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Yıldırım Koç 
 
Avrupa Muhibleri Cemiyeti’nin bazı üyeleri ya çok saf, ya da kamuoyunu saf zannediyor. 
Cemiyet’in yöneticilerinden biri, “AB ile ILO arasında bir fark yoktur ki,” demiş. 
 
ILO, bir uluslararası örgüttür. AB ise yeni bir devlettir.  
 
ILO’ya üye olursunuz ve yükümlülükleriniz sınırlıdır. AB’ye katılırsanız (katılabilirseniz), 
oluşmakta olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin parçası olursunuz, bağımsızlığınızı ve ulusal 
egemenliğinizi bu yeni yapıya devredersiniz.  
 
Oluşmakta olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin 1986 yılından beri bir bayrağı var. Türkiye’de 
de bazıları kendi bayrağımız yerine utanmadan bu bayrağı çekiyor. Bugün ABD veya Rus 
bayrağı çekmek ne ise, AB bayrağı çekmek de aynıdır. Mavi zemin üzerinde 12 sarı 
yıldızdan oluşan AB bayrağını izleyin, kimlerin AB’den para aldığını da saptayabilirsiniz. Bu 
bayraktaki yıldız sayısının 12 olması ve üye sayısındaki artışa rağmen 12’de tutulmasının 
nedeni konusunda ise tartışma sürüyor. Güvenilir iddialara göre, mavi rengin ve yıldız 
sayısının 12 olmasının ardından Musevi veya Hristiyan motifleri var. Tevrat’ta 12 sayısı 
kutsal kabul ediliyor. İsa’nın da 12 havarisi var. İngilizlerin bazıları ise bu sembollerin Meryem 
Ana’ya büyük kutsallık atfeden Katolik Kilisesinin oyunu olduğunu ileri sürüyor.    
(Bkz. http://freespace.virgin,net/peter_j.k/EU_Flag_Page_1.htm.  
 
Bu yeni devletin marşı, Bethoven’in 9. senfonisi. Ortak para birimi Euro. 2000 yılı sonundaki 
Nice Zirvesinde de 60 bin kişilik bir ordu oluşturulması kararlaştırıldı. Bayrağı var. Ordusu 
var. Parası var. Marşı var. Hükümeti var (Avrupa Komisyonu). Yasama organı var (Avrupa 
Birliği Konseyi ve Avrupa Parlamentosu). Mahkemeleri var. 
 
Ortada bir uluslararası örgüt değil, yeni bir devlet var. 
 
Avrupa Birliği’nin geleceği konusundaki tartışmalar da sürüyor. Fransa ve İtalya gibi ülkeler, 
“ulusların ve devletlerin Avrupası”nı savunuyor. Almanya ise “halkların Avrupası”nı. Burada 
bir iç kavga söz konusu.  
 
“Halkların Avrupası” ilk bakışta demokratik bir talep gibi geliyor. Halbuki bunun arkasında 
Alman ırkçılığı ve AB içinde hegemonya çabası yatıyor. “Halkların Avrupası” anlayışı kabul 
edildiğinde, Alman ırkından olanlar biraraya gelebilecek. Doğu ve Batı Almanya birleşti. 
Ancak Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve diğer bazı ülkelerde Almanlar var. Bunlar da 
biraraya gelebilecek. Buna karşılık, Avrupa Birliği’nin diğer birçok ülkesinde etnik çeşitlilik söz 
konusu. Bunlar da parçalanacak. Ancak, ister ulusların Avrupası, ister halkların Avrupası 
olsun, üye olabilirseniz, bağımsızlığınızın ve ulusal egemenliğinizin önemli bir bölümünü bu 
yeni yapıya devrediyorsunuz.  
 
Eğer sizi üye yapmayıp kapıda sürüm sürüm süründürürlerse, bu yeni devletin sömürgesi 
durumuna düşüyorsunuz. Türkiye’ye bugün yapılmak istendiği gibi.  
 
Avrupa Muhibleri Cemiyeti’nin üyeleri, ILO’nun bir uluslararası örgüt, AB’nin ise yeni bir 
devlet olduğu; kendilerinin de bir uluslararası örgütün değil, bir başka devletin hizmetinde 
oldukları gerçeğini gizleyemezler. 
 
 


