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AVRUPA(LAR) 
 

Şöhret, bilindiği gibi, hazmedilmesi bazen o kadar güç bir olaydõr ki, 
onu kaybetmek için insanlar acõ bir keyif ile yapmadõklarõnõ bõrakmazlar. 

 
         Albert Camus 
 
 

GİRİŞ 
 
 
Avrupa gerçekte mevcut değildir. O ne bir kõta, ne bir kültür, ne bir miller ne de bir 
tarihtir. Onu tek bir hudut ile veya tek bir ortak gelecek rüyasõ ile tarif etmek de 
mümkün değildir. Buna mukabil hudutlarõnõ tahdit etmenin pek mümkün olamadõğõ 
Avrupalar mevcuttur. 
 
Bugün Avrupa�da herşey değişti. Kõtanõn bütün verileri altüst oldu. Komünizm ve 
Sovyet tehdidi yok oldu. Almanya�nõn birleşmesi gerçekleşti. Almanya�nõn üstün gücü 
ile uyumlu bir Avrupa dengesi için başka bir stratejiye gerek var. Ve bu strateji bugün 
mevcut değil. Birleşmenin bugün batõ ekonomilerine getirdiği ressesion dõşõnda 
Avrupa Topluluğu�nun bulduğu bir ekonomik mücadele formülü yoktur. 
 
Komünizme karşõ hiç galip gelemeyecekmiş gibi savaşan batõ bugün narin zarafetiyle 
ne yapacağõnõ bilememektedir. Yüksek sesle bu konuda konuşmaktan bile 
çekinmektedir. İdeolojik bir düşmanõ kalmadõğõ için Pazar ve Demokrasi kelimeleri 
sanki günümüzün tüm suallerine cevapmõş gibi Avrupa�da doğmuş bu iki prensibi 
dünya prensipleri haline yaymaya çalõşmaktadõr. 
 
Yarõn bu kürenin en önemli güçleri Amerika�nõn medya gücü ile Asya�nõn ekonomik 
gücü olacaktõr. Bunlara üçüncü güç olarak Avrupa(lar)�õn zekalarõ eklenebilir. Bunun 
için bu kõta bir değişimler kõtasõ olmalõ ve tekilcilikten kaçõnmalõdõr. Onu meydana 
getiren toplumlarõn birlikte yapmalarõnõ organize etmeli ama tek bir sistemde 
birleştirilmemelidir. Bu tekil kõtanõn en büyük kozu çoğulculuktur. 
 
Avrupa�nõn bugünkü durumuna baktõğõmõz zaman: 
 
A. 1919 yõlõndan bugüne 23 devlet yerine 50 devlet, yarõ nispetinde büyümüş bir 

yüzölçümü. Çok daha fazla sayõda medeniyet, lisan, edebiyat ve güzel sanat 
türlerinin hiçbir kõtada olmadõğõ sayõda mevcudiyetini görüyoruz. 

 
B. Avrupa�nõn doğusunda küçük küçük devletleşme gayretleri arkasõnda gittikçe 

yaygõnlaşan bir kanun dõşõ güçler hegemonyasõ, mafyalaşma ve karaborsa, 
batõsõnda ise üretim ve verimlilikte yavaşlama işsizlik sayõsõnda artõşlar ve içine 
doğru gittikçe daralan ve kapanan bir ekonomi mevcut. 

 
C. Kim gittikçe artan üye adedi ile ortak bir para birimi ve dõş politikanõn mümkün 

olacağõnõ düşünebilir. 12 üyeli federal bir Avrupa�nõn mümkün ve arzulanan olduğu 
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günler geride kaldõ, bugün hala böyle bir olay temenni edilebilir ama artõk 
gerçekleşmesi mümkün değildir. 

 
D. Hangi Avrupa�dan bahsediyoruz? 
İsviçresiz bir mevcutlar toplumu mu? 
Polonyasõz bir zenginler toplumu mu? 
Arnavutluk ve Türkiyesiz bir Hõristiyanlar toplumu mu? 
Vladivostok�un içinde New York�un dõşõnda kaldõğõ coğrafi bir alan mõ yoksa sadece 
bir Fransõz/Alman bloğu mu? 

 
E. Avrupalõlar Asya ve Amerika�ya karşõ marjinal kalmak istemiyorlarsa en büyük 

Avrupa kaçõnõlmazdõr. 1798 yõlõnda dünya nüfusu 1 milyara yakõnken Avrupa 
bunun beşte birine sahipti. 2025 yõlõnda Avrupa Topluluğu bu boyutlarõ ile dünya 
nüfusunun yirmide birine sahip olacaktõr. Aynõ yõllarda Afrika�nõn nüfusu bir milyar 
altõ yüz milyon ki bunun 300 milyonu Nijerya�da, 100 milyonu Zaire�de, 75 milyonu 
Mõsõr�da, 50 milyonu Cezayir�de yaşayacak. Çin�in bir buçuk milyar, Hindistan�õn en 
az o kadar nüfusu olacaktõr. Brezilya�nõn 250 milyon, Meksika�nõn 150 milyon 
nüfusu karşõsõnda dünyanõn gelişen ekonomileri ile rekabet edebilecek bir 
Avrupa�nõn en geniş anlamda düşünülmesi ve ulaşabileceği maksimum büyüklük 
ve nüfusu hedeflemesi gerekir. 

 
Gelecekte ekonomik varlõğõn sürdürülebilmesi bu tarifin sağlõklõ ve bir dorktrin olarak 
tarifi ele mümkündür.  
 
Birincisi : Topluluk   mevcut   veya   daha   az  sayõda   üyesi  ile  politik bir birlik 

oluşturup düzensizlikler okyanusunda bir güç ve sosyal ahenk adasõ 
olarak varlõğõnõ sürdürür ve buna kõsaca �Avrupa Federal Birliği� deriz. 

 
İkincisi : Topluluk süratle Doğuya doğru genişleyerek bir ortak pazar niteliğinde 

ve hudutlarõnõ   gümrük   birliği   ile  koruyarak   ama  politik  birleşme    
olmadan büyür buna da �Avrupa Ekonomik Birliği� deriz. 

 
Üçüncüsü : Yavaş   yavaş   aynen  kõtanõn  diğer  ülkelerine  olacağõ gibi topluluk  

da büyük  dünya  pazarõnõn  içerisinde  erir  gider ki bu Amerika�nõn 
zaferi olacaktõr ve teselli niteliğinde biz buna �Avrupa � Atlantik Birliği� 
deriz.  

 
Dördüncüsü : Topluluk kendini yenileyen ve yapõsõ ile kõtanõn ekonomik ve politik tek 
    gücü olur biz buna �Avrupa Kõta Birliği� deriz. 
 
Beşincisi : Bu ilk  dördünün  başarõsõzlõklarõ  ile  gündeme  gelir  ve süratle gelişen 
    Akdeniz�in  her  iki  yakasõndaki  ülkelerin  birliğini gündeme getirir. Biz 
    buna da �Akdeniz Birliği� deriz. 
 
Bu beş olasõlõğõnda lehte ve aleyhte yönleri var. Bunlarõn dõşõnda her nevi fikir 
jimnastiği bizi yine bu alternatiflerden birisine getirecektir. Bunlarõn içinde en şanslõ 
alternatifler Almanya�nõn çõkarlarõna en uygun olduğu için ikincisi, Amerika�nõn kendi 
çõkarlarõna en uygun olduğu için ise üçüncüsüdür. Avrupa Kõta Birliği�nin asla 
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gerçekleşmemesinin özünde iki önemli sebep yatmaktadõr. Bunlardan birincisi 
Avrupa�da değişik ülkelerin en üst düzey etkili ve yetkili kişileri birbirini özünde 
sevmemektedir. İkincisi ise hemen hemen tümünde açõk veya gizli bir Amerika 
hayranlõğõ yatmaktadõr. Aslõnda iki tane birbirinden çok farklõ Amerika mevcuttur. 
Birincisi, sömürücü, acõmasõz, aşağõlayõcõ ve hegemonyasõ altõnda ezmekten başka 
hiçbir şey düşünmeyen Amerika. İkincisi ise bilginin, yaratõcõlõğõn, özgürlüğün, 
toleransõn, başkalarõndan bir şeyler öğrenme arzusunun egemen olduğu bir toplum. 
Birincisi Washington�da toplanmõş, ikincisi ise tüm ülkeye yayõlmõştõr. Şayet sadece 
birincisi ile karşõ karşõya olsak Washington daha ilk günden bizleri (Avrupa�yõ) 
bitirmişti. Bunu engelleyen ikincisi yani Amerikan kamuoyudur. 
 
