu nedenle işçi çıkarılmaması kaydıyla daha 
uzun çalışma saatlerini kabul eden toplu sözleşmeler yapıyor-
lar. Bu tür anlaşmalar işçiler tarafından da onaylanıyor.

Çalışanların arasında işsizlik korkusu kol geziyor. Özellik-
le imalat sanayisinde işyerleri dışarıya gidiyor. Dışarıdan kasıt 
uzak ülkeler değil, yeni AB ülkeleri. Polonya’da otomobil sana-
yisinde işçi ücreti Almanya’dakinin dörtte biri, haftalık çalışma 
süresi de daha uzun. Sermaye açısından işçi ücretlerinin düşük 
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olması tek başına tercih nedeni değildir. Ek olarak altyapının 
durumu, ülkenin vergi yasaları, eğitimli işgücü de önemlidir. 
Bunların tümü eski sosyalist yeni AB ülkelerinde bulunuyor. Bu 
nedenle imalat sanayiinde üretim birimleri, öncelikle Slovakya, 
Polonya ve Çek Cumhuriyeti’ne daha sonra da Bulgaristan’a gi-
diyor.

Sendikalar çaresiz durumdalar. AB’nin yeni ve eski üye ül-
kelerinin işçileri arasında herhangi bir dayanışma bulunmuyor; 
tersine ‘işyerleri oraya gidiyor’ gerekçesiyle yeni üye ülkelerin 
işçilerine düşmanlık bile söz konusu.

AB’nin nüfusu arttı; işçilerin ve genel olarak çalışanların 
sayısı da arttı. Ne ki, bu artışla birlikte işçiler arasında rekabet 
ve bölünme de artmış durumda. Bu nedenle sayı olarak artan 
işçiler, etkinlik olarak gerilediler.

İşçilerin ve genel olarak çalışanların ulusal sınırlar içinde-
ki örgütlülüğü ve dayanışması da gerilemiş durumdadır. Bura-
dan, ‘o halde AB çapında dayanışma daha da zayıf durumdadır’ 
sonucunu çıkarmak doğru olmaz. AB kurumlarının ulusal dev-
letlerin varlığı koşullarında gelişmesi gibi, emeğin AB çapmda 
dayanışması da, ulusal çaptaki dayanışmalarla birlikte, hatta 
onların zayıflamasına karşın gelişebiliyor. AB’de son beş yılda 
yaşanan süreç budur. Emeğin AB çapmda örgütlenmesi, henüz 
‘emeğin Avrupası’ olarak nitelendirilmekten uzak ise de, belirli 
bir gelişme göstermiştir ve bu gelişme ulusal sınırlar içindeki 
dayanışmanın belirgin gerilemesine karşın gerçekleşmiştir. Ne 
ki, bu gelişmeyi sendikal alanda değil, başka alanda ve AB’nin 
bütününde değil, Batı Avrupa’da aramak gerekir. AB çapında 
örgütlenme denildiğinde, bugünkü durumda bunu Batı Avrupa 
Birliği çapında örgütlenme olarak anlamak gerekiyor.

Emeğin Batı Avrupa Birliği çapında üç değişik örgütlenmesi 
bulunuyor.
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1) Avrupa Sendikalar Birliği (ASB)

ASB’nin amacı, AB’nin değişik ülkelerindeki sendikaların 
eylemleri arasında eşgüdüm sağlamak değildir. ASB, Brüksel’de, 
sendikalar adına bir çeşit lobi faaliyeti yürütür. Amaç, AB Komis-
yonu’nun sendikalar ve emek aleyhinde yasa hazırlamasının 
olabildiğince engellenmesidir (İşveren sendikaları üst kuruluşu-
nun da benzer bir faaliyeti vardır). AB Komisyonu’nun, üye ülke-
lerin hükümetlerini sürekli olarak yeni özelleştirmelere zorladı-
ğı, bu özelleştirmelerin de işçi çıkarılması, ücretlerde azalma ya 
da en iyi ihtimalle bir süre için ücret artışından vazgeçilmesine 
yol açtığı düşünülürse, ASB’nin engelleme faaliyetlerinde hiç de 
başarılı olmadığı ortaya çıkar. Başka türlüsü de düşünülemez. 
AB’nin en yetkili organlarının ikisinde (AB Zirvesi ve Komisyon) 
sendikaların yeri yoktur, Parlamento’da ise grup düzeyinde güç-
lü ama yine de azınlıkta olan sol partiler (ve sayıca az bir bölüm 
sosyal demokrat milletvekili) dışında sendikaların AB düzeyin-
de haklarını savunan yoktur. Bu durumda ASB’nin gücünü geniş 
bir kitleye dayanan eylem kapasitesinden alması gerekir; ne ki, 
yıllardan beri olabildiğince az eylem yapma çizgisini izledikle-
ri bilinmektedir. Genellikle yılda bir kez işsizliğe karşı yürüyüş 
düzenlerler. Değişik ülkelerden işçiler, otobüslerle Belçika ya da 
Hollanda’nın bir kentine gelip, sermayenin işçilere karşı politi-
kasını protesto eder, karşı taleplerini bir kere daha savunurlar. 
Bu kadar! ‘Biz yaparız, onlar protesto ederler!’ Sermaye yapar, 
ASB de protesto ederek bu ‘işbölümü’ndeki görevini yerine geti-
rir!’ Sonuç genellikle yoktur.

ASB bu yıl içinde -en azından şimdilik- sonuç alan bir ey-
lem yaptı ve Bolkenstein Yasası Tasarısı’nın geri çekilmesini 
sağladı.

Bolkenstein, AB Komisyonu üyesidir; ve adını taşıyan yasa 
tasarısı, hizmet sektöründeki sendikalar ve işçiler için büyük bir 
yıkımı öngörüyordu. İmalat sektörü, üretim birimlerini ücretle-
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rin ucuz olduğu AB ülkelerine taşıyabiliyor, ama hizmet sektörü 
için böylesine bir imkan oldukça sınırlı. Hizmet genellikle üre-
tildiği yerde tüketildiğinden, bu alandaki sendikaların pazarlık 
gücü de daha fazla... Bolkenstein, sermayenin bu alandaki soru-
nuna dahiyane denilebilecek bir çözüm buldu: “AB dahilinde fa-
aliyet gösteren firmalar asgari ücret ilkesine uymak zorundadır-
lar. Ne ki, bir AB ülkesinin firması başka bir AB ülkesinde faaliyet 
gösterdiğinde, kendi ülkesinin asgari ücretini uygulayabilir”. Bu, 
şu anlama gelir: Diyelim ki, inşaat sektöründe Almanya’da fa-
aliyet gösteren Polonyalı bir firma, Almanya’daki değil gelmiş 
olduğu ülkedeki asgari ücreti uygulayacaktır. AB’nin eski ülke-
lerinde faaliyet gösteren tekellerin bir bölümü ücretlerin düşük 
olduğu ülkelere gidemiyorlarsa, oradaki fiyatlar buraya getirile-
bilir! Yasa çıktıktan sonra başka ülkelerin firmalarıyla gereken 
anlaşmaları yapmak hiç sorun değildir.

Bolkenstein Yasası, asgari ücretin altında bir ücreti kabul 
etmediği için ‘sosyal bir yasa’ olarak tanıtılmaya çalışıldı, ama 
kimseyi inandıramadı. Yasaya karşı büyük bir tepki doğdu. ASB, 
her zaman yaptığı gibi, yasayı protesto etmekle birlikte, baş-
langıçta eylem yapmak niyetinde değildi. Özellikle Fransa’da 
Komünist Partisi’ne yakın bir sendika olan CGTnin sert tepki-
si, ATTAC’ın ASB’nin protesto çağrısı yapmaması durumunda 
kendisinin çağrı yapacağını belli etmesi, Fransa’da yapılacak AB 
Anayasası ile ilgili referandum üzerine yürütülen ‘hayır’ kam-
panyasında Anayasa ile Bolkenstein Yasası’nın birlikte ele alın-
ması; ASB’nin nihayet çağrı yapması ve Brüksel’deki kitlesel yü-
rüyüş sonrasında yasa tasarısı geri çekildi.

