CHP VE AVRUPA BİRLİĞİ SEVDASI
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Yıldırım Koç
Geçenlerde CHP Gençlik Kolları’nın İstanbul’daki bir eylemini televizyonda izledim. CHP’li gençler,
“ne ABD, ne AB, tam bağımsız Türkiye” sloganını atıyorlardı.
Bu olaydan iki gün sonra, 16 Eylül 2012 tarihli Aydınlık’ın son sayfasında CHP Genel Merkezi’nin
“Tarihe Not Düşüyoruz” başlıklı tam sayfa ilanını gördüm. İlan şöyle bitiyordu: “Türkiye’yi... Avrupa
Birliği’nin tam üyesi olarak evrensel uygarlığı zenginleştirmeyi üstlendiğini, halkımıza ve tüm insanlığa
beyan ve taahhüt ederiz!”
Avrupa Birliği emperyalist bir bloktur.
AB’nin Türkiye’den taleplerini 2001 yılında derlemiş ve o tarihte çalıştığım Türk‐İş’te Yönetim
Kurulu’na sunmuştum. Hazırladığım bu rapor Türk‐İş Yönetim Kurulu ve ardından Başkanlar Kurulu
tarafından onaylandı ve Türk‐İş adına Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e 11 Aralık 2001 tarihinde
sunuldu. Bu rapor, “Avrupa Birliği Kıbrıs, Ermeni Soykırım İddiaları, Azınlıklar‐Bölücülük, Ege Sorunu,
Patrikhane, Heybeliada Ruhban Okulu, IMF Programları Konularında Türkiye’den Ne İstiyor?”
başlığıyla toplam 40 bin adet basıldı ve tüm Türkiye’de dağıtıldı.
Bu raporda yer alan Avrupa Birliği belgeleri, emperyalist AB’nin Türkiye’ye nasıl düşman olduğunu
kanıtlıyordu.
CHP’nin açıklamasını görünce aklıma önce bu rapor, ardından da Atatürk’ün 6 Mart 1922 tarihinde
Büyük Millet Meclisi’nin gizli oturumunda askeri vaziyet hakkında yaptığı konuşma içinde Avrupa’ya
ilişkin değerlendirmeleri geldi.
Mustafa Kemal Paşa’nın değerlendirmelerini CHP’lilere hatırlatıyorum (Atatürk’ün Bütün Eserleri,
Cilt 12, Kaynak Yay., 2003, s.312‐313).
“Hepinizce malumdur ki, Avrupa’nın en mühim devletleri Türkiye’nin zararı ile, Türkiye’nin
gerilemesiyle teşekkül etmişlerdir...
“Efendiler, bir şeyin zararıyla, bir şeyin imhasıyla yükselen şeyler, bittabi o şeylerden zarar görmüş
olanı alçaltır ve hakikaten Avrupa’nın bütün ilerlemesine, yükselmesine ve medenileşmesine karşılık
Türkiye bilakis gerilemiş ve düşme vadisinde yuvarlanadurmuştur...
“Bunun tesiri altında olmak üzere milletin ve bilhassa ricalin zihinleri tamamen bozulmuştur. Artık
hayat bulmak için, hali iyileştirmek için, insan olmak için mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün
işleri Avrupa’nın emellerine göre yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler
açılım buldu. Halbuki hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların nasihatlariyle, yabancıların planlarıyla
yükselebilsin. Tarih böyle bir hadise kaydetmemiştir...
“Efendiler, bu düşüş, bu gerileme yalnız maddiyatla olsaydı hiçbir ehemmiyeti yoktu. Ne yazık ki,
Türkiye ve Türkiye halkı ahlaken düşüyor...
“Türkiye ve Türkiye halkı ve nasılsa bunların başına geçmiş olan birtakım insanlar galip düşmanlar
karşısında sessizliğe mahkûm imiş gibi Türkiye’yi atıl ve çekingen bir halde tutuyorlardı. Türkiye’yi
kendi kendilerine memleketin ve milletin menfaatları icaplarını yapmakta soysuzlaşmış ve alçak idiler.
Türkiye mütefekkirleri (düşünürleri, YK) adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlardı. Diyorlardı ki, biz
adam değiliz ve olamayız. Kendi kendimize adam olmamıza ihtimal yoktur. Bizi kayıtsız şartsız
canımızı, tarihimizi, mevcudiyetimizi düşman olan ve düşman olduğuna hiç şüphe edilmeyen
Avrupalılara vermek istiyorlardı.”
Mustafa Kemal Paşa, tam 90 yıl önce, Avrupa emperyalizmine ilişkin son derece doğru tespitler
yapmıştı. Ne yazık ki, bugünkü (yeni) CHP yönetimi başta işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımızın ve
Türkiye’nin düşmanı olan emperyalist Avrupa Birliği’ne umut bağlamış durumda.
Yazık!