Avrupa�nõn Amerika ile bütünleşmesi ve bir Avrupa � Atlantik (Euro � Atlantik) Birliği 
oluşturmak, Avrupa�nõn asla uzun vadeli menfaatine değildir. Amerika bir kez 
Avrupa�yõ kendi ekonomik hegemonyasõ altõna aldõktan sonra süratle yine Güney 
Amerika ve Asya�ya yönelecek ve Avrupa�yõ kendi kaderine terk edecektir. Bunun en 
yeni ve somut örneği Avrupa Kalkõnma Bankasõ kurulurken yaşanmõştõr. O banka 
birleşik ve bağõmsõz bir Avrupa Birliği�nin düşünüldüğü halde sonunda Amerika�nõn 
mutlak hakimiyeti altõnda bir bankaya dönüşmüştür. Ve asõl ilginç olanõ bunun böyle 
bir sonuca ulaşmasõ Amerika�nõn bir başarõsõ değil, doğusu ile batõsõ ile Avrupa�nõn pek 
çok ülkesinin pek çok değişik ve çelişik sebep ile bu bağõmsõzlõğõ istememiş 
olmasõndan kaynaklanmõştõr. 
 
Biraz gerilere gidelim ve daha Berlin Duvarõ yõkõlmadan çok önce ülkelerin Avrupa 
üzerindeki gizli emelleri nelerdi ona bir göz atalõm. 
 
1. Amerika Polonya ve Macaristan�õ Sovyetler Birliği�nden kopartmak fakat onlarõ 

NATO�ya almadan kendi etki alanõnõ genişletmek için çalõşõyor, 2 Almanya�nõn 
birleşme düşüncesi gündemde fakat bunun 2000 yõlõndan önce gerçekleşmesine 
imkansõz gözüyle bakõyor ve Rusya�nõn buna izin vermeyeceği görüşünde George 
Bush (uzun nutuklar boyu bir çöküş içinde olduğunu açõk açõk itiraf eden) Sovyet 
Bloku�nun yine de çökeceğine asla inanmõyor. 

 
2. İngiltere (M. Thacher) iki Almanya�nõn birleşmesine hem karşõ hem de bunu 

imkansõz görüyor. İngiltere�nin Avrupa üzerindeki temel politikasõ Almanya ne 
isterse aksini istemek ve Amerika�dan asla kopmadan bir Anglo-Saxone ağõrlõk 
dengesi sağlamak. 

 
3. Almanya iki Almanya�nõn birleşmesinden sonra Avusturya, Macaristan, Slovakya, 

Polanya�nõn bir kõsmõ ve Yugoslavya�nõn yeni Sõrp ağõrlõklõ devleti ile ta Ukrayna�ya 
kadar bir etki alanõ oluşturup kendi artan politik gücüyle ekonomik gücünü 
arttõrmak ve markõ ortak bir Avrupa parasõ haline getirmek istiyor.  

 
4. Fransa iki Almanya�nõn birleşmesinin 10 yõl daha mümkün olmadõğõnõ düşünüyor 

ve doğusu ile kendisini kopartmaya amaçlõ Almanya7nõn bu planlarõnõ aşmak için 
kendine Avrupa�nõn doğusunda güçlü ve geleceğe olan müttefikler arõyor. 

 
NOT: 1986 yõlõnda Türkiye�de yatõrõm yapan Fransõz Şirketi sayõsõ 8 
 1994�te Türkiye�de yatõrõm yapan Fransõz Şirket sayõsõ 153 
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Bu arada Avrupa�nõn geleceğini dair 1990 yõlõnõn 6 Aralõğõnda Kiev�de Micheil 
Gorbachov�un François Mitterand�a söyledikleri çok ilginç 
 
�Bana  iki  Almanya�nõn  birleşmesini  engellemek  için yardõm ediniz, yoksa bu ülkede 
beni  asla  affetmezler, yerime bir general  gelir, batõnõn  menfaati bu mudur? Ayrõca 
Kohl tam  bir hayal kõrõklõğõdõr, uzun vadeli çõkarlar  konusunda  hiçbir şey anlamõyor. 
Bizde  en  basit  taşra politikacõsõ  bile en az 6 hamle  sonrasõ  görür. Kohl birleşmeyi  
her ne pahasõna olursa olsun istiyor. Bunun er ve  geç  Moskova�yõ askeri bir idareye 
ve Avrupa Kõtasõ�nda bir harbe sürükleyeceğini  anlamõyor. Almanlar harpten bu yana 
hiç değişmedi. Jaruzelski Kolhl�a Alman Polonya Hududu için batõda olduğu gibi Doğu 
Almanya  tarafõndan  bir  ihlal  edilmeme  anlaşmasõ  önerdi. Kohl bunu kabul etmedi.   
Hep aynõ yayõlmacõ kafa.� 
 
Bir Saptama:  
 
Batõda ne yapõlacaksa tahmin edilenlerden daha çabuk, doğuda ise daha yavaş 
gerçekleşir. Çünkü doğuda mevcudu yõkmak, burada ise inşa etmek vardõr. Ama 
paranõn gücü çok şey değiştiriyor ve aynõ Gorbachov, çok kõsa bir süre sonra birkaç 
milyar mark için Kohl�a teslim oluyor. Şimdi artõk politikasõ değişmiştir. Bunda 
kendisine nasihatten başka bir şey vermeyen Amerikalõlarõn büyük rolü var. 
Gorbachov�un iki Almanya�nõn birleşmesine karşõn tek bir şartõ var, yeni Almanya 
NATO�ya üye olmayacak. Thatcher ise Rusya�ya vaad edilen ekonomik yardõmlarõ 
geciktirmek ve engellemek için büyük gayret içerisinde bu paralarõn aslõnda iki 
Almanya�nõn birleşmesini çabuklaştõracağõnõ ve bunun için bir para ödemek 
istemediğini söylüyor. 
 

BAŞTA RUSYA OLMAK ÜZERE DOĞU BLOKU ÜLKELERİNE BİR BAKIŞ 
 
 
Askeri güç emperyal sistemin kalbini teşkil ediyor. Sovyetler Birliği dünyanõn en büyük 
füze stoklarõna sahip. Bunun 20.000�i uzun menzilli nükleer, 12.000�i es taktik füze. 
Ayrõca en geniş hava zõrhlõ araç kuvveti ve dünyanõn en geniş kimyasal silah stoku bu 
ülkede. Gayri Safi Milli Gelirinin yüzde 17�sini savunmaya ayõrõyor. 3.8 milyon asker, 
29 milyon sivil savunma sanayiinde çalõşõyor. Ülkenin en büyük kuruluşlarõndan 300�ü 
her biri 20.000 kişi istihdam ediyor ve silah sanayiinde ülkenin araştõrma � geliştirme 
bütçesinin %75�i savunma sanayiine harcanõyor. 80 tane tamamen kapalõ şehir bu 
sanayi için çalõşõyor. Ayrõca Sovyetler Birliği ekonomik açõdan da bir süper güç. 
Dünyanõn en büyük demir, nikel, kurşun, çelik, doğalgaz, tekstil, makine/alet/edevat 
üreticisi. İhmal ve umursamazlõk sonucu tamiri hiç mümkün olmayacak ekolojik 
felaketler yaratmõş durumda. Ülkenin her tarafõ büyük bir doğa kirliliği ile başbaşa. 
Mevcut endüstriler dünyanõn tümünde sera etkisi yapan gaz üretiminin dörtte birini 
üretiyor. Dünya kaynaklarõnõn bete birine sahip topraklar aynõ zamanda korkunç birer 
çöplüğe dönüşmüş durumda. Sülfür dioksit ve karbon gazlarõ gibi zararlõ gaz 
üretimleri her yõl %5 artõyor. Şehir õsõtmasõ ve elektrik üretimi ve bu alanda hiçbir 
arõtma içermiyor. Halbuki Avrupa�da son 10 yõl içerisinde sirküle eden araç sayõsõnda 
çok büyük artõşlar olmasõna rağmen sülfür dioksit ve karbon gazõ oranlarõ %14 
azaltõlmõştõr. Polonya�da 40 milyon dönüm orman alanõ asit yağmurlarõ ile mahvolmuş 
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durumda. Ukrayna ve Çekoslovakya�da  durum aynõ. Slovakya�da  her yõl 226 fabrika 
440.000 ton tehlikeli artõk üretiyor. Bu artõklarõn 120.000 tonu çok zararlõ olmasõna 
rağmen 4.000 adet açõk hava çöplüğüne ve kontrolsüz bir şeklide atõlõyor. 
Bulgaristan�da demir çelik endüstrisi çevresinde 3.000 km² bir alanõ ağõr metal atõklarõ 
ile devamlõ kirletiyor. Sibirya�da dünyanõn bir numaralõ tatlõ su deposu olan Baykal 
Gölü ölmek tehlikesiyle karşõ karşõya. Endüstriyel atõklar Aral Gölü�nü tamamen 
yaşanmaz hale getirdi. Sovyetler Birliği�nde son yõlar 78 tür memeli hayvan, 80 tür 
kuş ve 37 tür sürüngenin nesli tükenmek üzere. Pek çok şehirde su içilebilecek 
evsafta değil, gaz kaçaklarõ çok yaygõn. Tesisler yürekler acõsõ halinde. Kullanõlan 
petrolün üçte biri ve gazõn yüzde ellisi kaybediliyor. Nükleer enerji üretim şartlarõ 
korkunç. 60 tane Sovyet yapõmõ nükleer reaktörün 16 tanesi güvenlik açõsõndan son 
derece güvensiz ve tehlikeli. Her an Çernobil tipi bir ikinci kaza beklenmektedir. Diğer 
44 tanesinin de çok ciddi iyileştirme tedbirlerine ihtiyacõ vardõr. 
 