Bu yasa tasarısı, uygun bir zamanda ve bazı maddeleri 
değiştirilmiş ve ‘sosyal içeriği derinleştirilmiş’ olarak yeniden 
gündeme gelecektir. AB’nin bütün yasaları gibi bu da ‘sosyal’ bir 
yasa olacaktır. Sorun, sosyal yasadan ne anlaşıldığı ve yasamn 
öncelikle kimin için sosyal olduğudur.
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Sendikalar görünürde Batı Avrupa Birliği çapında örgüt-
lüdürler, AB’nin yeni üyelerini barındıran Doğu Avrupa ülkele-
rinde ise sendikaların genellikle önemli bir gücü bulunmuyor. 
ASB, Batı ve Almanya da dikkate alındığında, bir oranda da Orta 
Avrupa ülkelerindeki sendikaların üst örgütüdür. Etkisi, yaptı-
rım gücü, ulusal ölçekte örgütlü sendikalarla ilişkisi zayıftır. Bu 
örgütün varlığından hareketle emeğin Avrupasının varlığını sa-
vunmak mümkün değildir.

2) ATTAC ve Avrupa Sosyal Forumu

ATTAC, AB çapında örgütlü olmamakla birlikte, eylemleriy-
le Birlik çapında ses getirebilen tek örgüttür. Bu örgütün tarih-
sel gelişimiyle ilgili olarak değişik dillerde çok sayıda makale ve 
kitap yayınlandığından burada üzerinde durmayacağım, ancak 
belirtmek istediğim bugünkü aşamada ATTAC’ın özelliklerinin 
anlaşılmasında birkaç önemli noktanın bulunduğudur.

Birincisi: ATTAC bir Batı ve Orta Avrupa örgütüdür. En güç-
lü olduğu ülkeler Fransa, İtalya ve Almanya’dır. Yeni AB üyesi 
eski sosyalist ülkelerde oldukça zayıftır. ATTAC’ın etkinliği Batı 
Avrupa Birliği çerçevesi içindedir.

İkincisi: ATTAC’ın ulusal devletler çerçevesinde örgütlen-
mesinin ötesinde bir örgütlenmesi yoktur. Bu örgütün, ASB gibi 
bir ‘Avrupa merkezi’ bulunmamaktadır. Buna rağmen ATTAC’ın 
değişik ulusal birimleri arasındaki koordinasyon ASB’den daha 
iyidir.

ATTAC, ulusal çapta da merkezi bir örgütlenmeye sahip 
değil. Ülke çapında bir yürütme organı var; ama bu organın 
görevi, bölgelere ne yapacakları konusunda direktifler iletmek 
değil, kelimenin gerçek anlamında koordinasyon sağlamakla 
sınırlı. Değişik kentlerdeki ATTAC örgütlenmeleri, ne yapacak-
larına hareketin programının genel çerçevesi içinde kendileri 
karar veriyorlar. Bu nedenle bir kentteki öncelik -diyelim- kamu 
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taşıma araçlarının özelleştirilmesine karşı çıkmakta iken, başka 
bir kentte farklı bir sorun öne çıkabiliyor.

Okurun aklına hemen karmakarışık, kimin ne yaptığının 
belli olmadığı, birimler arasında bağlantının kopuk olduğu bir 
yapılanma geliyor olsa gerek; ne ki, gerçek durum hiç de böyle 
değildir. Böyle düşünmenin nedeninin, Türkiye’nin her alanda-
ki merkeziyetçi yapısının ve Leninist parti öğretisinin bilinçaltı-
mıza kadar bizi belirlemesi olduğunu düşünüyorum.

Merkeziyetçilik öylesine içimize işlemiş ki, bunun dışın-
de işlerin yürümeyeceğine inanıyoruz. Ne ki, merkeziyetçi ör-
gütlenmenin hangi koşullarda verimli olduğunu, hangilerinde 
mümkün olmadığını düşünmediğimizden, ATTAC gibi merkezi-
yetçi olmayan bir yapının nasıl hızla geliştiğini ve etkin eylem-
ler örgütleyebildiğini de anlayamıyoruz.

Leninist örgütlenmenin olmazsa olmaz koşulu, örgüt in-
sanları arasındaki güçlü ayrışmadır. Az sayıda insan bilgi ve 
deneyim yönünden diğerlerine göre belirgin biçimde ilerdedir. 
Bu ayrışmanın güçlü olmadığı koşullarda önemli yetkilere sahip 
bir merkez ortaya çıkamaz, buna niyetlenen olsa bile kendisini 
dinletemez.

ATTAC’ın kitlesinin ağırlıkla hizmet sektöründe çalışanlar, 
serbest meslek sahipleri ve öğrencilerden oluşması sonucun-
da üyeler arasında değişik konulardaki bilgi ve deneyim düze-
yi oldukça yüksektir. ATTAC’ın hızla kitleselleşmiş olmasının 
önemli nedenlerinden bir tanesi de, insanlara kendisini ifade 
edebilme olanağını sunmuş olmasıdır. Sendika ya da klasik par-
ti bürokrasisi içinde kaybolmadan bireysel olarak kendini ifade 
edebilmek, katkını sunabilmek ve bunun bir işe yaradığını gör-
mek... Tarih boyunca farklı sosyal hareketlerde görüldüğü gibi. 
ATTAC’ta da farklı bir kimlik yapılanması vardır.
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ATTAC’ın da profesyonel kadroları var. Bu konuda baş-
langıçta bazı tartışmalar olmakla birlikte gerçekçilik ağır bastı: 
Profesyonel kadrolar olmadan büyük bir hareket yürümez. En 
azından bürolar, bu bürolarda sürekli bulunanlar, haberleşmeyi 
düzenleyenler bulunacak. Bu işleri yapmak için bile profesyonel 
çalışan insanlar gerekir. Bu kadrolar dahil, daha merkezi ya da 
daha yerel düzeyde herkesin seçimle işbaşına gelmesi ve yetki-
lerinin çerçevesinin açıkça belirlenmiş olması, daha alt kade-
melerin ileri derecede özerk ve inisiyatif sahibi olmaları, hare-
ketin bürokratikleşmesini önemli oranda engelliyor.

Merkeziyetçi olmayan örgütlenmenin önemli bileşenlerin-
den birisini de iletişim teknolojisindeki büyük ilerleme oluştu-
ruyor. Kampanya örgütiemek, değişik kesimlerle haberleşmek 
için internet yeterli; ayrıca bir merkeze gerek kalmıyor.

Alternatif hareketlerin, düzen karşıtı parti ve örgütlerin ör-
gütlenme yöntemleri, içinden çıktıkları toplumun özellikleriy-
le yakından ilgilidir. Bu nedenle bir ülkeden ya da AB gibi bir 
bölgeden başka ülkelere ihraç edilebilecek bir örgütlenme mo-
deli yoktur. Açık ve gizli şiddetle birlikte merkeziyetçiliğin en 
katı biçimlerinin toplumsal yaşamda hüküm sürdüğü bir ülke-
de, ATTAC türü bir örgütlenmeyi hayata geçirmeye çalışırsanız; 
ya dayanılan kitle farklı özelliklere sahip olduğundan başarısız 
olursunuz ya da ‘parti olmayan parti’, ‘koordinasyon sağlayan 
merkez’ gibi söylemler boşlukta kalır ve eski tür işleyişi farklı bir 
görünüm altında yürütmenin araçları olurlar.

Yapısal uyuşmazlıkları nedeniyle başlangıçta ATTAC’a 
kuşkuyla yaklaşan sol parti ve sendikaların bir bölümü, daha 
sonra eski yapılarıyla devam etmeye çalışmaları durumunda 
ciddi sorunlarla karşılaşacaklarını gördüler; örgüt yapılarını de-
ğiştirdiler, bununla birlikte ATTAC gibi örgütlerle olan ilişkileri 
de değişti. Bu konuda İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Par-
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tisi’nin en başarılı parti olduğu söylenebilir. Fransa’da da CGT, 
ATTAC ile ilişkisini yoğunlaştırdıktan sonra üye kaybını durdur-
makla kalmadı, yeniden güçlenmeye başladı.

Kapitalizmde ortaya çıkan değişmeler, yaşanmış sosyalizm 
deneyiminden çıkan dersler, sol parti ve sendikaların değerlen-
dirmelerinin yanı sıra örgütlenme anlayışlarını da değiştirme-
lerini gerekli kılıyor. Bunu teorik olarak kabullenmek yetmiyor, 
yapabilmek gerekiyor. ATTAC, bu konuda, en azından bir baş-
langıç modeli sunuyor. Aynısının yapılması gerekmiyor, ama 
dikkate alınması gerekiyor.

Özellikle Batı Avrupa Birliği ülkelerinde sosyal forumlar ku-
ruldu. Sosyal forum, ATTAC’dan ibaret değil. Sosyal forum için-
de ayrıca kadın hareketi, barış hareketi, çevreci hareket, göçmen 
örgütleri vd. bulunuyor. ATTAC’ın da bu alanları kapsayan faa-
liyetleri var, ama diyelim ki savaşa karşı mücadeleyi belirli bir 
hareketin bünyesiyle sınırlamak gibi bir yönelim bulunmuyor.

