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Iki üç hafta önce, yıllardır tanıdığım ve saygı duyduğum bir kişi ile bir toplantıda karşılaştık. 
Telefonumu aldı. Beni arayacağını söyledi. Bir iki gün sonra da aradı. Telefonda, bir insan 
hakları vakfının kurulma girişiminden söz etti. Beni de kurucular arasında görmek istediklerini 
söyledi. Ben de, kendi özel ilgi alanım olan sendikal hakların da insan haklarının bir parçası 
olduğunu, bu nedenle, belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda böyle bir işten onur 
duyacağımı söyledim. Daha sonra da, bu alandaki geçmiş deneyimlerden kaynaklanan 
koşullarımı belirttim.  
 
İki temel koşulumdan birincisi, kurulacak vakfın çalışmalarında yabancı devletlerden para 
alınmamasıydı. Ikincisi ise, insan hakları adına, emperyalizmin bölgedeki piyonu terör 
örgütünün aracı haline gelinmemesiydi.  
 
İkinci koşul konusunda herhangi bir sorun çıkmadı. Zaten böyle bir girişimin ana nedeninin 
de, insan hakları konusunun bu biçimde istismar edilmekte olduğu söylendi. Ancak, birinci 
koşulum konusunda bazı kaygılar ifade edildi.  
 
Ben de bunun üzerine konuyu biraz daha açtım. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların 
birinin nasıl Amerika Birleşik Devletleri Devletinin çeşitli adlar altında aktardığı fonlarla, 
diğerinin de nasıl oluşma sürecindeki Avrupa Birleşik Devletleri'nin yürütme organı 
niteliğindeki Avrupa Komisyonu'nun aktardığı devlet parasıyla işler yaptığını anlattım. 
Özellikle Avrupa Komisyonunun parasıyla yapılan işlere karşı bir duyarsızlık olduğunu, 
Amerikan Devletinin veya Avrupa Devletinin parasıyla insan hakları mücadelesinin 
verilemeyeceğine olan inancımı belirttim. Bugün Avrupa Birliği'nin, yarın da oluşacak olan 
Avrupa Birleşik Devletleri'nin bayrağı olan mavi zemin üzerine sarı renkli 12 yıldızdan oluşan 
işaretin, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen her türlü etkinlikte mutlaka yer aldığını, 
kendi ülkemde de, ne Amerikan bayrağını, ne de Avrupa Birliği bayrağını görmek istediğimi 
söyledim.  
 
Telefonda konuştuğum kişi, çeşitli projelerin yapılabilmesi için dış kaynağa gereksinim 
olduğunu, Birleşmiş Milletler ve Unesco gibi kuruluşlardan para alınmasının mümkün 
olduğunu vurguladı.  
 
Ben de, onların farklı olduğunu, ancak A.B.D. veya A.B. Devletlerinden para alınmaması 
gerektiğine inandığımı tekrar belirttim.  
 
Telefon konuşması biraz uzayınca, bu konuyu bir de yüzyüze görüşmekte yarar olduğundan 
söz ettik. Beni arayacağını söyledi.  
 
Aradan geçen zamana karşın hala telefonla aranmadım.  
 
1960'lı yıllarda ülkemizde sol hareketin gözünde, en büyük eleştiri nedenlerinden biri, 
yabancı bir devletten, hele hele emperyalist bir devletten para almaktı. 1960'lı yıllarda, 
gerekçesi ne olursa olsun, bir solcunun A.B.D.'den veya bir Avrupa ülkesinin devletinden 
para almayı kabullenmesini kimse hayal bile edemezdi. Bu konudaki bir ima büyük olaylara 
neden olurdu. Bugün ne kadar farklı bir noktaya gelmişiz. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun 
Avrupa Birleşik Devletleri sürecinin yürütme organı olduğu, Avrupa Komisyonu projelerinin de 
Avrupa emperyalistlerinin parası olduğunu bilmiyor muyuz, bilmek işimize mi gelmiyor? 
Ayrıca, insan hakları mücadelesini kendi halkımızın olanaklarıyla veremeyeceksek, taşıma 
suyla değirmen döner mi? Bu soruları tekrar tekrar sormak gerektiğine inanıyorum.  