NÜFUS 
 
200.000 Yunanlõ Arnavutluk�ta yaşõyor. 
500.000 Macar Slovakya�da yaşõyor. 
300.000 Alman ve 
200.000 Ukraynalõ Polonya�da yaşõyor. 
200.000 Macar Romanya�da yaşõyor. 
 
Rusya�nõn 23 ülke ile olan sõnõrlarõ içerisinde ihtilaflõ olmayan sadece 3 adedi. Rusya�da 
nüfusun sadece %80�i Rus ve 100 kadar değişik milliyet resmen tespit edilmiş 
durumda. 25 milyon Rus Rusya dõşõnda yaşõyor. Sovyetler Birliği�nden ayrõlan 
cumhuriyetlerin ise toplam 18 milyon vatandaşõ kendi sõnõrlarõ dõşõnda. Estonya ve 
Litvanya�da 1.6 milyon Rus hiçbir ülkenin vatandaşlõğõnõ seçmeden yaşõyor. Estonya 
nüfusunun yüzde otuzu Rus. Letonya�nõn ise nüfusunun yarõsõ Leton değil. Eski 
sistemde her birlik ülkesi diğerlerinin açõğõnõ kapatõyor ve sistemi dengeliyordu. Şimdi 
dağõlõnca eskiden politik olarak yönetimi imkansõzlaşan sistem şimdilerde ekonomik 
açõdan yönetimi imkansõz bir sisteme dönüşüyor. 
 
Komünizmin çökmesinden sonra demirperde bloku ülkelerine özet olarak bir göz 
atarsak: 
 
Macaristan: 
 
Merkezi sistemden uzaklaşmasõ ve dõşa açõlmasõ yirmi yõl önce başlayan bu ülke diğer 
hepsinden daha ilerde fakat reformlarõ son derece ağõr ilerliyor ve hudutlarõ dõşõnda 
yaşayan 2 milyon vatandaşõ bu ülke için bir sabit fikir haline gelmiş durumda. 
 
Polonya: 
 
Sonuca herkesten önce varma şansõna sahip. Boyutlarõ ona bir iç Pazar imtiyazõ 
dağõtmadan kullanma şansõ tanõyor. Parasal reformunu başarmõş durumda. 
Özelleştirme ve vergi reformlarõ çok sağlõklõ gelişiyor. Kamu maliyesi iyiye gidiyor. 
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Çek Cumhuriyeti: 
 
Küçük Bavyera ülkesi de bu yarõşta çok şanslõ. Avansla yola çõkõyor. GSM�sõ 1939�da, 
Avusturya�ya eşitti, bugün ise yarõsõ kadar ama girişimci adedi süratle artõyor. 
Enflasyon kontrol altõna alõnmõş, kamu maliyesi sağlõklõ bir yapõya kavuşmuş durumda. 
Ülke toplu özelleştirme sistemini seçti. Yurttaşlara emeklerinin bir bölümü karşõlõğõ 
dağõtõlan kuponlarõ şahõslar bir çeşit açõk arttõrma sistemi içerisinde şirketlerin hisse 
senetlerine tahvil edebiliyorlar. Beklenenin tam aksine bu sistem başarõlõ oldu. 
 
Slovakya: 
 
Zengin komşusu tarafõndan kaderine terk edilen bir küçük ülke, devlet olmanõn 
temelini yaratma gayreti içinde. Bunun için ise yegane kaynağõ onu yõllarca üretmeye 
mahkum ettikleri silah endüstrisi ihracatõ. Çok yakõn bir tarihte Cumhurbaşkanlarõ 
Avrupa Kalkõnma Bankasõ�ndan bir Merkez Bankasõ, bir Mili Kütüphane, bir Vergi 
Dairesi ve bir İşçi Bulma Kurumu kurmak için yardõm istedi. 
 
Bulgaristan ve Romanya: 
 
Bu ülkelerden çok daha geri. 1995 yõlõnda belki bu ülkelerin 1989 üretim seviyelerini 
yakalayacaklar. Asya�ya geçtiğimizde sadece Türkmenistan, Moldavya ve 
Özbekistan�da üretim seviyeleri aynen devam ediyor. Hiçbir ülke gerekli reformlarõ 
gerçekleştirmek için bir mesafe katetmiş değil, fiyatlarõn serbest bõrakõlmasõ ve 
özelleştirmenin anarşik ve adil olamayan uygulamalarõ şu anda olumlu bir gelişme 
teşkil etmiyor. Bunun içinde bir tek Ukrayna tam bir finansal, ekonomik, idari ve 
politik çözülme içinde. Acil bir bağõmsõzlõk arzu ve sarhoşluğu ile bu ülke aslõnda güçlü 
olan kanallarõnõ n yerine yenilerini koymadan kopartmõş olmanõn sõkõntõlarõnõ yaşõyor. 
Onlarõ bir tek şey ilgilendiriyor. Uluslararasõ kuruluşlar nezdinde Rusya ile eşit bir yer 
sahibi olma, bir donanma , bir bayrak ve bağõmsõz bir para birimine kavuşmak. 
Rusya�da sanayi üretimi üçte bir oranõnda azaldõ. İflas kanunlarõ olsa ve uygulansa 
ülke nüfusunun yarõsõ bugün işsiz kalacak. Bankalar verdikleri borçlar karşõlõğõ fiziki 
garantiler peşinde (takas, rehin vs.), girişimcilik sadece yer altõ dünyasõna özgü bir 
gelişim içinde. Ekonomiye hiperenflasyon hakim olmuş durumda. Eşitsizlik ve 
dengesizlik sosyal güvenlik alanlarõ dahil büyük bir süratle artõyor. Tasarruf yok 
denecek kadar az. Nüfusun yüzde 95�i Brejnev döneminden çok daha kötü hayat 
şartlarõna sahip. Karaborsa zengin  olmanõn birinci yolu. Etnik alanda örgütlenmiş tam 
150 mafya organizasyonu, değişik alanlarda uyuşturucu trafiği, soygunculuk, araba 
hõrsõzlõğõ ve fuhuş kanalõyla gittikçe güç kazanõyor ve yaygõnlaşõyor. 
 
 

ÖZET BİR DÜNYA BAKIŞI 
 

İnsanlõk tarihinin hiçbir döneminde ticari mal üretimindeki artõş bu kadar çabuk 
olmamõştõ. Hiçbir zaman mesafeler, ürünler, yaşam şekilleri bu kadar süratle 
değişmemişti. Bugünkü artõş temposu ile dünyanõn gayri safi geliri 35 yõl içerisinde 
tam 2 katõna çõkacaktõr. Bu nüfus artõşõndan çok daha süratli bir artõştõr. Bazõ 
bölgelerde (Asya�da) her beş yõlda bir iki katõna çõkmaktadõr. Bu arada son yõllarda çok 
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daha serbest bir pazara doğru süratle yönelme vardõr. Avrupa para sistemi aslõnda 
ortadan kalkmakta, serbest değişim ilkeleri yaygõnlaşmakta, özelleştirme her ülkede 
büyük bir süratle yaygõnlaşmaktadõr. Bir Kuzey Amerika ortak pazarõ, GATT Anlaşmasõ 
ve son olarak Atlantik Ekonomik Birliği gündemdedir. 
 
Bu arada yaşlõ Avrupa Kõtasõ, hiçbir inisiyatifi, projesi ve tepkisi olmaksõzõn servetin 
kendisinden süratle uzaklaştõğõnõ boş gözlerle sadece izliyor. 1000 yõldõr ilk defa 
Avrupa, dünyadaki bu ekonomik atõlõm ve gelişmenin dõşõnda ve bu konuda hiçbir 
müdahale şansõna henüz sahip değil. Dünya pek çoklarõnõn iddia ettiği gibi post-
endüstriyel bir topluma değil, hiper endüstriyel bir topluma dönüşüyor. Ve yine 
iddialarõn aksine endüstriden servis sektörüne bir geçiş değil, servis sektörünün 
dünyada gittikçe artan bir hõzla otomasyon, mekanizasyon, bilişim ve iletişim 
etkileriyle endüstriler hale gelmesini yaşõyoruz. Hiper endüstrinin bazõnda servis 
endüstrisi yatõyor. 
 
Geleceğin insanõ göçebe işçi, sõnõrlõ süre ile anlaşmalõ olduğu göçebe kuruluşlarda, 
göçüp gelmiş mallarõ tüketerek yaşayacaktõr. Firmalar iş gücünün daha ucuz olduğu 
bir bölgeden diğerine göçerek yaşamlarõnõ sürdürürken insan aynõ anda hem doktor, 
hem hasta, hem öğretmen, hem talebe, hem aktör, hem seyirci ve hayal gücüyle 
gerçeğin arasõnda kaybolmuş, hudutlarõ tam belli olmayan bir kainatõn celladõ veya 
kurbanõ olarak yaşayacaktõr. İş bilhassa vasõfsõz işçiler için son derece zor bulunacak 
ve servet üstün beceri ve bilgi kullanõmõnõ birlikte becerebilenler tarafõna kayacaktõr. 
Endüstrinin göçebeleşmesi insanlarõ iş alanlarõna doğru göçe zorlarken, yaratõcõ 
olanlarõn ürünleri ile en ucuza üretmeyi başaranlarõn ürünleri onlara varlõklarõnõ 
sürdürme ve arttõrma imkanõ sunacaktõr. Göçler toplumsal sorunlarõ dünya çapõnda 
arttõracak, uyuşturucu ve salgõn hastalõklar yaygõnlaşacak, toplum gittikçe daha küçük 
parçalara ayrõlacaklar ve bu mücadelede avantajlõ olanlar hudutlarõnõ korumak ve 
göçü engellemek için güçlü barikatlar oluşturacaklardõr. 
 