Bu durumda, kaçınılmaz olarak, sosyal forumlar ve ATTAC 
bünyesinde, ya da diğer adıyla liberal küreselleşmeye karşı ha-
reketin içinde hangi partinin desteklenebileceği konusundaki 
farklılıklardan tutun da partileri tümüyle dışlayan tutuma kadar 
farklı görüşler belirli bir çerçeve içinde bir arada bulunuyor. O 
çerçeve hareketin neoliberalizme karşı programıdır.

ATTAC’ın ve sosyal forumların yapısı kaçınılmaz olarak 
‘ucu açık program’ı da birlikte getiriyor. ATTAC, uluslararası 
mali sermaye hareketlerinin denetlenmesi ve vergilendirilmesi 
(Tobin vergisi) amacıyla kurulmuştu, ama kuruluşunun üzerin-
den on yıl bile geçmeden başlangıç noktasının oldukça uzağında 
bulunuyor. Bugünkü durumda ATTAC’ı belirleyen Tobin vergi-
si istemesi değil -halen istiyor- savaşa, insan hayatının bütün 
alanlarının özelleştirilmesine, ırkçılığa, çevrenin mahvedilmesi-
ne karşı çıkmasıdır. ATTAC içinde etkin olan güçlerin ağırlıkları-
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na göre hareketin çizgisinde belirli oynamalar yaşanıyor.

ATTAC ve sosyal forumlar için belirleyici olan AB Zirvesi, 
NATO toplantısı, IMF Zirvesi gibi önemli toplantıların kitlesel 
olarak protesto edilmesi değildir. Bunlar ses getiren eylemlerdir 
ve çok sayıda insanı bir araya toplar, ama hazırlık aşamasıyla 
birlikte kısa bir süreyi kapsar. Belirleyici olan, yerel örgütlenme 
ve çalışmadır. Bu çalışma olmasaydı merkezi eylemler bir süre 
sonra kaçınılmaz olarak sönerdi.

Merkezi eylemlerin ve toplantıların deney değişimi ve 
tartışmanın ötesindeki önemli bir başka işlevi de, halklar ara-
sında daha çok lafta varolan enternasyonalizmi pratik bir olgu 
durumuna getirmesidir. 20. yüzyıl, bize, farklı ülkelerin işçile-
rinin ve halklarının ekonomik çıkarlarının aynı olmasının en-
ternasyonalizmi gerektirmediğini gösterdi. Enternasyonalizm, 
propaganda, karşılıklı heyet ziyaretleri vb. ile sağlanmıyor. Bu-
nun için halkların olabildiğince tanışması ve birlikte iş yapması 
gerekiyor. Avrupa çapında düzenlenen büyük sosyal forumların 
önemli işlevlerinden bir tanesi de, değişik ülkelerde muhalefet 
hareketleri içinde yer alan insanların birbirleriyle ilişki içinde 
olmalarını sağlamaktır. Avrupa’nın toplam nüfusuna göre bun-
ların sayısı oldukça az olmakla birlikte, bu insanlar çoğaltıcılık 
(multiplicator) özelliğine sahipler. Deneyimlerini ülkelerinde 
yayarlar, çoğaltırlar. Toplam sayı az olmakla birlikte, yapılan iyi 
bir başlangıçtır.

ATTAC ve sosyal forumların Batı Avrupa Birliği çerçeve-
sindeki etkileri önemli, ama bütün ülkelerde gerçekleşen neo- 
liberal yapılanmaya karşı etkin bir alternatif oluşturabildikleri 
söylenemez.

3) Avrupa Sol Partisi (ASP)

Bu partiyle ilgili değerlendirmeye bir alıntıyla başlayalım: 
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“Avrupa Sol Partisi, Avusturya Komünist Partisi, Çek De-
mokratik Sosyalizm Partisi, Estonya Sosyal Demokrat İşçi Par-
tisi, Fransız Komünist Partisi, Almanya Demokratik Sosyalizm 
Partisi, Yunanistan Sol Koalisyonu (SYNASPISMOS), Macaristan 
İşçi Partisi, İtalya Komünist Yeniden Kuruluş Partisi, Romanya 
Sosyalist İttifak Partisi, San Marino Komünist Yeniden Kuruluş 
Partisi, İspanya Birleşik Solu, İspanya Komünist Partisi, Kata-
lanya Solu Birleşik Alternatifi, İsveç İşçi Partisi tarafından oluş-
turulan bir şemsiye örgütlenmedir. Türkiye’den ÖDP gözlemci 
üyedir”. 8

Burada ‘şemsiye örgütlenme’ belirlemesi yanıltıcıdır. 
ASP’nin kurulmasıyla üye partiler kendilerini feshetmediler: 
ASP ile üye partilerin birlikte gelişme durumları var. ASP’nin 
kendi programı ve üye partilerin bulunduğu ülkelerde açtığı şu-
beler var. Bu durumda ASP, Avrupa ülkelerindeki solun birleşik 
örgütienmesini hedefleyen ve ‘şemsiye örgütlenme’den daha 
ileri özelliğe sahip olan bir partidir.

Parti yenidir, ihtiyaç kendisini iyice dayattıktan sonra, yani 
geç kurulmuştur. Yukarıda Avrupa ülkelerindeki solun birleşik 
örgütlenmesinden söz ettim. Partiye üye olmak için AB üyesi bir 
ülkeden olmak zorunlu değildir.

Sendikalar, sol partiler ve ATTAC, değişik AB ülkelerinde 
yürütülen neoliberal yeni yapılanmaya karşı direndiler. Bu ya-
pılanma kitlesel işten çıkarmalar, sosyal hakların kısıtlanması, 
özelleştirme ve insan yaşamının her alanının sermayeye açıl-
masını içeriyordu. Direnişler, bazı durumlarda kitlesel karakter 
kazanmasına karşın önemli bir başarı elde edilemedi. Ekono-
mide ve toplumsal yapıda yeni yapılanma sağlamaya yönelik 
yasalarda küçük iyileştirmeler sağlandı, bazı kentlerdeki birkaç 
büyük özelleştirme engellendi ve başarı bunlarla sınırlı kaldı.

8 Aziz Çelik, Birikim, Sayı 195, Temmuz 205, s. 80.
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Gösterilen direnişe karşın sonuç alınamamasının iki nede-
ni vardı:

Birincisi: Neoliberal politikaya karşı inandırıcı bir seçene-
ğin ortaya konulamaması.

İkincisi: Avrupa çapında direnişin eksikliği.

İlk eksikliği gidermede önemli adımlar atıldı; örneğin ‘sos-
yal devlet çok masraflı’ iddiasına karşılık, asıl sorunun tekelle-
rin sürekli olarak daha az vergi ödemesinde yattığı vurgulan-
dı. İkinci eksiklik ise kolay giderilebilecek bir özellik taşımıyor. 
ASP’nin amaçlarından bir tanesi de, Avrupa çapında direnişin 
örgütlenmesidir. Şimdiye kadar bırakalım Avrupa çapında dire-
nişi, iki ülke emekçilerinin bile genel bir ortak direniş yaptıkları 
görülmedi. Fransa ve İtalya’da genel grev yapıldığı zaman eylem 
o ülkeyle sınırlı kaldı. Böyle bir direnişin örgütlenebilmesi için 
Batı Avrupa Birliği çapında da olsa en örgütlü hareket olan AT-
TAC ve sosyal forumlarla yoğun ilişki ve ulusal sınırlar içindeki 
direnişlerde konunun Avrupa boyutunun gündeme getirilmesi 
gerekiyor. Örnekleyecek olursak: AB’nin en büyük ülkeleri olan 
Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’da sol güçler cılız iseler, AB 
çapında direniş örgütleyemezsiniz.

ASP henüz başlangıç aşamasındadır. Önünde bir faaliyet 
ve gelişme planı var, ama bu planın hayata ne kadar uyduğu-
nu zamanla göreceğiz. Her durumda, içinde bulunulan aşamada 
ASP’nin güçlenmesi, büyük oranda ulusal devlet sınırları içinde 
örgütlü üye partilerin güçlenmesine bağlıdır.

Sosyal Avrupa’nın ya da başka bir belirlemeyle AB’de eme-
ğin haklarını savunanların birleşik faaliyetinin durumu budur.

B) EMEĞİN AVRUPASINA GİRİLEBİLİR Mİ?

