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Yıldırım Koç
Bir zamanlar halkımızın büyük bölümü Amerikan hayranıydı. Soğuk Savaş koşullarında Amerikalılar
dost kabul edilirdi. 1960’lı yıllarda Türkiye’deki Amerikan üslerinde çalışan Amerikalıların çok büyük
bölümü bulundukları kentlerde dolarla ev kiralarlar, üslerdeki gümrüksüz Amerikan mağazalarından
satın aldıkları bazı ürünleri komşularına veya “Amerikan pazarı” denen dükkanlara pazarlarlardı.
Amerikalıların çöpleri bile ilgi çekerdi.
Bu yıllarda bir sosyalistin veya bir Kemalistin Amerikan karşıtlığı tepki çekiyordu. Muhafazakar
çevrelerde ABD hayranlığı ve işbirlikçiliği yaygındı.
Son yıllarda ve özellikle de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ABD karşıtlığı hakim anlayış halini
aldı. Fethullahçı terör ve casusluk örgütünün arkasındaki gücün ABD emperyalizmi olduğu, Avrupa
Birliği emperyalizminin de aynı anlayışta olduğu artık herkes tarafından biliniyor.
Ancak bu durum pekiştirilmezse hiç beklenmedik savrulmalar yaşanabilir.
Günümüzün görevi, ABD emperyalizminin çıkarları ve ayrıca yanlış tercihleriyle ortaya çıkan
Amerikan karşıtlığını bilinçli bir anti‐emperyalizme dönüştürmektir.

NATO’DAN ÇIKILMALI
Amerika’ya karşı olanların ne kadarı NATO’ya karşı?
Türkiye ile ABD arasında bir savaş sürüyor; ancak Türkiye hâlâ NATO’nun bir parçası. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nde NATO’nun küçümsenmeyecek bir etkisi var. FETÖ’cü subayların herhalde epeyce bir
bölümü NATO’nun tezgahından geçmiştir.
Amerikan karşıtlığı NATO’dan çıkma talebini de içermelidir. Ayrıca ülkemizdeki yabancı üs ve
tesisler de kapatılmalıdır.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ SONA ERDİRİLMELİ
FETÖ’nün darbe girişimi sonrasında Avrupa Birliği ülkelerinin ve bir bütün olarak Avrupa Birliği’nin
izlediği politika da Türkiye karşıtıdır.
Türkiye, 1959 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmak için başvurdu. 1963 yılında Ankara
Anlaşması imzalandı. 1.1.1996 tarihinde de Avrupa Birliği ile gümrük birliği başladı. O yıllarda bizler bu
ilişkiye karşı çıktığımızda toplumun büyük kesimi de bizlere karşı çıkıyordu. Şimdi Avrupa Birliği’nin
gümrük birliği aracılığıyla Türkiye’ye nasıl zarar verdiği yaşanarak öğrenilmiş durumda. Ayrıca,
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılmasının da söz konusu olmadığı açıkça ifade ediliyor. O zaman,
bilinçli bir anti‐emperyalist politikaya geçilerek, AB ile gümrük birliği ilişkisi sona erdirilmelidir.

YENİDEN DEVLETÇİLİK
Türkiye, 1983 yılı sonlarında ANAP’ın iktidara gelmesinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarını
tasfiye etti. Özelleştirmeler yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarının satılmasıyla sınırlı değildi. Kamu
kesimi, hizmet alımı, fason üretim, taşeronluk gibi yollarla da özelleştirildi. Ayrıca, kamu mülkiyetinde
kalan bazı kuruluşlar da ticarileştirildi, kamu hizmeti yapar durumdan çıkarılarak, piyasa kurallarıyla
yönetilmeye başlandı. Devletin ekonomiyi düzenleyici rolü de büyük darbe yedi.
Emperyalist güçlerin dayatmasıyla gerçekleştirilen ve Türkiye burjuvazisi tarafından da
desteklenen özelleştirme politikalarının Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl zayıflattığı bugün görülüyor.
Dünyada ulusötesi sermayenin artan gücüyle başedebilecek tek güç, devlettir. Türkiye’nin büyük gibi
gözüken şirketleri, dev ulusötesi şirketler karşısında zayıf birer cücedir.
Türkiye’de devletçilik yeniden gündeme alınmalıdır. Tarım, madencilik, inşaat, imalat sanayii,
haberleşme, ulaştırma, iletişim gibi alanlardaki devletçiliğin yanı sıra, özellikle sağlık ve eğitimde
devletçilik öne çıkarılmalıdır.