Serbestlik ve liberallik ile yasakçõlõk ve korumacõlõk çelişkileri, sorunlarõ çözümü gayri 
mümkün noktalara getirecektir Avrupa gelenekleri icabõ toplum hizmeti ile 
demokrasiyi kimlik ile hudutlarõ, hatõralarõ ile geleceği arasõnda yaratmõş olduğu 
devlet, millet, vatandaş, devlet kuruluşu, hastane, okul, sosyal güvenlik gibi 
kavramlarõ ayakta tutmak gayreti içinde yavaş yavaş çağõn gerisine düşecektir.İşsizlik 
kalõcõ ve yaygõn bir yapõya dönüşecektir. Bu arada Amerika ve Asya işçilik giderlerini 
düşük ücretler ve çok zayõf sosyal güvenlik programlarõ ile en alt seviyelerde tutarken 
Avrupa gittikçe rekabet gücünü kaybedecektir. 
 
1970�1990 yõllarõ içinde Amerika�da çalõşan insan sayõsõ yüzde 52 artarken işçilik 
giderleri yalnõzca yüzde 10 artmõştõr. Buna karşõlõk aynõ yõllarda Avrupa Topluluğu 
Ülkeleri�nde çalõşan işçi sayõsõ sadece yüzde 10 artarken işçilik maliyetlerindeki artõş 
yüzde 60 olmuştur. 
 
 
 
 

BATI AVRUPA�YA BİR BAKIŞ 
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AVRUPA  
 
Paul Hazard 1930 yõlõnda Avrupa için �doğuya doğru hudutlarõ belirsiz, kendi içinde 
bölünmeleri (bilhassa yaşayanlar açõsõndan) kesin olmayan, ismi bile kendini tam 
anlatmayan bir kõta� demişti. Bugün hala bu şartlar geçerlidir. Avrupa nerede 
başlayõp, nerede bitiyor. Bazõ coğrafi sõnõrlarõ mevcut mu? Etnik, kültürel, dini bir 
bütünlükten söz edilebilir mi? Örneğin bir Hõristiyanlar Kulübü mü? Hudutlarõ ile mi 
bölünmüş yoksa milletlerin nerelerde yaşadõklarõ da önemli mi? Atlantik tarafõnda 
Amerika�nõn Avrupa ile bütünleşmeye hiç niyeti olmadõğõna göre, batõdaki hudutlarõ 
belli diyelim, peki doğuda nereye kadar uzanõyor? Ural Dağlarõ�nda duruyor mu doğu 
hududu? Pek çok kişinin iddiasõ gibi hudutlarõ şayet Hõristiyanlõk ile sõnõrlõ ise Moskova 
yani Rusya mutlaka Avrupa�dõr. Peki bu takdirde Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan�õn bir 
bölümü ne olacak? Türkiye ne olacak? Rusya�yõ Avrupa olarak kabul edersek ta 
Vladivostok�a kadar gitmemiz gerekecek. O zaman Ermenistan ve Gürcistan ne 
olacak? 
 
MAASTRICHT NEDEN GERÇEKLEŞEMEZ 
 
İkinci Dünya Savaşõ�ndan sonra Avrupa�da pek çok insan bir federal birlik hayali 
kurmaya başladõ. Berlin duvarõnõn yõkõlmasõ bu hayali gerçekleştirmek için şart gibi 
gözükürken tam aksine yõkõlan duvar federal Avrupa hayallerinin yõkõlmasõnõn ilk 
göstergesi oldu. Şimdi bu konuyu bir miktar açmaya gayret edip nedenlerini izah 
edelim. Ama önce Maastricht�in özetle hedeflerine bir göz atalõm. 
 

�Temel amaç tek bir para birimi ve ortak bir güvenlik sistemi. Bunu sağlamak 
için, yani Ecu�nün topluluğun tek para birimi haline gelebilmesi için bütçeler 
arasõnda mutlak bir uyum şart olduğuna göre her topluluk üyesi ülke asrõn 
sonunda enflasyonunu faiz hadlerini düşürmüş ve bütçe açõklarõyla kamu 
borçlarõnõ milli gelirlerinin kabul edilebilir bir nispetine indirmiş olacaklar.� 
 

Ortak güvenlik sistemi ise belirli bir vade içerisinde ortak bir diplomatik, yargõ, polis 
ve gümrük sistemini gerektirmektedir. Bütün bu çalõşma ve hedeflerin ise 3 temel 
ihtiyaçtan kaynaklandõğõnõ görüyoruz. 
 
1. Amerika ve Asya ekonomileriyle başa çõkabilecek büyüklükte bir ekonomik güç 

yaratmak. 
2. Dünyanõn politik sorunlarõ üzerinde bir ağõrlõk ve etki gücü yaratmak. 
3. Topluluğa dünyanõn diğer bölgelerinden sermaye çekme ve yeni iş alanlarõ 

yaratmak. 
 
Maastricht hedeflerine ulaşmak için Avrupa Topluluğu mevcut ekonomik avantajlarõnõ 
daha da güçlendirmek yerine büyük bir ihmal ve kõsa vadeli çalõşmalar içinde 
dünyanõn en büyük endüstriyel gücü olan topluluğun bir öncelikler ve onlarõn 
finansmanõnõ sağlayacak endüstriyel politikasõ yok. Geleceğini üzerinde inşa etmek 
mecburiyetinde olduğu imajõnõ bir kültürel finansman modeli ile destekleyen güçlü bir 
stratejisi ve faaliyeti yok. Bu çok büyük ticari gücün eşitleri olan Amerika ve Japonya 
gibi ticareti düzenleyici ve haksõz her tür rekabeti caydõrõcõ güçlü cezai tedbirleri ve 
kurumlarõ yok. Bütün bunlara ilaveten gittikçe liberalleşen topluluk sistemi kendi 
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varlõğõnõ koruyucu güçlü tedbirlerle gelmediği için topluluk ülkelerini her geçen gün 
biraz daha Amerikan ürünlerinin ve kültürünün hegemonyasõ altõna sokmaktadõr. 
 
Tek bir para sistemi bir gün mümkün olabilir mi? 
 
Hedef :  
 
Ülkelerin ekonomileri arasõndaki yakõnlaşma sayesinde 12 döviz arasõndaki 
dalgalanmalarõ asgariye indirmek, pariteleri geri dönülmez tarzda sabitleştirmek ve 
tek bir para birimine geçişi kolaylaştõrmak için yola çõkmõş ve bugün bunun tam aksi 
bir noktaya gelmiştir. Sistem bir istikrar kazanma yerine tamamen çökme 
noktasõndadõr. Bunun en önemli nedenlerinden birisi 5 yõldõr kur farklarõnõ giderme 
sorumluluğu zayõf paralarõn sõrtõna yüklendiği için bu ülkeler sürekli olarak paralarõnõ 
devalüe etmek zorunluluğu ile karşõ karşõya kalmõşlardõr. Bu o ülkelerde pek çok 
politik sorunlarõ beraberinde sürüklemiş ve devalüasyonlarõ; ülkelerin kamuoyu, 
mevcut hükümetlerin ekonomi politikalarõnõn başarõsõzlõğõ olarak algõladõklarõ için 
devalüasyon yapmak imkansõz hale gelmiştir. Hükümetler bu durumda asõl hedefin 
tam aksine faiz hadlerini yükseltmek ve topluluğun ortak para sistemini terk etmek 
durumunda kalmõşlardõr. İngiliz Sterlingi, İtalyan Lireti ve İspanyol Pesetasõ bugün 
Avrupa para sisteminin (SME) dõşõndadõr. 
 
İki Almanya�nõn birleşmesi sistem için yine olumsuz sonuçlar doğurmuş, kendi 
ekonomisini ayakta tutmak ve enflasyonu engellemek için tasarrufu korumak 
amacõyla Almanya faiz hadlerini yükseltince tüm dünyada Alman Markõ değer 
kazanmõş, bu sistemin içinde kalan diğer bütün para birimleri devalüasyona gitmemek 
için kõsa vadeli faiz nispetlerini yükseltmek mecburiyetinde kalmõşlardõr.  
 
A. Pek çoğunda hala ekonomik açõdan çok olumsuz olan bir durum devam etmekte 

olup, kõsa vadeli faiz oranlarõ uzun vadeli faiz oranlarõndan daha yüksektir. 
 
B. Sistemin oturmasõ için kaçõnõlmaz olan dalgalanma limitlerinin daraltõlarak sonunda 

sabitlenmesi yerine sistemin para birimleri dalgalanma limitleri anormal boyutlarda 
arttõrõlmõştõr. 