Emeğin Avrupasının birbirinden farklı düzeylerdeki dört 
örgütlenmesi ASB, ASP, ATTAC ve Avrupa Sosyal Forumu’dur. 
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Emeğin Avrupasının gelişme düzeyi, AB’nin ulaştığı düzeyden 
daha geridedir. Dört örgütlenme de değişik oranlarda ulusal 
devletlerdeki örgütlenmelere dayanmakta ve bu anlamda belirli 
bir gelişme aşamasını geride bırakmış olmakla birlikte, örgütlü 
oldukları ülkelerdeki muhalefet güçlerini neoliberalizme, sosyal 
yıkıma ve giderek kapitalizme karşı AB çapında birleşik bir eyle-
me sokabilecek durumda değildirler. Bu nedenle sosyal bir Av-
rupa’nın varlığından bugünün koşullarında söz etmek mümkün 
değildir.

Türkiye solunun AB üyesi olunması gerektiğini savunan 
kesiminin söyleminin temelinde, ‘Biz emeğin Avrupasına gi-
receğiz’ yatar. Üyeliği savunmaktadırlar ama, bunu, işçilerin, 
emekçilerin ve solun emeğin Avrupasına girmesini istedikleri 
için yapmaktadırlar. Bu istemin karşılığının gerçeklikte bulun-
madığını belirtmek gerek. Emeğin Avrupası (henüz) yoktur, bu 
arkadaşlar olmayan bir yere girmeyi savunmaktadırlar.

Emeğin Avrupası saptaması, tıpkı AB emperyalizmi ve AB 
tekelci sermayesi gibi bir saptamadır. AB’nin bir blok olarak de-
ğerlendirilmesine dayanır. AB emperyalizmi ve tekelci serma-
yesi varsa, emeğin AB’sinin de herhalde olması gerekir; ancak 
yoktur.

Emeğin Avrupasına girmeyi savunmanın bir başka çeşidi; 
bu Avrupa’nın oluşmasına katkıda bulunmak, ona güç katmak, 
hatta açılım sunmak iddiasıdır.

Bu oldukça iddialı yaklaşımı uzun bir alıntıyla aktarmaya 
çalışalım:

“AB’ye dahil ülkelerde ve Türkiye’de de sosyal demokrat 
veya sosyalist sıfatlı büyük-orta boy partiler, zaten uzun süredir, 
bu kesimleri (alt sınıflar, işçiler ve emekçiler kastediliyor -b.n.) 
siyasetlerinin öznesi değil sadece müşterisi addeden orta sınıf 
partileri haline dönüşmüşlerdir. Alt sınıfları özne sayan gele-
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neksel söylemlerini sürdürmekle birlikte bu kesimlerden kalıcı 
ve kitlesel bir katılım -dan geçtik- destek bulamayan ‘sol’-‘aşı-
rı sol’ parti ve hareketlerin de AB’nin geleceğine, sağlanabilmiş 
ortalama refah düzeyinin patlamaları şimdilik engelleyebilen, 
insani-toplumsal sorunlarını aşma iddiasına sahip bir alternatif 
sunmaya dair umudu, enerjik bir çaba içinde oldukları da söy-
lenemez”.9 

Laçiner’e göre, AB ülkelerindeki sol parti ve hareketler, 
AB’nin geleceğine ve bugünkü düzene seçenek oluşturma ko-
nusunda kayda değer bir çaba içinde değildirler. Ardından yine 
aynı sayfada şu saptama yapılır:

“Ancak şu nokta da özellikle belirtilmelidir ki; AB, ‘em-
peryalizmi, kendini üstün sayma alışkanlığı, refah şovenizmi... 
hakkında ne denli itiraz edilmez sözler edilirse edilsin; bütün 
bunların yanı sıra hâlâ dünyanın, insanlığın yeni bir yol, varoluş 
biçimi ve ufuk tasarımı arayışlarının, dünyasal-insanı bir bakış 
oluşturabilmenin ve tüm kıtalardaki halkların sorunlarına ve 
bunların dile getirilişlerine en yakın ilgi ve sorgulamaların ya-
pıldığı en etkin, merkezi platform olma vasfını sürdürmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye üyeliği, o platformun bu değerini anlamlı bu-
lan ve buna katkıda bulunmayı, değer düzeyini yükseltmek ve 
etkinleştirmeyi geleceğimizin en hayati uğraşı olduğunu kabul 
edenler için mutlaka istenir bir koşul, bir ihtiyaç addedilmeli-
dir”.

AB’yi insanlığın geleceğine yönelik sorgulamaların merkezi 
platformu haline getiren, sol parti ve hareketlerin bu konudaki 
durumu ümitsiz; görüldüğüne göre, ATTAC ve sosyal forumlar 
olsa gerektir. Buna, tabii ki, AB ülkelerinde yıllardır süren eme-
ğin değişik toplumsal alanlardaki mücadelesinin birikimi de ek-
lenmelidir.

9 Ömer Laçiner, Ruhumu asla mı? Birikim, sayı 184-185, Ağustor-Eylül 
2004. s. 17.
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Laçiner’in Türkiye’nin AB’ye üyeliğini savunmak için getir-
diği bu gerekçenin gerçeklikle ilişkisi bulunmuyor.

Avrupa’nın insanlığın büyük sorunlarının yoğun olarak tar-
tışıldığı, bunları aşma yollarının arandığı ve bir oranda denen-
diği önemli bir platform olduğu doğrudur. Böyle bir platforma 
katılmak için Türkiye’nin AB üyeliği hiç de gerekli değildir. Şöyle 
ki:

İlk olarak: Laçiner, Birikim Dergisi çevresi, Türkiye sosya-
listleri içindeki şu veya kişi, grup ya da gruplar AB ülkelerindeki 
tartışmalara, gösterilere, sosyal forumlara katılmak istiyorlarsa; 
Türkiye AB üyesi olmadan da bunu yapabilirler.

Şu veya bu gösteri ya da toplantıya katıldıklarında kimse 
onlara burasının AB üyesi ülkeler dışından gelenlere kapalı ol-
duğunu söylemeyecektir. Nitekim Türkiye’den bazı sendikacılar 
ASB’nin toplantılarına, değişik kişi ve gruplar da Avrupa Sosyal 
Forumu’na katılmaktadır. Önceden de belirtildiği gibi, ASP üyesi 
olmak için AB üyesi bir ülkeden gelmek şart değildir. Dahası, 
ASP’ye sadece partiler değil, kişiler de üye olabilmektedir.

İkinci olarak: Türkiye, AB üyesi olursa, Avrupa’ya daha 
kolay gidilebilir gibi bir gerekçe, en azından bu tür faaliyetlere 
katılacaklar için geçerli değildir. Vizesiz dolaşımın olduğu AB ül-
keleri arasında bile yüzlerce insanın bir ülkeden ötekine gitme-
si kolay rastlanan bir olgu değildir. Merkezi bir protesto eylemi 
hangi ülkede yapılıyorsa, katılımcıların büyük çoğunluğu önce 
o ülkenin, sonra da komşu ülkenin insanlarından oluşur. Daha 
uzak ülkelerden gelenler daha azdır. Yol parası, işyerinden izin 
almak, uzun bir gidiş-gelişin yorgunluğunu kaldırabilmek çok 
kişi için kolay değildir.

Somutlarsak: Brüksel’de yapılan bir eyleme en fazla katı-
lanlar Almanya ve Fransa’dan gelirler; İtalyanlar azdır, İspan-
yolları görmek bile zordur. Kıta Avrupa’sında bile durum böyle 
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iken, Türkiye’den çok sayıda kişinin Brüksel, Paris, Londra gibi 
uzak kentlere gitmesi beklenemez.

Önümüzdeki yıl Yunanistan’da yapılacak Avrupa Sosyal 
Forum’una Türkiye’den doğal olarak katılım fazla olacaktır. Sos-
yal Forum başka ülkelerde yapıldığında da yerli halkın ve komşu 
ülke halkının katılımı en fazla oluyor.

Üçüncüsü: Sosyal Forumlarda anlatacak deneyim bulmak 
sıkıntısıdır. Bu Forumlar, değişik ülkelerden katılımcıların sa-
dece teorik tartışmalar yapmadıkları, deneyimlerini birbirlerine 
aktardıkları, bunları yorumladıkları yerlerdir. Tartışmak, uygu-
lamak, yine tartışmak, yine uygulamak süreci böyle devam edip 
gider. Sosyal Forumların asıl özelliğini teorik sorunlar üzerinde 
açılımlar yapılması değil, teori ve pratiğin birlikte yorumlanma-
sı oluşturur.

