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Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin İlerleme Raporu ve 2005 Katılım Ortaklığı Belgesi 9 
Kasım 2005 günü yayınlandı. Arkasından da bazı yayın organlarında AB’ye katılım sürecinin 
Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklere nasıl katkıda bulunacağına ilişkin yazılar çıktı. Üç hafta 
önce yazdığım bir yazıda, Türkiye’de sendikacılık hareketinin önündeki en önemli engelin yasalar 
değil, işsizlik olduğunu; işsizliğin ana nedeninin de emperyalizmin Türkiye’de uygulattığı 
politikalar olduğunu yazmıştım. Avrupa Birliği emperyalizminin Türkiye’den istekleri ve bu 
doğrultuda yapılan uygulamalar işsizliği hızla artırmakta ve sendikacılık hareketine büyük 
darbeler indirmektedir. Bu yazımda AB’nin sendikacılık hareketine etkilerinin farklı yanlarına 
değineceğim. 
 
Türkiye, 3 Ekim 2005’ten itibaren iç mevzuatını ve uygulamalarını, Avrupa Birliği’nin 100 bin 
sayfayı aşan mevzuat bütünlüğüne (müktesebatına) uydurmaya çalışacaktır. Bu süreçte, sendikal 
hak ve özgürlükler konusunda hiçbir gelişme beklenmemelidir. İlerleme Raporları veya bu 
raporlarda gönderme yapılan ILO Sözleşmeleri, AB müktesebatına dahil değildir. Diğer bir 
deyişle, Türkiye’nin katılım görüşmeleri sırasında uymakla yükümlü bulunduğu AB mevzuatında 
sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin hiçbir düzenleme yoktur. 
 
Avrupa Birliği, Türkiye’de demokrasiyi yok eden güçtür; demokrasiyi geliştiren değil. Demokrasi 
yalnızca askeri darbelerle ortadan kaldırılmaz. Askeri darbe açıktır. Daha gizli ve tehlikeli olanı, 
demokrasi savunuculuğu görünümü altında demokrasinin temeli olan kurumları 
işlevsizleştirmektir. Türkiye’yi bugün Parlamentomuz mu yönetmektedir? Avrupa Komisyonu, 
diğer bir deyişle, oluşmakta olan Avrupa Birleşik Devletleri’nin hükümeti, ilerleme raporu ve 
katılım ortaklığı belgesi adı verilen talimatnamelerle Türkiye’de hayatın her alanına müdahale 
etmektedir. ABD ve AB emperyalizmi, ellerindeki araçlar (IMF, Dünya Bankası, Dünya Ticaret 
Örgütü, OECD, NATO ve hatta ILO) aracılığıyla Türkiye’de demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. 
Bağımsızlığın olmadığı yerde demokrasi de olmaz. Emperyalizm demokrasi getirmez, 
demokrasiyi yok eder. 
 
Avrupa Birliği emperyalizmi, doğrudan veya bazı Avrupa sendikaları aracılığıyla Türkiye’de para 
harcamaktadır. Para alanlar buyruk da almaktadır. Bir kez zahmetsiz para alıp bunun keyfine 
alışanlar, aldıkları paranın karşılığını emperyalizmin politikalarına uygun davranarak öderler. 
Emperyalizmin politikalarına uygun davrananlar ise, Türkiye’deki dostlarını ve müttefiklerini 
kaybederler. Avrupa Birliği emperyalistleri, sözde Ermeni soykırım iddialarına karşı 
çıkamayanların, Kıbrıs’ta Yunan ve Rum tezlerini savunanların, Heybeliada Ruhban Okulu’nun 
açılmasını ve Fener Rum Patriği’ne ekümenik kimliğinin verilmesini kabul edenlerin, ulusumuzun 
etnik kökenlere ve inançlara göre bölünmesini isteyenlerin sırtlarını sıvazlar, ceplerini doldurur. 
Ancak böyle davrananlar halkımızdan kopar; güç yitirir. Ne yazık ki bazı sendikacılar bunu 
yapmıştır ve yapmaktadır. Avrupa Birliği, isteklerini yerine getiren sendikacıları halkımızdan tecrit 
ederek zayıflatmaktadır. 
 
Avrupa Birliği, Türkiye’de sınıf bilincinin gelişmesine en büyük darbeyi indiren güçtür. Türkiye’de 
etnik kimliği ve dinsel kimliği ön plana çıkartmaya çalışan güç, Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği 
belgelerinde Türkiye’deki gerici cemaat ve tarikat örgütlenmelerini eleştiren hiçbir satır yoktur. 
AB’nin girişimleri ve talepleri, Türkiye’de ulusal bilinç ve sınıf bilincini geriletmeyi amaçlamaktadır. 
 
Diğer taraftan, daha önceki yazılarımda belirttiğim gibi, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkileri 
sürecinde AB’nin dayattığı politikalar, Türkiye’de işsizliği artırmaktadır. Sendikacılık hareketinin 



en büyük düşmanı işsizliktir. AB emperyalizminin artırdığı işsizlik, sendikacılığa büyük darbe 
indirmektedir.  
 
Türkiye’de sendikacılığın en büyük düşmanı emperyalizmdir. ABD emperyalizminin Irak’a 
demokrasi götürmesi iddiaları ne kadar doğruysa, AB emperyalizminin Türkiye’de demokrasiyi ve 
sendikacılığı desteklediği iddiaları da ancak o kadar doğrudur.  
 
Irak’ta ABD emperyalistlerine kanan ve onlarla işbirliği yapanlar ne kadar yanlış bir çizgideyse, 
AB emperyalizminin Türkiye’ye demokrasi ve sendikal haklar getirme yalanına kanıp onunla 
işbirliği yapanlar da en az o kadar yanlış bir yol izlemektedir. 
 