 
Bugünlerde tespit edilmiş olan Maastricht hedeflerine ekonomik ve parasal birliğe 
geçişin üçüncü safhasõna bir tek Luxemburg uymakta olup, 12 ülkeden pek çoğu bu 
hedeflerden fevkalade uzaktõr. En önemlisi tek bir para birimine geçiş için yapõlan 
uyum çalõşmalarõ iki sebepten dolayõ tamamen imkansõz hale gelmiştir. 
 
1. Bu uyum çalõşmalarõ beraberinde son derece oportünist bir Pazar oluşturmakta ve 

topluluk dõşõ finans çevreleri büyük bir spekülatif kazanç fõrsatõnõ sonuna kadar 
kullanõlõrken ayrõca büyük finansman güçleri sistemi olumsuz şekilde hem 
zorlamak hem de başka yönlere çekmek imkanõna sahip olmaktadõrlar. O zaman 
geriye bir tek çözüm yolu kalmaktadõr o da uzun süreli bir uyum çalõşmasõ yerine 
bir gün aniden ve şok geçiş ve ECU�yü tek para birimi olarak ilan etmek. 

 
2. Fakat maalesef bu yol tamamen kapanmõştõr. Çünkü 12 Ekim 1993 tarihinde 

Karlsruhe�de toplanan Alman Anayasa Mahkemesi tek para birimine geçiş izninin 
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ancak Alman Parlamentosu tarafõndan verilebileceği kararõnõ almõştõr. Yani şok 
geçiş yok, süreli geçişte ise spekülasyonlar dolayõsõ ile parasal dengeler ve uyum 
sağlama imkanõ yok. Zaten şu günlerde  Avrupa Topluluğu gerek para birimi 
gerekse kõsa vadeli faiz hadleri açõsõndan tamamen Alman Markõna ve Alman 
Merkez Bankasõ�na endeksli duruma gelmiş bulunuyorlar. 

 
Tek bir para biriminde durum bu merkezde politik açõdan gelişmeler ne durumda 
kõsaca bir de ona göz atalõm. Dõş politika ve güvenlik konularõndaki ortak kararlar artõk 
ittifakla değil ekseriyetle alõnabilecek ve bu kararlarõ alma yetkisini haiz topluluk 
Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu�na nazaran çok daha 
büyük bir güç haline gelecek. Ama topluluğun toplam nüfusunun üçte ikisine sahip 
beş büyük ülke iki küçük ülkenin oyunu alamadan bir karar veremeyecek. Bu 
politikalar ayrõca ortak dõş politika, kültürel politika veya Avrupa ortak göç kurallarõ 
gibi politikalar olacak. Ayrõca aynõ Karlsuhe Mahkemesi Alman Parlamentosu�nun ve 
hükümetin bağõmsõzlõğõnõ tehdit edici nitelikte alõnacak hiçbir topluluk kararõnõn 
Almanya topraklarõ üzerinde uygulanamayacağõ kararõnõ almõş bulunuyor. O zaman 
nerede ekseriyet kararõ prensibi, nerede federasyon anlayõşõ.  
 

DOĞUSU VE BATISI İLE AVRUPA�NIN GELECEĞİNİ ASLINDA NELER 
BEKLİYOR? 

 
A. Tehlikeler ve ihtilaf alanlarõ ve türleri 
 
B. Buna engel olmak için alõnmasõ gereken tedbirler 
 
C. Bu tedbirleri gerçekleştirmek için ihtiyaç olan şey para ve batõnõn bu alandaki 

durumu ve tutumu. 
 
İhtilaflar 3 kademede olacaktõr. 
 
1. Önce kabile türü ihtilaf ve çatõşmalar: Şu anda, Moldavya�da,  Bosna�da, 

Azerbaycan�da yaşanan bu tür çatõşmalar çok yakõnda Arnavutluk, Makedonya ve 
Bulgaristan�da başlayabilir. 

 
2. Devletler arasõ çatõşmalar ve harpler: Bunlar 600 yõldõr halledilememiş ihtilaflar ve 

hudut sorunlarõndan kaynaklanabilir ve örneğin Polonya ile Litvanya, Macaristan 
ile Slovakya, Letonya ile Estonya, Rusya ile Ukrayna ilk olasõlõklardõr. 

 
3. Bloklar arasõ çatõşma ve harpler: Başta Balkanlar olmak üzere Yunanistan ile 

Makedonya, Türkiye�de bir siyasi iktidar değişikliği sonunda Türkiye ile Ermenistan 
ve nihayet Polonya veya Ukrayna�nõn kontrolü ihtilafõ ile Rusya ile Almanya 
beraberinde pek çok ülkeyi sürükleyerek büyük bloklar arasõ harplere sebep 
olabilir. Bu duruma gelmemek için Doğu Bloku ülkelerinde önce ana hatlarõ ile 
hudutlar ihtilafõnõ çözen ve bilahare de teminat altõna alan ordu, hukuk, polis 
organizasyonu ve ahenkli çalõşmasõ, bunun içinde demokrasinin mutlak egemen 
hale gelmesi gerekir. Bu ise çok uzun bir süreç gerektirmektedir. Fransa�da 
örneğin bu geçiş tam bir asõr almõştõr. Burada yine büyük bir çelişki ile karşõ 
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karşõyayõz. Zira hem demokrasi hem de serbest piyasa kuralarõnõn tam manasõ ile 
kurulmasõ imkansõz denecek kadar zordur. 

 
Bir şok tedavisi beraberinde demokratik sistemin yerine otoriter rejimler özlemini 
getirmektedir. Doğu Bloku ülkelerinin liberal ekonomi, serbest piyasa ve demokrasi 
gibi batõ normlarõna ulaşõp uzun yõllarõn köklü birikmiş sorunlarõndan soyutlanmasõ için 
sõrasõ ile ve özellikle bu sõra içinde alõnmasõ gereken tedbirler nelerdir. 
 
Birinci Hedef: Acilen vergi reformunu gerçekleştirmektir. Vergilerin mükellefler 
tarafõndan ödenmemesi ve çok sõnõrlõ tahsil edilen fonlarõn mahalli idarelerce merkez 
fonlara yatõrõlmamasõ sonucu toplum hizmetlerini örgütlemek ve en acil olan etkin ve 
güçlü bir polis teşkilatlarõnõ kurmak mümkün olamamakta bu sebeplerden ötürü 
mafya kuruluşlarõ ile etkin bir mücadele mümkün olamamaktadõr. Ayrõca etkin bir 
vergi sistemi olmayõnca enflasyona karşõ mücadele imkansõzlaşmakta bu da 
demokrasiyi olumsuz yönde etkilemektedir. 
 
İkinci Hedef: Ekonominin verimliliği esasõna bağlõ bir para birimi ve sistemi kurmak ve 
bunu bağõmsõz bir Merkez Bankasõ kanalõyla yönetmek olmalõdõr. Tabii bu para 
biriminin en kõsa sürede konvertibl hale gelmesi de şarttõr.  
 
Üçüncü Hedef: Bankacõlõk sistemini modernize etmek, bankalarõ aşõrõ borçlarõndan 
arõndõrmak ve kadrolarõnõ ehil ve müteşebbisi teşvik eden elemanlar ile takviye etmek 
gerekmektedir.  
 
Dördüncü Hedef: Fiyatlarõn serbest bõrakõlmasõ olmalõdõr. Bilhassa sanayi ürünleri ve 
enerjinin fiyatlarõnõ serbest bõrakmak müesseseleri daha etkin kõlmak için şarttõr. 
 
Beşinci Hedef: Bir sosyal koruma sistemi getirmek ve işsizliğe karşõ � emeklilik, 
hastalõk ve tedavi, sosyal konutlar inşasõ için gerekli müesseseleri süratle hayata 
geçirmek gerekir.  
 
Altõncõ Hedef: Tarõm ve agro endüstri alanlarõnõ süratle yeniden yapõlandõrmak 
olmalõdõr. Bir toprak reformu ve özelleştirmesi, ziraatõn mekanizasyonu, piyasa ve 
fiyatlarõn düzenlemesi, ithalatõn kontrol altõna alõnmasõ ve özel bir tarõm kredi sistemi 
getirilmesi gerekir. 
 
Yedinci Hedef: Mevcut sanayi kuruluşlarõnõn yeniden elden geçirilmesi, 
modernizasyon ve rehabilitasyonu, büyük tekellerin parçalanmasõ, rekabet ortamõnõn 
yaratõlmasõ, alt yükleniciler ile üretim yapanlarõn ayrõ kuruluşlar olmamasõnõn 
sağlanmasõ. Sonra bu kuruluşlarõ ticari birer kuruluş haline getirmek ve sağlõklõ 
finansman yapõsõna kavuşturmak her birinin makul bir öz sermayesinin olmasõnõ 
sağlamak ve bu kuruluşlarõn normal ticari ilişkilerden doğan borç/alacak ilişkisi dõşõnda 
birbirlerine finansman sağlanmasõnõ engellemek gerekir. 
 