Türkiye’den herhangi bir AB ülkesindeki ya da Avrupa 
genelindeki Sosyal Forum’a gidenlerin aktarabilecekleri pra-
tik deneyimler vc bunlardan çıkardıkları sonuçlar vardır, ama 
bunlar diğer ülkelerde yaşananlara göre oldukça cılızdır. Türki-
ye’de barış hareketinin, çevre hareketinin, sendikal hareketin, 
kadın hareketinin gelişme düzeyi birçok AB ülkesinin oldukça 
gerisindedir (Göçmen hareketinden hiç söz etmiyorum. Türkiye 
bir göçmen ülkesidir, ama göçmenlerin haklarının savunulması 
konusunda AB ülkelerine göre özellikle geridir. Türkiye sosya-
listleri, sadece göç veren değil, yoğun olarak göç alan bir ülkede 
yaşadıklarını yeni fark etmektedirler).

Buradan çıkarılabilecek sonuç; Türkiye sosyalistlerinin 
AB’deki merkezi platforma yapabilecekleri en büyük katkının 
ülkelerindeki sosyal muhalefeti (kastedilen sadece işçi muha-
lefeti değildir) geliştirmesinden geçtiğidir. Doğru dürüst pratik 
bir deneyime sahip olmadan teorik açılım yapmaya kalkarsanız, 
insanları kendinize güldürürsünüz. 
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Dördüncüsü: Laçiner’in o platforma ‘katkıda bulunmayı, 
değer düzeyini yükseltme’yi, onu etkinleştirmeyi amaçlayan 
yaklaşımını ‘umutsuz bir çaba’ olarak değerlendiriyorum. Bura-
da söz konusu olan şu veya bu kişinin sunabileceği katkının bo-
yutu değildir; bir grubun ya da Türkiye sosyalist hareketinin -en 
azından Sosyal Forumları önemseyen bölümünün- katkısının 
boyutunun ne olabileceğidir. Sanırım Laçiner de binlerce insa-
nın katıldığı, çok daha fazlasının katılmasa da yakından ilgilen-
diği bu merkezi platforma birkaç kişinin sunabileceği katkıdan 
söz etmiyordur.

Türkiye sosyalist hareketinin -şu veya bu grubunun değil, 
bütününün- AB ülkelerindeki sol harekete, liberal küreselleşme 
karşıtı harekete, Sosyal Forumlara az çok önemli sayılabilecek 
bir katkı yapabileceğini düşünmüyorum. Bu bir karamsarlık de-
ğil, 1980 yılından bu yana yaşadığımız pratikten çıkan bir so-
nuçtur.

12 Eylül 1980 sonrasındaki birkaç yıl içinde Türkiye sos-
yalistlerinin -deyim yerindeyse- elitlerinin önemli bir bölümü 
ülke dışına çıktı, çıkmak zorunda kaldı. Bunlardan bir bölümü 
Suriye’ye giderken, büyük bölümü -Almanya ve Fransa başta ol-
mak üzere- Avrupa ülkelerine geldi. Hangi örgütten kaç kişinin 
geldiğini bilmiyorum, ama çok sayıda örgütün merkez komitesi 
ve politik büro üyelerinin önemli bölümü Avrupa ülkelerindeydi 
(Bunu bazen yaklaşık 50 örgütle yapılan eylem birliği toplantıla-
rında görmek mümkündü. Bu toplantılara ‘sosyal faşistler’le ko-
nuşmak istemeyen Çin Halk Cumhuriyeti ve Arnavutluk yanlısı 
kesim katılmazdı).

Bu insanlar, örgütler, önce 1981-91 döneminde, daha sonra 
da 1991 sonrasındaki dönemde bulundukları ülkelerde ne yap-
tılar? Bu insanlar derken örgüt taraftarlarını ve alt düzey kadro-
larını değil, öncelikle merkez komitesi ve politik büro üyelerini 
kastediyorum. Bu insanların o zamandan yer yer bugüne kadar 
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uzanan faaliyet düzeyi, Türkiye solunun gelecekte Avrupa ül-
kelerinde gösterebileceği etkinlik hakkında doğrudan bir fikir 
verebilecek özelliktedir.

Söz konusu faaliyeti üç ayrı boyutta ele almak gerekir:

Türkiye’ye yönelik faaliyet: İnsan hakları ihlallerinin teşhi-
ri, Türkiye’deki mücadeleye destek kampanyaları, yayın satışı, 
para toplanması gibi faaliyetler.

Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiyeli göçmenlere yönelik 
faaliyetler: Göçmenlerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları 
-başta ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olmak üzere- sorunlardan 
hareketle bu kesimin örgütlenmesi faaliyeti.

Yaşanılan ülkedeki sol, sosyalist ya da komünist partilerle 
birlikte çalışmak: Burada söz konusu olan onların eylemlerine 
katılmaktan ibaret değildir; kastedilen, bulunulan ülkedeki so-
lun bir parçası olmaktır.

Üç ayrı faaliyet boyutu birbirini dışlamaz; sık sık iki bazen 
üç boyutun da birlikte olabildiği görülmüştür.

1981-91 döneminde büyük oranda ağır basan Türkiye’ye 
yönelik faaliyettir. 12 Eylül sonrasında ülkede yaşanan ağır terör 
ortamında bunu normal karşılamak gerekir. Bu dönemde dikkat 
çekici nokta, Türkiye sosyalistlerinin ikinci faaliyet boyutuna yö-
nelmekte bile sıkıntı çekmeleridir. Oysa ki, daha önceki yıllarda 
Avrupa ülkelerine gelenler, Türkiyeli göçmenlerin örgütlenme-
sinde belirli adımlar atmışlardı; dahası, bu iki boyutu birbirine 
bağlamak görece kolaydı. Türkiyeli göçmenler Türkiye’deki dev-
rim için örgütleneceklerdi. Bu kolaylığa rağmen, ‘Türkiye’den 
kopmak’, ‘Avrupa’da çürümek’ korkuları yoğun olarak yaşandı.

Türkiye’de 141. ve 142. maddelerin kaldırılmasının ardın-
dan, bir bölüm Türkiyeli politik mülteci 1991-92’de geri döndü-
ler. Daha sonra Avrupa ülkelerinde geçen yaklaşık on yıllarını 
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değerlendiren yazıları okunduğunda, bunlarda ‘sürgünde on 
yıl’ın ötesinde değerlendirmeler bulmak oldukça zordu. Yine 
de bu olağanüstü dönemi o günün koşulları içinde değerlendir-
mek ve Avrupa ülkelerinin Türkiye’nin önde gelen sosyalistleri 
tarafından ‘hapishane’ ve ‘sürgün yeri’ kapsamında değerlen-
dirilmesini normal karşılamak gerekir. Ne ki, çok sayıda insan 
dönememiş ya da dönmemiştir ve sonraki yıllar için artık bu 
‘normallik’ söz konusu olmayacaktır.

1992’den günümüze kadar olan dönemde, Avrupa ülkele-
rindeki Türkiye sosyalistleri Türkiye’ye yönelik faaliyeti bırak-
madılar ve artan oranda da göçmenlerin örgütlenmesine yö-
neldiler. Göçmen çalışması, içinde yaşanılan toplumdaki genel 
sosyalist faaliyetin bir parçası olarak değil, ayrı, ağırlıkla Türkiye 
ile ilişkili bir çalışma olarak ele alındı. Türkiyeli sosyalistler bu-
lundukları ülkedeki sosyalist hareketin bir parçası haline gelme 
konusunda ciddi zorluklar yaşadılar, halen de yaşıyorlar.

Sol, sosyalist, komünist parti ve örgürterin değişik konu-
larda düzenledikleri yürüyüş ve mitinglere katıldılar ve ‘birlikte 
faaliyet’ büyük oranda bununla sınırlı kaldı. Bulundukları ül-
kedeki solun bir parçası olamadılar. Diyelim savaşa karşı yürü-
yüşlere ya da ATTAC’ın bir toplantısına katıldıklarında amaçları 
daha çok varlıklarını göstermekle sınırlı kaldı. Bu örgütlerin sü-
rekli faaliyetinin içinde yer almadılar, alamadılar; sürekli olarak 
görünüp gittiler. Bu ise bulunulan ülkedeki solun parçası olmak 
değil, onun yanında durmakla yetinmek anlamına gelir.

Türkiye sosyalistlerinin son 25 yılda Avrupa ülkelerindeki 
faaliyet düzeyi budur. Bunu dikkate alarak, Laçiner’in “AB üyesi 
olursak oradaki merkezi platforma katkıda bulunabiliriz” içerik-
li değerlendirmesini büyük bir abartma olarak görmek gerekir.

