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Türkiye, küresel yayılmacılara karşı verdiği kurtuluş savaşı 
sonrasında ulus devletini kuran ilk Müslüman cumhuriyettir. 
Bugün dünyanın ekonomik anlamda en güçlü ve en büyük ulus 
devleti, Çin’dir. Amerika Birleşik Devletleri ulusal çıkarları için 
petrol başta doğal kaynaklarını istismar etmek istediği ulus 
devletleri bölüp, parçalayıp yok etmek için başta savaş, her 
saldırgan yolu kullanmaktadır. İngiltere, ulus devlet yapısını 
yitirmemek için Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğu halde, Euro 
para birliğine girmemiştir. Kıta Avrupa’nın iki büyük ulus devleti 
Almanya ve Fransa, Yunanistan gibi AB’nin diğer zayıf ülkelerini 
baskı altında tutmayı sürdürüyor. Komünizm sonrası Rusya, 
petrol kaynakları sayesinde güçlü bir ulus devlet konumunu 
yeniden kazandı. 
 
Zonguldak Milletvekili Dr. Mehmet Haberal’ın annesinin 
cenazesinin kaldırılışını TV’den izlerken, işte bunlar geçti 
aklımdan. Çünkü 36 yıldır yakından tanıdığım Haberal Hoca'nın 
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Silivri’de yatmasının bir tek nedeni var; suçu, yürekli bir ulus 
devlet idealisti olmasıdır. Dosyasında sözü edilen siyasal 
gündemli toplantılar, Kanal B TV’sindeki politik tartışma 
programları ve parti kurma çalışmaları, hep ulusal çıkarları 
öngören demokratik eylem ve söylemleri içermekteydi. Evrensel 
hukuka aykırı bir şekilde kurulan ve adil yargılama kurallarını 
çiğneyen özel mahkemelerin Ergenekon davası adı altında 
suçladıkları sivil kişilerin önde gelenlerinin hemen tamamı, 
Milletvekili Haberal gibi ulus devleti savunan isimlerdir. 
Başbakan'ın da dediği gibi aydınlık içinde yatsın İlhan Selçuk 
gazeteci olduğundan değil, ulus devleti savunduğu için 
oradaydı. Mustafa Balbay ve İktisatçı Erol Manisalı’dan da ulus 
devleti savunmalarının hesabı soruluyor. 
 
Türkiye ekonomisinin dışa açılmasının yani küresel ekonomiye 
uyum sağlamak için yerli sanayi ve üreticiyi koruyan gümrük 
duvarlarının kaldırılması ve yabancı sermayeye sınırların 
açılması, yazılı ve görsel medyada “Turgut Özal’ın başarısı” 
diye yorumlanır. Oysa daha 1970’lerin ortasında patlayan petrol 
krizleriyle birlikte ABD kaynaklı sermaye, “küreselleşmenin” 
düğmesine zaten basmıştı. Türkiye, uluslararası sermayenin 
icra memuru IMF’nin baskısıyla, ulus devlet hedefinden geri 
dönmeye 24 Ocak kararlarıyla 1979’da Süleyman Demirel’in 
başbakanlığında zorlandı. Bir dizi kanun ve kararnameyle 
uygulanan liberalleşme adı altındaki küreselleşme politikası, 
yüksek oranda devalüasyonu, her alanda yabancı sermayeye 
kolaylıkları ve kamu iktisadi teşekküllerinin (KİT’lerin) 
özelleştirmesini içeriyordu. 



 
Bu politikaya, sosyal demokrat partiler, sendikalar, küçük ve 
orta boy sanayiciler, küresel sermayeyle işbirliği içinde olmayan 
her sektördeki üreticiler ve onların sivil toplum örgütleri karşı 
çıktılar. 1990’ların başında, sosyalizmin Moskova’da çökmesiyle 
var olan denge kapitalizmin yararına hızla bozulunca, meydan 
küresel sermayenin yerli ortaklarına ve onların desteği ile iktidar 
olan partilere kaldı. 1990’ların ikinci yarısında enflasyon 
fırtınasına kapılan ekonomi 2000’de çöktüğünde, ülkeyi 
yönetenlerin başvuracağı tek kapı yine, IMF yani küresel 
sermayenin kontrolündeki Uluslararası Para Fonu'ydu. Son üç 
seçimdir ülkeyi yöneten AKP ve Başbakanı R. T. Erdoğan da 
2002’den bu yana küresel sermayenin suyunda gitmeye, 
övünerek(!) devam ediyor. 
 
Bu hızlı gelişme öncesini yaşamayan ve öğrenmeyen kuşaklar, 
şimdilerde bu saptamalara gülüp geçebilirler. Ancak, gelir 
dağılımdaki uçurum derinleştikçe, yoksulluk oranı ve genç 
işsizler yığını yükseldikçe bir gün gelecek onlar da, CHP 
Milletvekili Dr. Haberal gibi bedeli ne olursa olsun, “ulus 
devletçi” politikalara sarılmanın bilincine ereceklerdir.  
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