Sekizinci Hedef: Karlõ duruma gelen bu kuruluşlarõn mutlak surette ister açõk arttõrma 
ister finans kuruluşlarõ kanalõyla (hisse satõşõ) özelleştirilmesi olmalõdõr. Böyle bir 
programõ uygulamak çok karmaşõk reformlarõn gerçekleşmesi ile ancak mümkün 
olacaktõr. Kurumlar, kanunlar ve kanunlarõn uygulanmasõnõ sağlayacak mekanizmalar 
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gerekecektir. Devletin bir sanayi politikasõ ve programõ ile birlikte bir çevre programõ 
olmasõ, ayrõca şehirlerin yenilenmesi, alt yapõlarõnõn yeniden ele alõnmasõnõ, sendikalar, 
dernekler, odalar ve birlikler gibi ara kurumlarõn süratle ve çalõşõr tarzda oluşturulmasõ 
ve bunlarõn her türlü diyoloğa açõk olmalarõnõn sağlanmasõ gerekir. 
 
O durumda dahi ve halkõn mutlak desteği ile bu program kararlõ ve tutarlõ bir şekilde 
uygulansa dahi başarõsõ için asgari 20 yõla ve çok pek çok dõş destek ve kõsaca 
PARAya ihtiyaç vardõr. 
 
Peki bu yeniden yapõlanma sürecinde batõ dünyasõ Doğu Bloku Ülkelerine yardõm 
ediyor mu? En azõndan vaad ettiği mali destek ve yardõmõ sağlõyor mu? Önce şunu 
açõkça belirtmekte yarar var, batõnõn yardõm etmesi kesinlikle kendi çõkarõnadõr. 
Hudutlarõ çok yakõn yüz milyonlarca nüfusu olan bir tüketim toplumu yaratõlmõş 
olacaktõr. Aksi bir davranõş ise kendine hasõm hatta düşman komşular yaratmak 
demektir. Bu konuda en güzel örnek Marshall planõdõr. 1940�lõ yõllarõn sonunda 
Amerika ekonomileri yerle bir olan 16 Batõ Avrupa ülkesine 3 yõl boyunca 12,4 milyar 
dolarlõk bir yardõm sağladõ. O yõllarda bu Amerikan ekonomisinin toplam milli gelirinin 
yüzde 1,3�ünü teşkil ediyordu. Marshall yardõmõ rakamõnõ bugünün ekonomik 
değerlerine göre bir güncelleştirmeye tabi tutarsak sadece enflasyonu dikkate almak, 
nüfus adedine göre şahõs başõna aynõ eşit miktarda yardõm yapmak, ülkelerin gayri 
safi milli gelirini esas almak veya yardõm edenin gayri safi gelirine göre aynõ nispetleri 
uygulamak gibi çok değişik değerlendirme yöntemleri ile asgari 16,5 azami ise 136 
milyar dolarlõk bir rakam ortaya çõkmaktadõr. Bunlardan birinci yaklaşõk Avrupa 
Kalkõnma ve Yatõrõm Bankasõ için düşünülen sermaye miktarõ diğeri ise batõ ülkelerinin 
bugüne kadar Doğu Bloku Ülkelerine vaad edip yerine getirmediği rakamlara 
eşdeğerdir.  
 
Peki aslõnda doğunun ekonomisini batõ ile uyumlu bir seviyeye getirmesi için ne kadar 
bir maddi kaynak gereklidir. Tabii ki bir ikinci dünya harbi sonrasõ durumu ile bugün 
içinde bulunduğumuz durum çok farklõdõr. Harp sonrasõ yardõm edilen ülkeler 
demokratik gelenekleri ve ticari alt yapõlarõ mevcut kafa yapõlarõ dahil süratle yeniden 
konvertibl bir para birimi ve dõş ticarete dönük bir liberal ekonomiyi özümsemeye 
hazõr bir yapõydõ. Bugün karşõ karşõya bulunduğumuz Doğu Bloku�nda dõşa açõlma ve 
açõklarõnõn finansmanõ dõşõnda çok büyük alt yapõ yatõrõmlarõ, risk sermayesi ve eğitim 
alanlarõnda büyük ilave harcamalara ihtiyaç vardõr. Doğu Bloku�nda bir tek Doğu 
Almanya çok şanslõ bir statüden yararlandõğõ için bir çõkõş şansõna sahip 
görünmektedir. Nitekim çok kõsa bir sürede 84 çok büyük Doğu Alman üretim merkezi 
ile 12.000 adet küçük ve orta boy işletme birer şirkete dönüşmüş ve özelleştirilmiştir. 
Buradan elde edilen özelleştirme geliri 30 milyar mark iken bu kuruluşlarõn net 
borçlarõ 180 milyar marktõr ve silinmiştir. Rekabet gücü kazanmalarõ için ise ayrõca 
250 milyar marklõk bir yatarõm gerekecektir. Almanya�nõn Doğu Almanya 
entegrasyonu için bütçesinden harcadõğõ para kişi başõna yõllõ 9.000 marktõr. Bu aynen 
tüm Doğu Bloku nüfusu için uygulansaydõ (414 milyon kişi) her yõl ortalama 2 milyar 
dolarlõk bir sübvansiyon gerekecekti. Bunun imkansõz olduğu aşikardõr. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu uzmanlarõnõn bir hesabõna göre Avrupa�nõn doğusu ile batõsõnõ 
sermaye verimliliği açõsõndan eşitlemek için yapõlmasõ gereken yatõrõm 20 yõl boyunca 
2 trilyon dolar gerektirecektir. IMF ise doğunun asgari ihtiyacõnõn 5 yõl süre ile her yõl 
90 milyar dolar olduğunu hesaplamakta ve asgari 450 milyar dolarõn minimum bir 
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zorunluluk olduğunu ileri sürmektedir. Bütün bu tespitler yaklaşõk olup tam 
bilimsellikten uzaktõr. Aslõnda fonksiyonlarõ birbirinden ayõrarak olaya bakmak gerekir.  
 

YATIRIM ALANLARI, İHTİYAÇLAR VE UYGULAMADAKİ ACI GERÇEKLER 
 
A. Birinci yatõrõm alanõ: Rantabl yatõrõm alanlarõnõn finansmanõdõr. 
 

Bu konuda hiçbir sorun yoktur.  
 
1. Uluslararasõ finans kuruluşlarõ para değil proje bulmakta zorlanõyorlar, şu ana 

kadar 30 milyar dolar, yollar, telefon ve çevre ile ilgili konularda tahsis 
edilmiştir.  

 
2. Özel sektörün yatõrõmlarõnõn finansmanõ ile sağlanan kaynaklar. Bunlarõ da 

kendi içerisinde 4�e ayõrmak gerekir. 
 

1.1. Tüketim pazara belli markalarõn savaşõ sonuca, alkolsüz içkiler, 
şekerleme ve çukulata, sabun ve deterjan, tütün ve kahve yatõrõmlarõ. 

2.2. Tabelasõnõ bulundurmak stratejisi uluslararasõ restoran zincirleri, 
bankalar, denetleme kuruluşlarõ ve danõşmanlõk firmalarõ. 

3.3. Reexport amacõ ile ucuz üretim. 
Otomotiv, cam, çimento ve petrokimya sanayileri 

4.4. Monopolcü Kuruluşlar 
Nakliye, telekomünikasyon ve enerji kuruluşlarõ 

 
Bu gruplarõn hepsi de sabõr ve özveri isteyen, başarõ şanslarõ yüzde yirmiyi 
geçmeyen ve daha işin başõndan kõsa vadede bir kar beklentisi olmayan 
girişimlerdir. Romanya�da bir ticari bankayõ Amerikan sermayesi ile kurmak için 
sadece etüt süresi 2 yõl almõştõr. İlk yõllarda bilhassa Savunma Sanayi Tesisleri 
başta olmak üzere pek çok rekabet ve karlõlõk gücü olacağõna inanõlan kuruluşa 
yabancõ firmalarõn hücumu bir süre sonra büyük bir hayal kõrõklõğõna dönüşmüştür. 
Bugün yüzde doksanõnõn geldiği nokta mevcut bir tesisi rehabilite etmeye çalõşmak 
yerine sõfõrdan yeni bir tesisi yepyeni kadrolar ile kurmanõn çok daha gerçekçi ve 
verimli olduğu şeklindedir. Netice olarak rantabl yatõrõmlar alanõnda başõ turizm ve 
enerji yatõrõmlarõ çekmektedir. 

 
B. İkinci yatõrõm alanõ insan gücü eğitimi, politik, sosyal ve idari kurumlarõn batõ 

normlarõndan yeniden tesisidir. Bu alandaki başarõ birinci alandaki aktivite ve 
başarõ oranõnõ arttõracaktõr. Bu alanda Phare ve Tacis gibi tek pek çok büyük 
program ağõr ve başarõsõz bir şekilde yürütülmektedir. Batõ bu alanda vaad ettiği 
kaynaklarõn sadece beşte birini harekete geçirmiş olup, Macaristan ve Polonya ve 
Doğu Bloku Ülkelerine nazaran iltimaslõ durumdadõr.  