Neden böyledir?
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Öncelikle belirteyim, Türkiye sosyalistlerinin Avrupa ül-
kelerindeki 25 yıllık faaliyet düzeyinde ortaya çıkan bu durum, 
onların, Türkiye’de yaşayan sosyalistlerden geride kalmalarının 
sonucu değildir. 1990 sonrasında Türkiye’den çeşidi nedenlerle 
Avrupa ülkelerine gelen ve bir süre de burada kalmak zorunda 
olan sosyalistlerin kafa yapısı, yaşadıkları sıkıntılar buradakiler-
den hiç de farklı değildi. Türkiye sosyalisti fazlasıyla dışarıya ka-
palı, kendisiyle meşgul bir yapıya sahiptir. Kendisine bir dünya 
kurmuştur ve onun dışına çıkmak istememektedir.

Birikim Dergisi’nin bir başka sayısında, Türkiye soluyla 
AB’nin ilişkisi bağlamında yapılan şu saptamayı da ihtiyatla de-
ğerlendirmek gerekir:

“Türkiye’deki sosyalistlerin bir bölümünün sergilediği AB 
direncinin arkasında yatan nedenlerden biri de böylesi bir ‘ak-
varyumdan denize çıkma’ endişesi olabilir”.10 

‘Deniz’den uzaktayken değerlendirme yapmak nispeten 
kolay oluyor, önemli olan aynı değerlendirmeyi o ‘deniz’in kıyı-
sında da yapabilmektir, ki genellikle yapılamıyor.

Avrupa’daki Türkiye sosyalistleri bulundukları ülkelerde-
ki sol güçlerin bir parçası olmayı istemiyorlar mı? Buna hayır 
demek mümkün değil, istiyorlar; ama zorlanıyorlar. Sorun dil 
öğrenmenin zorluklarından ya da yerli sosyalistlerin göçmen 
kökenlileri dışlamasından kaynaklanmıyor. Türkiye sosyalistle-
ri oldukça farklı bir toplumun kendi ülkelerinde bildiklerinden 
hayli farklı sol hareketi karşısındalar. Dil öğrenmeleri yetmi-
yor; o hareketin bir parçası olabilmeleri için aslında şahane dil 
bilmeleri de gerekmiyor. Politik sosyalizasyonlarını Türkiye’de 
yapmış insanlar olarak yeni bir politik sosyalizasyon daha ya-
şamaları gerekiyor. Zor olan budur! Bulunulan ülke, ister Al-

10 Murat Paker, Türkiye solunda AB tasavvurları: Küçük olsun benim olsun 
mu?, Birikim, Sayı 190, Şubat 2005, s. 17.
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manya, ister Fransa isterse başka birisi olsun, sol hareketin iç 
ilişkileri, çalışma anlayışı, insanlara yaklaşımı; kısacası birçok 
özelliği Türkiye’de bilinenden oldukça farklıdır. Farklı bir tarih-
sel temel üzerinde yükselen, bildiğinizden değişik bir sol karşı-
sındasınız ve onu anlayabilmeniz için yeniden sosyalize olma-
nız gerekiyor.

Başka bir zorluk daha var: Türkiye solunda -en azından 
kendi grubunuz içinde- tanınmış bir insansınız. O tanınmışlığm 
burada işe yaramadığını görmek birçok kişi için sarsıcı olabili-
yor. Türkiye sosyalist hareketinde işe yarayan kimi becerilerini-
zin -örneğin klasikleri iyi bilmek gibi- burada küçük bazı hare-
ketler dışında fazla anlam taşımadığını gördüğünüzde, işinizin 
iyice zor olduğunu bir kere daha anlıyorsunuz.

Tartışılanları kelime olarak anlamanıza karşın anlamlarını 
anlayamamak tehlikesi karşısındasınız; kafalar farklı çalışıyor; 
konulara yaklaşım farklı ve sonuçta, ‘Bunların ne yapmak iste-
diklerini anlamıyorum!’ noktasına geliyorsunuz.

Avrupa ülkelerinde büyümüş Türkiye kökenli insanlar -sayı 
olarak çok az olmakla birlikte- bulundukları ülkelerin sol parti-
lerinde, ATTAC’ta çalışıyorlar; politik sosyalizasyonunu Türki-
ye’de yapmış olanlar ise kolay kolay o ‘deniz’e giremiyorlar.

Laçiner’in sözünü ettiği Avrupa’daki ‘merkezi platformu 
yetkinleştirecek’ insanlar sadece Birikim çevresinde bulunsa 
bile, Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda bile gelecek bu 
insanlar için hiç parlak görünmüyor. Nedenini sonraki bölümde 
inceleyelim.

C) BAŞKA BİR AVRUPA İÇİN MÜCADELE

Neoliberalizmi ve kapitalizmi reddetmek yetmiyor; bunla-
rın karşısında uygulanabilir alternatifler koymak gerekiyor. Reel 
sosyalist ülkelerin 20. yüzyılın son çeyreğinde çözülerek dağıl-



89

ması ve bununla birlikte Marksist sosyalizm teorisinin büyük 
darbe yemesi sonucu; kapitalizmin seçeneğini, eskiden olduğu 
gibi Marksist sosyalizm temelinde saptamak yetmiyor, böyle ya-
panlar da inandırıcı olamıyorlar. Farklı arayışlar var. Marksizm, 
çeşitli eksikliklerine karşın, kapitalizmin analizinde ve eleştiri-
sinde halen önemli bir işlev görebilirken; kapitalizmin seçeneği-
nin oluşturulmasında söyleyebilecek fazla bir sözü bulunmadığı 
düşünülüyor.

İnsanlığın geleceğine yönelik olarak teorik ve bir oranda da 
eylemde somutlanan arayışlarla yakından ilgilendiğini sık sık 
belirten Birikim’in ASP ile hiç ilgilenmemiş olması şaşırtıcıdır.

Bu partinin kuruluş bildirgesinde kapitalizm açık olarak 
reddediliyor, ama seçenek olarak sosyalizm ya da komünizm 
savunulmuyor. Bireylerin özgürce gelişmelerini sağlayacak, do-
ğayı tahrip etmeyecek, barışçı ve eşitlikçi bir düzenden söz edi-
liyor. ASP’nin belgelerinde 20. yüzyılda faşizme ve kapitalizme 
karşı verilen mücadelelerin kazanımları kabul ediliyor, ama bu 
deneyimlerle araya bir sınır çizilmesi gereğinden de söz ediliyor.

Bunları yetersiz bulabilirsiniz, ki somut bir seçenek oluş-
turmak açısından henüz yeterli değildirler, ama dikkatinizi çek-
memesi doğrusu ancak ilginç olarak yorumlanabilir. Bir başka 
ihtimal, ASP’nin ne demek istediğinin anlaşılmamış olmasıdır, 
ki muhtemel olan da budur. Birikim, karşı yöndeki tüm iddiası-
na rağmen, kapitalizme karşı Marksist sosyalizm çerçevesinde 
kalmayan arayışları yeterince anlamamıştır. Oysa ki, AB de so-
lun hakim gelişim yönü budur: Kapitalizm karşıtı, ama kendi-
sini Marksist ya da komünist olarak tanımlamayan partiler ve 
hareketler oluşuyor. İçlerinde Marksistler, kendilerini komünist 
olarak görenler de var, ama belirleyici değiller.

Komünist, 20. yüzyılın sonunda oldukça yıpranmış bir söz-
cük durumundadır. Bu nedenle partiler ve hareketler, ya bu söz-
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cüğü isim olarak kullanmamakta ya da ona ek yapmaktadırlar. 
En bilinen örnek, İtalyan Komünist Yeniden Kuruluş Partisi’dir. 
Parti, komünizmin yeniden tanımlanması gerektiğini savunu-
yor.

AB hakkında, bu bölgenin insanlığın geleceği konusunda 
önemli arayışların hayata geçirildiği bir özelliğe sahip olması 
üzerine bu kadar yazıp, böylesine önemli gelişmelerle ilgilen-
memek ancak onları anlayamamakla açıklanabilir. Burada, 
yine, dışarıya açık olamamanın, yeniye yabancılığın bir başka 
örneğiyle karşılaşıyoruz. Olumsuz bir durum ama bir oranda do-
ğal karşılamak da gerekiyor. Yıllardan beri AB ülkelerinde yaşa-
yan Türkiye solcuları bile o ‘denize’ bir türlü giremiyorlar.

AB’de solun bu yönelimi eleştirilebilir doğal olarak; ne ki, 
sağlam bir eleştiri için reel sosyalizmin bu kadar hızlı çözülmesi, 
sosyalizm sonrası kapitalizmdeki yeni zenginlerin eski komü-
nist partisinin önde gelen kişilerinden oluşması gibi konularda 
bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu konularda söyleyecek sözünüz 
yoksa; ‘Marksizm’den ve komünizmden söz etmediklerine göre, 
demek ki kapitalizme karşı değiller’ deyip işin içinden çıkabilir 
ve en azından kendinizi ikna edebilirsiniz. Daha ilerisine gide-
bilmeniz ise mümkün değil!

