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Para alan, para verenin bayrağını gerçekten çekmek zorundadır. Avrupa Birliği’nin kurallarına göre, 
AB fonlarından yararlanılarak yapılan tüm etkinliklerde AB bayrağının (mavi zemin üzerine 12 sarı 
yıldız) asılması gerekmektedir. Asmazsanız, para alamazsınız. AB fonlarıyla bir kitap basarsanız, 
kitabın içinde bir AB bayrağı olacak. Koymazsanız para alamazsınız. İlk başta tamamiyle sembolik 
gibi gelen davranışın esasında ne kadar önemli olduğunu son günlerde çarpıcı bir biçimde 
anlıyorum. AB’nin parasını alan, AB’nin bayrağını çekiyor, AB’nin hegemonyasını kabulleniyor.  
 
Kıbrıs olayına bakalım. Kıbrıs’ta Türkiye haklı. AB, uluslararası hukuk kurallarını çiğniyor, 
Türkiye’nin Adadaki varlığını işgal diye nitelendiriyor ve Güney Kıbrıs ile sürdürülen üyelik 
görüşmelerinin adanın ve nüfusun bütünü adına yapıldığı gibi saçma bir iddiada bulunuyor. 
TÜSİAD bu tavrı utangaç bir biçimde desteklediğinde, birçok kişi ve kuruluş TÜSİAD’a yükleniyor. 
Peki, TÜSİAD’ın utangaç biçimde yaptığını çok daha pervasız ve terbiyesiz bir biçimde yapan 
Avrupa Birliği organlarına, Avrupa Komisyonu’na, Avrupa Birliği Konseyi’ne, Avrupa 
Parlamentosu’na tepki gösteren var mı? TÜRK-İŞ bu tepkiyi gösterdi. Peki, Avrupa Birliği’nden 
para alanlar böyle bir tepki gösterirse ne olur? Para alamazlar. İzleyin bakın, Avrupa Muhipleri 
Cemiyeti’nin üyeleri nasıl AB bayrağını çekiyorlar Kıbrıs konusunda. 
 
Ege sorununa bakalım. AB, hukukdışı bir anlayışla Yunanistan’ı destekliyor. Bunu da Türkiye’ye 
ilişkin belgelerinde açıkça dile getiriyor. AB’den para alan hangi kuruluş, AB’nin bu tutumunu 
eleştiriyor? Eleştirebilir mi? Eleştiremez, çünkü son derece iyi bilir ki, AB’yi eleştiren AB’den para 
alamaz. AB’den para alan, AB’nin bayrağını çekmek, onun hegemonyasını kabul etmek 
zorundadır. 
 
Azınlıklar sorununu ele alalım. AB çok açık bir biçimde “böl-yönet” taktiği uyguluyor. Emperyalizmin 
bu taktiği uyguladığını her defasında burnumuzu sürte sürte yeniden mi öğreneceğiz. Ulusötesi 
sermayenin denetimindeki AB organları ne zamandan beri demokrasi ve insan hakları havarisi 
oldu? Kendisini solcu olarak nitelendiren bir kişinin, demokrasi ve insan hakları konusunda 
sermayeye bel bağlamasını, sermayeden medet ummasını nasıl açıklarsınız? AB’den para alanlar 
arasında Avrupa Birliği’nin bu konulardaki emperyalist çabalarına karşı sesini yükseltenler var mı? 
Yok. Yoksa niçin para versinler ki. 
 
AB, Ermeni soykırımı iddialarını gündeme getiriyor, özür dilenmesini istiyor. AB’den para 
alanlardan ses çıkıyor mu? 
 
AB, Fener Patrikhanesi’nin Eyüp Kaymakamlığına bağlılığına karşı çıkıyor, adım adım Vatikan türü 
bir statü savunuyor. Bunu, laik bir ülkede talep etme terbiyesizliğini yapıyor. Ayrıca, 
Heybeliada’daki ruhban okulunun açılmasını istiyor. AB’den para alan laikler ve İslamcılardan bu 
taleplere karşı çıkabilen var mı? Yok. Yoksa paraları kesilir. 
 
Avrupa Birliği, IMF’nin patronu. IMF Yönetim Kurulu’ndan yüzde 30 oy hakkına sahip. Ayrıca, grup 
düzenlemeleri ile daha fazla oya hakim. Sağcısıyla solcusuyla hepimiz IMF’ye karşı çıkıyoruz. 
Peki, AB’den para alanlar, IMF’ye karşı çıkarken, IMF’nin patronu Avrupa Birliği’ne karşı sesini 
yükseltebiliyor mu? Sesini çıkaramıyor. Parasının kesileceğinden korkuyor.  
 
Geçenlerde biri bir arkadaşıma, “para alınsa ne olur, ben bu parayla istediğimi yaparım” demiş. Ne 
kadar iyiniyetli, değil mi? Avrupalı enayi mi? Avrupalı yüzyıllardır dünyayı sömürerek bugünkü 
refahına ulaşmış. Bölmeyi, parçalamayı, çürütmeyi, satın almayı çok iyi biliyor. Sana para verecek, 
sonra da seni serbest bırakacak. Şaka mı yapıyorsunuz? Size bayrağını çektirir, kardeşim, 
bayrağını. Bu bayrak çektirme öyle sadece sembolik bir şey de değildir. Size bayrağını çektirir, sizi 
sustada durdurtur. Üç kuruş para alacağım diye bağımsızlığınızı da, ulusal egemenliği de, 
demokrasiyi de, vatanınızı da, onurunuzu da, şeref ve haysiyetinizi de kaybedersiniz. Bayrak 
çekecekseniz buyrun para alın.  