 
C. Üçüncü ihtiyaç alanõ risk sermayesi veya düşük faizli krediler ile kõsa vadede 

rantabl olmayan ihtiyaçlarõn finansmanõ. 
 
 
Örneğin: 
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1. Kara ve demir yollarõnõn ticari mal akõşõnõ sağlayacak modernizasyona 

kavuşmasõnõn asgari finansal ihtiyacõ 60 milyar dolar civarõndadõr. 
 
2. Özelleştirme öncesi Ağõr Sanayi yatõrõmlarõnõn yeniden yapõlandõrõlmasõ yine özel 

sektör tarafõndan finansmanõ çok riskli olduğu için mümkün görünmemektedir. 
Bir tek Rusya�nõn Savunma Sanayii yatõrõmlarõnõn finansman ihtiyacõ asgari 200 
milyar dolar ile 500 milyar dolar arasõndadõr. Aynõ şekilde yeniden yapõlanma 
zorunluluğunda olan Slovakya Demir Çelik Endüstrisi, Azerbaycan Petrol 
Endüstrisi, Polonya Gemi Endüstrisi, Ukrayna Makine Teçhizat Endüstrisi ilave 
edildiğinde ortaya Rusya�nõn 2 katõ bir ihtiyaç rakamõ çõkmaktadõr. 

 
3. Küçük işletmelerin risk sermayesi yolu ile kuruluşlarõnõ teşvik etmek ve 

yaşamlarõnõ sürdürmeleri için asgari bir süre destek olmak. (bu alanda Batõ 
Avrupa Yatõrõm Bankasõ kanalõyla 300 milyon dolar vaad etmiş fakat bu vaadini 
diğer pek çok vaad gibi yerine getirmemiştir.) 

 
4. Çevre ve ekoloji alanõndaki zaruri yatõrõmlara gelince yalnõz Doğ Bloku�nun son 

derece riskli 16 nükleer santralinin derhal kapatõlmasõ ve diğer 44 tanesinde ise 
asgari bir güvenlik seviyesini sağlamak için minimum 21 milyar dolar gerekli 
olup, bunun 7 milyar dolarlõk kõsmõnõn derhal harcanmamasõ ve gerekli süper 
acil tedbirlerin alõnmamasõ bir insanlõk cinayetidir. 

 
D. Dördüncü ihtiyaç alanõ: Ödemeler dengesini sağlamak için verilen krediler. Batõnõn 

doğuya yaptõğõ ihracatõn ödeme garantisi demek olan bu kredi aynõ zamanda bu 
ülkelerin dõş ticaretini yapõlandõrmak için gereken en acil kredi türüdür. 1990 
yõlõndan beri yaklaşõk 30 milyar dolarlõk bir finansman sağlanmõş fakat bu bir 
ihracat artõşõ doğurmadõğõ için bu ülkelerin dõş borçlarõnõ arttõrmaktan başka bir 
etkisi olmamõştõr. 

 
E. Beşinci ihtiyaç alanõ: Batõ pazarlarõnõ Doğu Bloku ürünlerine açmak. En önemli ve 

en zor hedef olup ancak gerçekleşmesi ile Batõ ve Doğu Bloku entegrasyonu 
sağlanacaktõr. Yatõrõmlar artacak, banka finans sistemleri gelişecek, dõş yardõm 
ihtiyaçlarõ azalacaktõr. Bu kadar açõk ve basit bir konuda dahi batõ çifte standart 
kullanmakta satõn alma yerine nasõl ihraç ederim�i aramaktadõr. Doğu Bloku 
Ülkelerinde içki ve sigara reklamlarõ ile bu ülkelerin gelişme ve kalkõnmasõna en 
küçük katkõsõ dahi olmayacak bu mallarõ satmaktadõr. Avrupa Topluluğu bugün 
dahi bu ülkelerden aldõğõndan fazlasõnõ satmaktadõr. (1992 A.T. Doğu Blokuna dõş 
ticaret fazlasõ 2,5 milyar dolar) 

 
OECD�nin pek çok üyesi sözde Doğu Bloku Ülkelerine gümrük ve tarife 
pozisyonlarõnda genel tercihli cazip ortamlar yaratmõş gibi gözükse de aslõnda bu da 
batõ tarafõndan sinsice ve çifte standart esaslarõnda kotalar, kontenjanlar, limitler, 
sağlõk kontrolleri gibi pek çok duvar ile engellenmektedir. Doğunun ihraç avantajõ 
olan, tekstil, alüminyum, demir çelik, petrokimya ve zirai ürünlerinin bu ülkelere 
ulaşma şansõ son derece tahditlidir. Buna ilaveten insan gücünün göçü konusunda da 
batõ bu ülkelere Helsinki Sözleşmesi�nden sonra ve tam aksine olarak, daha da sõkõ 
engellemeler getirmiş olup, iş gücünün serbest dolaşõmõ değil, kõsmi göçü bile son 
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derece sõkõ tedbirlerle engellenmektedir. İş gücü ve mallarõn serbest sirkülasyonunun 
sürekli engellendiği bir ortamda devamlõ demokrasi ve liberal ekonomiden bahseden 
doğunun yeniden yapõlanõp batõ ile entegre olacağõnõ ümit eden bir batõ en azõndan 
gülünç olmaktadõr. 
 
Avrupa Topluluğu�nun Çekler, Slovaklar, Macarlar ve Polonyalõlar ile bir geçiş dönemi 
anlaşmasõ imzalamasõ onlara hiçbir ekstra avantaj getirmediği gibi örneğin Çeklerin 
ekonomisine çok olumlu katkõda bulunacak demir çelik ihracatõ dahi topluluk 
tarafõndan engellenmektedir. Bahis konusu miktarlar ise topluluk pazarõnõn sadece 
yüzde birlik ihtiyacõndan ibarettir. Avrupa topluluğu bir Baltõk ülkesine ananas ve muz 
ihraç kotalarõnõ arttõrabileceğin fakat diğer zirai ürünleri için bir şey yapamayacağõnõ 
resmen bildirmiştir. 
 
Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya�ya çok daha katõ ithalat rejimi uygulanmakta 
olup Bulgarlar ile 1993 Mart ayõnda imzalanan anlama halen hayata geçirilememiştir. 
Bütün bunlara mukabil Doğu Bloku Ülkeleri OECD ülkelerinden ithalat için gümrük 
tarife pozisyonlarõnõ asgariye indirmekte, hudutlarõnõ açmakta ve yabancõ sermaye 
yatõrõmlarõ için son derece cazip ve avantajlõ yasalarõ birbiri ardõna hayata 
geçirmektedir.  
 
Batõnõn Avrupa kõtasõnõn doğu yarõsõna yardõmcõ olduğunu düşünmek dahi büyük bir iki 
yüzlülüktür. O ülkeleri özelleştirme yasalarõnõ çõkartmaya teşvik etmek ve daha da 
liberal bir ekonomiye yönlendirmek, şayet beraberinde gerekli ekonomik ve ekolojik 
yardõmlarõ getirmeyecekse sadece çifte standart değil, aynõ zamanda bilgisizlik ve 
uzun vadeli düşünme yeteneğinden bütünü ile yoksunluktur. Çünkü bu ülkeler 
ekonomik açõdan başarõlõ olamadõklarõ takdirde daha da artacak olan sosyal sorunlarõ 
ile, çevre sorunlarõ ile, açlõk sorunlarõ ile batõnõn başõna (korkunç bir göç, ihtilaf, 
çatõşma ve ekolojik felaketler zinciri ile bu günleri herkese çok pek çok aratacak) 
sorunlar getireceklerdir. O zaman Batõ Ülkeleri kendi politik tercihleri ile bu ürünlerin 
bazõlarõna farklõ davranõşlar içine girecekler ve bugün zaten lafta olan birlik o zaman 
artõk lafta bile mümkün olamayacaktõr.  
 
Doğu Bloku Ülkeleri ve yöneticileri batõnõn bu iki yüzlü davranõşõ karşõsõnda büyük bir 
hayal kõrõklõğõ içindedirler, ekonomik durgunluk, işsizlik, eşitsizlik, çevre ve sosyal 
sorunlarõnõn bilinci içinde geçmişi bir nostalji ile hatõrlamakta ve pek çoğu samimi 
olarak �hayatõmõn en mutlu yõllarõ hapiste geçirip hürriyeti özlediğim ve beklediğim 
yõllarmõş, zira o yõllarda hiç olmazsa ümidim vardõ, şimdi ise o bile yok� demektedirler.  
 
 

SONUÇ 
 
Dünyanõn bloklar halinde yapõlandõğõ ve birbiri ile çeşitli kanallar ile entegre olduğu bir 
ortamda Avrupa ne olduğunu, kimlere ve nasõl bir geleceği inşa edeceğini artõk bilmek 
zorundadõr. Topraklõ üzerinde savaşa engel olamadõğõ takdirde bir bütünlüğe ve bir 
kimliğe kavuşmasõ olanaksõzdõr. Şu andaki iktidarsõzlõğõnõ uzun bir süredir Bosna 
trajedisi belgelemektedir. Bu savaşõ engelleyememesi Avrupa Topluluğu açõsõndan çok 
utanç verici olduğu gibi, bir Avrupa ortak kimliğinin de ne kadar hayal olduğunun 
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üzücü kanõtõdõr. Daha önce de değindiğimiz gibi Avrupa�nõn önündeki çeşitli 
alternatiflerin, pek çok da mahzur ve engelleri vardõr. 
 