Birikim yazarlarının çağdaş kapitalizme alternatifler konu-
sundaki ilgisizliğini ve önemli bir yanlışı başka bir örnekte daha 
görmek mümkündür:

“Ancak Anayasa’ya ‘daha sosyal bir Avrupa’ ve liberalizmi 
geriletme kaygısıyla ‘hayır’ diyen solun durumu incelenmeye 
değer. Çünkü bu pozisyon, küreselleşme karşısında seçenek 
üretemeyen ve soyut bir küreselleşme karşıtlığının ötesine ge-
çemeyen solun, kaçınılmaz olarak içine düştüğü savunmacı ve 
içe kapanmacı kavrayışın tezahürü”. 11

11 Aziz Çelik, Hayır’ın ardından, Birikim, Sayı 195, Temmuz 205, s. 80.
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Aziz Çelik, yazısında, AB Anayasası’nın, AB’nin kuruluş te-
mellerinden birisini oluşturan ve liberal kapitalist içerik taşıyan 
Maast-richt Anlaşması’na göre daha sosyal hükümler içerdiği-
ni; bu nedenle, Anayasa’ya ‘hayır’ denilmesiyle aslında Maast-
richt’in onaylanmış olduğunu, çünkü onun liberal hükümlerini 
kısıtlama olanağının ortadan kalktığım savunuyor.

Yazar kendisini Avrupa solunun bir parçası gibi görebilir, 
ama Avrupa solunun da aynı durumda olduğunu, yani onu ken-
disine ait bir parça gibi gördüğünü söyleyebilmek mümkün de-
ğildir; Avrupa solu, böyle bir düşünceyi eleştiri sınırları içindeki 
farklılık olarak bile değerlendiremez. Çelik’in iddiasının aksi-
ne bu Anayasa yürürlüğe girebilseydi, Maastricht asıl o zaman 
onaylanmış olacaktı. AB Anayasa Taslağı’nın bazı iyi yanları var, 
kimse de bu metnin toptan kötü olduğunu savunmadı. Önemli 
olan, bu Anayasa’da ‘iyi olmayanlar’ın belirleyici olmasıdır.

Avrupa ülkelerindeki sol güçler ‘başka bir Avrupa’ istiyor-
lar ve bu nedenle de ‘neoliberal Avrupa’nın temelini oluşturan 
Maastricht Antlaşmasını kabul etmiyorlar. Anayasa herhangi 
bir belge değil, temel belgelerden bir tanesidir. Yürürlüğe gire-
bilseydi, AB’nin Kopenhag ve Maastricht ile birlikte, üç temel 
belgesinden birisi olacaktı. AB’nin ilkelerinden birisini ‘serbest 
pazar ekonomisi’ olarak saptayan Anayasa, bu özelliğiyle yü-
rürlüğe girebilseydi; içinde Maastricht Antlaşmasına göre daha 
sosyal hükümler taşısa bile, sonuçta Maastricht bu Anayasa ile 
-üstelik bu kez halk desteğiyle- onaylanmış olacaktı.

AB ülkelerinde ‘Anayasaya hayır!’ kampanyası açan sol 
güçlerle, Aziz Çelik’in öncelikleri farklı. Çelik; Anayasa’nın 
onaylanmasıyla, AB’nin gelişme sürecinde önemli bir adım 
daha atılmasını istiyor, bunun nasıl bir AB olacağı kendisi için 
daha sonra gelen bir sorun. Avrupa ülkelerindeki sol güçler ise 
defalarca açıkladıkları gibi, birleşik bir Avrupa’ya karşı değiller, 
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ama bugünkü Avrupa’ya karşılar. Anayasa, karşı olunan bu Av-
rupa’nın önemli bir köşe taşını oluşturacağı için sol tarafından 
reddedildi.

AB ülkelerinde, özellikle bir zamanlar Birlik’in eksenini 
oluşturan Almanya ve Fransa’da yaklaşık on yıldan beri sos-
yal devlet tasfiye ediliyor. Bu konuda en ileri uygulamalar Al-
manya’da SPD-Yeşiller hükümeti tarafından yapıldı. İşsizlik 
parası, sosyal yardım, sağlık sigortası ve emeklilik sigortasın-
da çalışanlar aleyhinde kısıntılara gidilirken, emeklilik yaşının 
yükseltilmesi, haftalık çalışma saatinin artırılması, iş güvence-
sinin azaltılması gibi uygulamalara da yönelindi. Denilebilir ki, 
bütün bu uygulamalara rağmen, Almanya-Fransa kapitalizmi, 
ABD’ye daha çok benzeyen İngiltere kapitalizminden daha sos-
yaldir. Aziz Çelik’in iddiası doğrudur, ama buradan Anayasa’nın 
onaylanması gerektiği sonucu çıkmaz. Öncelikle bu fark on yıl 
öncesine göre hayli azalmıştır; dahası, yıllardan beri bulunduğu 
ülkedeki sosyal yıkım uygulamalarına karşı çıkan sol, Anaya-
sa’yı benimsemesi durumunda kendisiyle ters düşecekti. Sosyal 
yıkım yasalarının iptal edilmesini ya da önemli oranda değişti-
rilmesini savunan solun, liberal ekonomiyi savunan bir Anaya-
sa’yı onaylaması beklenemezdi.

Dahası var: Sol güçlerin ‘AB Anayasasına Hayır!’ kampan-
yası iki temelde yükseliyordu. Aziz Çelik ikinci temelden hiç söz 
etmiyor. Bu, Anayasa’nın üye ülkeleri ‘askeri kapasitelerini aşa-
malı olarak geliştirmekle’ yükümlü kılan maddeye, ya da AB’nin 
askerileştirilmesine karşı çıkılmasıyla ilgilidir.

Anayasa’daki ifade yeni bir anlayışı değil, solun yıllardan 
beri karşı çıktığı bir anlayışı yansıtıyor: AB’nin askeri gücünü ge-
liştirmesi ve dünyanın her tarafına müdahale edebilecek duru-
ma gelerek, ABD’nin yanında -bazen onunla zıtlaşarak da olsa- 
yeni bir askeri güç olarak ortaya çıkması. Bu anlayış uyarınca, 
AB’nin ekonomik olarak en güçlü ama askeri olarak görece zayıf 
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ülkesi olan Almanya, son on yılda Afganistan’ın da aralarında 
bulunduğu değişik ülkelere asker göndermenin yanı sıra, as-
keri kapasitesini de sürekli artırmaya yöneldi. Savunma Baka-
nı Struck’un “Almanya’nın savunması Hindukuş Dağları’ndan 
başlar” belirlemesi, bu anlayışın özlü bir ifadesidir. Aynı anlayış 
çerçevesinde AB Hızlı Müdahale Birliği oluşturuldu.

AB, NATO’nun dışında, gerektiğinde dünyanın herhangi 
bir ülkesine müdahale edebilecek düzeyde etkin bir silahlı güç 
oluşturmak istiyor. Anayasa ile silahlı kuvvetlerin geliştirilme-
si üye ülkelerin görevleri arasında sayılarak bu yönelimin yasal 
zemini hazırlanıyordu. Solun, AB’nin silahlanmasını reddetme-
si doğal değil midir?

Silahlanmayla neoliberal sosyal yıkım politikası yıllardan 
beri birlikte yürüyorlar. Sosyal hakların kısıtlanmasıyla yapılan 
‘tasarruf’ silahlanma için harcanıyor. AB’nin silahlanmasına 
karşı çıkmak, Irak savaşına karşı çıkmanın doğal sonucu değil 
midir? Bir ülkeye saldırmak için gerekçe her zaman bulunabilir. 
AB, Hindukuş Dağları’ndaki bir gelişme nedeniyle kendisini teh-
dit altında hissedebilir! Buradaki mantık, ABD’nin mantığıyla 
aynıdır: kendisini tehdit altında hissetmek, gerçekte çıkarlarını 
korumak için askeri müdahalede bulunmak. Duruma göre bunu 
ABD ile birlikte ya da ayrı olarak yapmak...

Solun böyle bir yönelimi güvence altına alan bir Anayasayı 
onaylaması beklenemezdi!