En basit, tabii ve gerçekleşme olasõlõğõ varmõş gibi gözüken Avrupa Federal Birliği olup 
Maastricht hedeflerine önce oluşmak şu anda Avrupa Topluluğu�nun amacõ gibi 
gözükse bile bir süredir topluluk üyeleri için gerek gerçekçiliğini gerekse cazibesini 
kaybetmiştir. Bunun en büyük sebebi Doğu Bloku�nun dağõlmasõ ve bundan dolayõ 
12�lerin bir kõsmõnõn federalizmden önce genişlemeyi tercih eder olmalarõdõr. 12�ler 
dõşõndaki ülkelerde bu topluluğa bir an önce katõlmak için bir dõş baskõ 
oluşturmaktadõrlar. Nihayet gerek Amerika gerekse Rusya bu Federal Birliğin 
kurulmasõna karşõdõr. Öyleyse 12�lerin Maastricht�e imzaladõklarõ sözleşmeyi ölü fikirler 
raflarõna kaldõrmak gerekmektedir. 
 
 O zaman gündeme ikinci olasõlõk olarak konfederal bir Avrupa Birliği gelmektedir. 
Nitekim 12�lerin hiçbirisi Maastrict�in fiyaskosunu itiraf etmese de bir yandan yakõn 
komşularõ yönünde genişlemek ve daha büyük bir pazar yaratmak yönünde süratle 
ilerlemektedir. Görünürdeki hedef önce Kuzey Ülkelerine dönüp hala istekliyseler ve 
Güney onlarõ reddetmezse topluluğa katõlmalarõnõ sağlamaktõr. Sonra sõrasõ ile Baltõk 
Ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, 
Slovenya ve Ukrayna�yõ topluluk ülkelerine ilave etmek planlanmaktadõr. Nihayet o 
zaman (asrõn sonundan önce olmamak koşulu ile) bu 20-22 arasõ ülke birlikte Rusya 
ve Türkiye�nin tam üye mi yoksa ortak statüsünde mi devam etmesine karar 
vereceklerdir. Bu gelişmenin de aslõnda bu yönde çok fazla şansõ mevcut değildir. Zira 
küçük ülkelerin büyüklere göre yaptõrõm gücü son derece artacak toplam nüfusun 
sadece yüzde 10�unu temsil edecek 8 ülke diğer %90�õ temsil eden ülkelerin her türlü 
karar ve icraatõnõ engelleyebilecektir kaldõ ki asõl daha büyük engel bu tür bir yapõda 
Almanya�nõn ulaşacağõ statüdür. Ortak bir para birimi olmadõğõ için Alman markõ hakim 
para birimi haline gelecektir. (Bugün dahi Avrupa Topluluğu iç ticaretinin dörtte üçü 
mark ile yapõlmakta olup, Almanya tek başõna toplam üretimin yüzde 40�õnõ 
gerçekleştirmektedir.) Almanya; mark değer kazandõkça büyük zararlara uğrayacak 
olan tarõm üreticilerinin bu zararlarõnõn Brüksel tarafõndan karşõlanmasõnõ isteyecek, 
bugün dahi olduğu şekilde Amerika ile ikili özel ekonomik anlaşmalara girecek, gücü 
arttõkça kendi finans politikalarõnõ, bilahare ekonomik, sosyal ve güvenlik politikalarõnõ 
topluluğun diğer ülkelerine dikte edecek, Kuzey Avrupa Ülkeleri ile Ukrayna sayesinde 
nükleer bir güce kavuştuktan sonra kendi yakõn komşularõ ve yakõn tesir alanlarõ ile bir 
Federal Avrupa Topluluğu oluşturacaktõr ne İngiltere ne de Fransa, İtalya ve İspanya 
Bloğu buna razõ olamaz ancak İngiltere bir süre asõl amacõ olan Euro/Atlantik Birliği�ne 
ulaşmasõna hizmet edeceği için Konfederal Avrupa Birliği�ne karşõ çõkmayacaktõr. 
 
Aslõnda Anglo Saxone�larõn ideali Avrupa Birliği�nin Kuzey Amerika ile bütünleşmesi 
yönündedir, bunun için de politik açõdan NATO�nun ekonomik bir birliğe dönüşürken 
ortak savunma niteliğini de korumaya devam etmesi yeterli olacaktõr. Politik açõdan 
Euro/Atlantik Birliği Amerika�nõn Avrupa üzerindeki egemenliğinin bir kamuflajõndan 
başka bir şey değildir. Mevcut kültürel egemenlik ekonomik olarak da pekişecektir. 
Doğu Bloku Ülkeleri�nin NATO�ya güvenlik işbirliği dahil katõlmalarõ ise bu topluluğu 
sanki Rusya�ya ve Japonya�ya karşõ bir birlik durumuna sokacaktõr ki bilhassa Rusya 
çok haklõ bir klostrofobi ile bu birliğe şiddetle karşõ çõkacaktõr. Alman markõnõ dolara 
tercih eden ekonomik güçler Amerika�ya karşõ korunmasõnõ kaybettiği anda varlõğõnõ 
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sürdürmesi imkansõz olacak pek çok sanayi ve zirai kesim bu olasõlõğa da şiddetle 
karşõ çõkacaktõr. 
 
O zaman geriye ne kalõyor? 1947 yõlõnda Churchill�in gibi �dünya güvenliği Avrupa�da 
hiçbir milletin dõşõnda kalmadõğõ bir birliği gerektirmektedir.� 
 
Kõta Birliği: Avrupa�yõ bir Hõristiyanlar kulübü olarak kabul etmeyen ve hudutlarõ 
olmayan bir satõh olarak mütalaa edilen bir Avrupa kõtasõ. İrlanda�dan Türkiye�ye, 
Portekiz�den Rusya�ya, Arnavutluk�tan İsveç�e kadar bir kõta birliği. Bunun için Avrupa 
Topluluğu�nu dağõtmak asla gerekmez, topluluk bu Kõta Birliği�ne mevcut yapõsõ ile tek 
bir devlet gibi entegre olur ve aynõ zamanda kendi iç yapõsõndaki federasyon hedefini 
gerçekleştirir. Maastricht Kõta Birliği�ne üye Avrupa Topluluğu federasyonu içinde 
realize edilir, hatta bu arada Fransa, İtalya ve İspanya yanlarõna Tunus, Cezayir ve 
Fas�õ alarak ayrõ bir Akdeniz Ekonomik Birliği oluşturabilirler ve de kendilerini büyük 
ölçüde tehdit eden bu ülkelerin kõsa sürede muhtemel baskõlarõndan korunmuş 
olurlar. Aslõnda Avrupa�nõn pek çok ülkesi ve Anglo Saxone�lar Euro/Atlantik Birliği�ni, 
Alanlar Avrupa Birliği�ni, Fransõzlar ise dõş görünüşte Avrupa Federasyonu�nu ama 
kendi içinde bir Akdeniz Birliği�ni düşlemektedir. 
 
Bugün Avrupa Topluluğu�nun (12�ler) bir ortak tercihi yoktur. Ciddi bir şekilde oturup 
tartõşmõş dahi değillerdir, projeleri pek çok çelişkili ihtirastan oluşan kördüğüm bir 
yumak gibidir. Maastricht Anlaşmasõ�nõ uygulamak, Kuzey Ülkelerine doğru 
genişlemek, Orta Avrupa Ülkelerine yardõm etmek, Balkanlar�da sulhu sağlamak, 
Rusya�yõ Avrupa�dan tecrit etmemek, Amerika�dan kopmamak, Güneye açõlmak, yeni 
istihdam alanlarõ yaratmak, Avrupa seviyesinde bir yeni demokrasi yaratmak, 
ülkelerin farklarõnõ korumak arzu edilen iyi ve güzel hedefler ama birbiri ile uyumlu 
değil, en azõndan öncelikleri dikkatli bir hiyerarşiye bağlanõp, organize ve senkronize 
edilmeye muhtaç hedefler. Avrupa Topluluğu ise böyle bir çalõşmanõn çok ama çok 
uzağõndadõr. 
 
Özel Not: 4-5 Aralõk 1994 tarihinde Türkiye�yi ziyaret eden Sn. Raymond Barre �ben 2 
dönem Fransa�da başbakanlõk yapõp uzun süre Brüksel�de bulundum, sayõsõz Avrupa 
Topluluğu toplantõsõna katõldõm. Avrupa Topluluğu açõsõndan hiçbir zaman Türkiye�nin 
üyeliği diye bir tek kelime dahi bahis konusu olmamõştõr. Böyle bir konu Avrupa 
Topluluğu�nun gündeminde mevcut değildir. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği�ne 
girebilir, Avrupa Savunma Birliği�ne girebilir ama Avrupa Topluluğu�na giremez. Bir 
ülkeye yapõlacak en büyük kötülük onu gerçek dõşõ vaadler ile oyalamak olur� 
demiştir. 
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