Demokratik ve sosyal bir Anayasa için mücadele edilmesi 
ve bu özellikleri taşımayan mevcut Anayasa Taslağı’nın redde-
dilmesi, başka bir Avrupa için mücadelenin önemli bir bileşeni-
dir. Türkiye’de kendinizi AB ülkelerindeki sol örgütlerin ortak-
laşa değerlerinin paylaşıcısı, başka bir Avrupa’nın savunucusu 
olarak görebilirsiniz. Bunlar günlük politikada karşılığı olan sap-
tamalardır. Bu nedenle, değişik ülkelerin sol örgütleri Fransız 
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solunun Anayasa referandumunda yaptığı ‘hayır’ çağrısını des-
teklediler. Siz ise referandumda ‘evet’ denilmesi gerektiğini sa-
vunuyor iseniz, kendinizi bu solun bir parçası olarak görmenizin 
gerçeklikte karşılığı yoktur. AB ülkelerinin solu sizi kendisinden 
bir parça, ya da kendisinden ayrı ama aynı değerleri savunan bir 
parça olarak görmez, göremez.

AB ülkelerindeki solun ‘hayır’ tavrıyla, aşırı sağcıların da 
Anayasa’yı reddetmeleri arasında paralellik kurmak ve buradan 
bazı sonuçlar çıkarmaya çalışmak boş bir çabadır. Bu tür ana-
lojiler konu hakkında söyleyecek sözü bulunmayanların işidir 
ve kısa sürede üreticilerine karşı da kullanılabilirler. Türkiye’nin 
AB üyeliğini savunanlarla aynı görüşün ateşli yandaşı Bush yö-
netimi arasında paralellik kurmak -en azından solda bunu savu-
nanlar için- anlamsızdır, ama hiç zor değildir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

AB ÜYELİĞİ: EVET VE HAYIR

Türkiye’nin AB üyeliğine verilecek ‘evet’ ya da ‘hayır’ ya-
nıtı, AB’ye nereden bakıldığına bağlıdır. Bu ‘evet’ ya da ‘hayır’ 
sadece AB’nin değil, Türkiye’nin, ABD’nin ve liberal küreselleş-
meye karşı mücadelenin de nasıl değerlendirildiğini içerir. Fark-
lı gerekçelere dayanan ‘evet’ler ya da ‘hayır’lar olabilir. Kitabın 
başında da belirtildiği gibi amacımız ‘evet’ ya da ‘hayır’ı savun-
mak değil, neye ‘evet’ ya da ‘hayır’ denildiğinin ortaya çıkarıl-
masıdır. Türkiye’nin üyeliği konusunda zıt cevaplar verenlerin 
AB ile ilgili önemli bazı saptamalarda birleştiklerini gördük. Her 
iki kesimin AB’si ile gerçek AB’nin birbirine uymadığını göster-
meye çalıştık.

Kitabın sonunda bildiğimiz başlıca ‘evet’ ya da ‘hayır’ları 
gerekçeleriyle birlikte kısaca ele almaya çalışalım. Bildiğimiz, 
diyoruz, çünkü bilmediğimiz başkaları da olabilir.

1) Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden beri bu 
topraklara demokrasi hep dışardan gelmiş, dış dinamiğin içer-
deki gelişmeler üzerinde önemli etkisi olmuştur. AB konusunda 
da böyledir. AB, Türkiye’de demokrasinin gelişmesinin güven-
cesidir, bu nedenle AB üyeliği şarttır.
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Bu görüşü savunanların unutmaması gereken iki nokta var:

İlk olarak: ABD’nin Türkiye’nin görece demokratikleşme-
sindeki rolünü unutmayınız. ABD, Türkiye’nin AB’ye girmesi 
konusunda ısrarcı olmasaydı; ne Türkiye yönetimleri idam ce-
zasının kaldırılması başta olmak üzere ceza yasalarında deği-
şiklik yapar, ne de AB içinde Türkiye’nin üyeliğini savunanlar 
seslerini bu kadar yükseltebilirdi.

İkinci olarak: AB’nin ve özellikle de Almanya’nın kritik 
dönemlerde Türkiye’ye yaklaşımının ABD’den hiç farklı olma-
dığını unutmayın. AB, Yunanistan’daki Albaylar Cuntası’na 12 
Eylül rejimine gösterdiğinden daha sert tepki göstermişti. Tür-
kiye ‘büyük ve önemli bir ülke’ olarak kabul edildiği için, rejimin 
tehlikeye düşer gibi göründüğü dönemlerde korunması ve kol-
lanması gerekir. Bu konuda ABD ile AB arasında sadece üslup 
farkı vardır.

2) AB üyeliği Türkiye’de devrimi zorlaştırır, bu nedenle 
üyeliğe karşıyız.

Güldürmeyin insanı! Üyeliğe karşı olmak için daha iyi ge-
rekçeler bulmaya çalışın!

3) AB emperyalizmine karşıyız! Türkiye emperyalist bir 
Birlik’e üye olmamalıdır!

Yukarıdaki değerlendirmenin aynısını burada da yapmak 
gerekir. ‘AB emperyalizmi’ olarak adlandırılabilecek bir emper-
yalizm yoktur; bu nedenle başka gerekçeler bulmaya çalışın.

4) Türkiye, AB’nin kimlik sorununu aşmasına katkıda bu-
lunur.

AB’nin kimlik sorunu olduğu doğru, ama Türkiye’nin buna 
katkıda bulunması oldukça kuşkuludur, ya da ancak olumsuz 
yönden katkıda bulunabilir. Her yıl yapılan sayısız anma tö-
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reniyle milliyetçiliği ve düşmanlıkları sürekli canlı tutulan bir 
kimliğin, başka bir kimliğe katkıda bulunmayı düşünmeden 
önce, kendi sorunlarını halletmesi gerekir.

5) Türkiye’nin AB’ye üye olması büyük miktarda paranın 
bu ülkeye akmasını ve ekonomik durumun düzelmesini günde-
me getirir.

Yanlış! AB, 20 yıl önceki AB değil, bu nedenle yeni üyelere 
aktaracağı kaynakları oldukça az. Bunu Polonya örneğinde de 
görmek mümkün, Türkiye ise Polonya’nın iki katı nüfusa sahip-
tir. Yeni üye ülkelere yüksek teşvik ve kalkınma kredisi verile-
bilmesi için önce AB’nin yeterli harcama kaynaklarının bulun-
ması gerekir. AB bütçesine en fazla katkıyı yapan Almanya’nın 
içinde yaşadığı ödeme güçlüğü bile yeterli paranın olmadığının 
açık bir göstergesidir.

6) Türkiye’nin üyeliği AB ülkelerindeki -özellikle Alman-
ya’daki Türkiyelilerin konumunun iyileşmesini sağlayacaktır.

AB ülkelerinde ve özellikle Almanya’da Türkiye’nin üyeli-
ği için kitlesel lobi faaliyeti yürütülmesi amacıyla ‘üretilmiş’ bir 
üyelik gerekçesi karşısındayız. Türkiye’nin AB üyeliği -bıraka-
lım 15-20 yıl sonrasını- bugünün koşullarında bile Almanya’daki 
Türkiyelilerin konumlarında önemli bir değişikliğe yol açmaz. 
Polonya AB üyesi olduktan sonra Almanya’daki Polonyalılar için 
ne değişti? Ucuz işlerde çalışmaktan mı kurtuldular; hayır! ‘İşle-
rimizi elimizden alıyorlar’ gerekçesine de dayanan Polonyalılara 
karşı hasmane tutumda azalma mı oldu; tersine, artış olduğu 
bile söylenebilir. Türkiyeliler açısından da farklı bir durumun 
ortaya çıkması mümkün değildir.

7) Türkiye’nin AB üyeliği, emeğin Avrupası için mücadele-
yi ve Avrupa ülkelerindeki solu güçlendirir.

Tersine, zayıflatır. Türkiye’nin AB üyeliği -bugünün koşul-
larında- milliyetçi ve sağcı özellikleri ağır basan büyük bir kit-
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lenin AB’ye girmesi anlamına gelir. Avrupa Parlamentosu’nda 
ülkeler nüfusları oranında temsil edildiklerinden; Türkiye çok 
sayıda -sağcı- parlamentere sahip olacak, Parlamento’daki güç-
ler dengesi iyice sağdan yana kayacaktır.

Türkiye’nin en önemli ihracat ürünü ordusudur. Üyelik du-
rumunda Türkiye -ABD’nin de isteğiyle- AB ordusu içinde yer 
alacak, böylece AB’nin askerileştirilmesinde önemli bir adım 
atılacaktır.

Türkiye’nin AB üyeliği AB ülkelerindeki solu, cmeğin Avru-
pası için yürütülen mücadeleyi güçlendirmez, tersine zayıflatır. 
Bazı sol partilerin popülist amaçlarla ya da tehlikeyi yeterince 
dikkate almamaları nedeniyle veya muhtemel bir üyeliği uzak 
bir olasılık olarak değerlendirmeleri nedeniyle Türkiye’nin AB 
üyeliğini savunmaları doğru değildir. Üyelik konusu solda yo-
ğun olarak tartışılacaktır.
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