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d e r l e y e n i n  s u n u ş u

Ülkemizde sansür her zaman oldu. Ancak, 12 Eylülden günümüze 
dek uzanan dönemde sansürün çok ince ve ustaca yöntemlerle uygu
landığına tanık olmaktayız.

Sansür, günümüzde, önüne çıkanı kırıp deviren zaptiyeler ta
rafından basımevlerinin basılması yoluyla yürütülmemektedir. 
Sansürün en etkilisi, kitle haberleşme araçları üzerinde sermayenin 
egemenliğinin kurulması ve böylece, neyin basılıp basılmayacağına 
neyin yayılıp neyin yayılm ayacağına "özgür piyasa" kurallarına göre 
"özgür teşebbüs" tarafından "özgür" bir biçimde karar verilmesi sure
tiyle gerçekleştirilmektedir.

Belli merkezlerde toplanan ekonomik gücün, kitleleri ideolojik ve 
kültürel köleliğe mahkum etmesinde, kitle haberleşme araçları en 
büyük rolü oynamaktadır. Kitle haberleşme araçları, iletişimi değil, 
belli düşüncelerin sahipleriyle halk kitleleri arasındaki iletişimsizliği 
sağlamaya yönelik bir duvar işlevi görmektedirler. Bu duvardan düzen 
karşıtı olan ve fakat kitlenin benimsemesi mümkün olmayan çizgide ve 
üslupta düşünceler geçebilir. Çünkü bunlar, kitlede düzen karşıtı her 
türlü düşünceye karşı b ir önyargı sağlanması bakımından yararlı da 
olurlar. Hatta belli düşüncelerin bazı insanlar tarafından değil, başka 
bazı insanlar tarafından dile getirilmesine bile olanak tanınabilir. O 
başka bazı insanlardan olabilmek için, gerektiğinde bugün 
söylendiğinin tam tersini söyleyebilecek kadar esnek bir karakter 
yapısına sahip olmak ve bu sayede egemenlerin düzenledikleri seyirlik  
oyunlarda, ama yalnızca bir oyun çerçevesinde kalma koşuluyla, rol 
yapabilecek yetenekte olmak gerekir.

Bu çerçevede, eğilmeden, bükülmeden ve kitleye saygısını yitirm e
den yıllardır inandığı yoldan ayrılmadan ilerlenenlerin yer almaması



için büyük güçler seferberdir. Bu insanları, 12 Eylül sonrası dönemde 
çok yaygın bir kapsamda yürütülmüş olan dönekleştirme operasyonu
nun girdabında eritmek için, çok ağır baskılar sürdürülmüştür. Bu 
baskılara direnmeyi ve hatta etraflarına örülmüş olan iletişimsizlik 
duvarını aşmayı başarmış olanlar, büyük güçlüklerde karşı 
karşıyadırlar. Bunlardan, Uğur Mumcu gibilerinin hakkından gelebil
meleri için ise fa ili meçhul (veya fa ili malum) cinayetlerden başka bir 
çare bulamamaktadırlar.

12 Eylül sonrasında yurtsever ve inançlı insanları toplumdan so
yutlama yolundaki uygulamaların en ağırlarından biri de bir kısım 
üniversite hocalarının sorgusuz sualsiz görevlerine son verilmeleri, 
yaygın deyimiyle 1402'lik yapılm aları suretiyle gerçekleştirilmiştir. 
Prof. Dr. Alpaslan Işıklı'nın başka bazı hocalarımızla birlikte 
üniversiteden kopartıldıktan dönemde biz öğrencilik yaptık. Çalışma 
Ekonomisi bölümünde okuduğum için, özellikle bu bölüm hocalarından 
olan Işıklı'nın öğrencisi olamamanın acısını çok derinden duydum. O 
dönemde Işıklı hocanın yazdığı ne varsa, bulup okumak, pek çok arka
daşım la birlikte benim için de önüne geçilm ez b ir tutku oluşturmuştur. 
Kendisini o dönemde buldum, tanıştım.

Bugün de Prof. Dr. Işıklı'nın bugüne dek yazdıklarından bazılarını 
derleyerek yayına hazırlarken, geçmişte duyduğum bu eksikliği bir 
ölçüde de olsa gidermiş olma umudunu taşıyorum.

Derlem ede yer alan yazılar, tahmin edileceği gibi sermaye 
basınında değil, çoğunlukla sendika yayım  olarak veya Işıklı'nın son 
dört yılda genel başkanlığını yaptığı Mülkiyeliler Birliği gibi demok
ratik kitle örgütlerinin yayın organlarında yayınlanmıştır.

Bu yazılar, yalnızca sosyal politika ile ilgilenen akademisyen, 
öğrenci, sendikacı gibi çevreleri ilgilendiren uzmanlık konularıyla 
sınırlı değildir. Yazılar, kitabın başlığının da çağrıştırdığı üzere, son 
yılların temel ve evrensel b ir konusunu oluşturan "küreselleşme ve de
mokratikleşme" ekseninde toplanmıştır.

Bu yazıları değerli okurlara sunarken, derleyerek yayınlamama 
olanak sağlayan Işıklı'ya ve kitabın basımını ve yayınını üstlenmiş olan 
M ülkiyeliler Birliği Vakfı'na teşekkür ederim.

Haşan Tahsin BENLİ 

(27.02.1995)
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ÖNSÖZ

"Yeni Dünya Düzeni"nin kurulması veya "küreselleşme" adı 
altında sürdürülen dönüşümlerin, gerçekte, uluslararası sermayenin 
egemenliğini kayıtsız şartsızlaştırma yönündeki çabalardan ibaret ol
dukları her gün biraz iyi anlaşılmakta. Uluslararası sermaye, içine 
düştüğü bunalımdan kurtulabilmenin yolunu, dünya ülkeleri 
üzerindeki denetimini yoğunlaştırmakta aramaktadır. Bu amaçla, 

(iiiney'e ek olarak Doğu da Kuzey'in yörüngesine sokulmuştur.

Uluslararası sermaye ilk defa bunalıma düşmüş değil. Ancak, 
geçmişin deneyimlerinden çıkan dersler unutulmuş görünüyor.

M) Bunalımı, sanayileşmiş ülkelerde gelirin yeniden ve daha 
adil bu biçimde dağılımını mümkün kılan sosyal refah devleti 
Önlemin ine işlerlik kazandırılarak aşılabilmişti. Bu önlemler, sa
vaşın yıkım içinde bıraktığı Avrupa ekonomilerine Amerika'nın 
sağladığı destekle bütünlenmişti. Böylece, belli ellerde yoğunlaşan 
sermayenin yatırıma kanalize edilmesini tahrik eden ve dolayısıyla 
ekonominin canlılık kazanmasının mümkün kılan bir ortam ve süreç 
oluşturulabilmişti.

Bugün yapılması gereken de, mevcut sosyal adaletçi kazanımları 
ve uygulamaları yıkmak yerine; bunlara uluslararası düzeyde geçerlilik 
kazandırmak değil midir? W illy Brandt'm isabetle belirttiği gibi, "zen
gin ve yoksul ülkeler arasındaki mesafeyi küçültmek, fırsat eşitliğine 
adım adım yaklaşmak, bizatihi önem taşıyan sosyal adaleti 
gerçekleştirme mücadelesinden ibaret olmayan bir meseledir. Bu, aynı 
zamanda, yalnızca yoksul ve çok yoksul uluslar açısından değil, 

varlıklılar için de bir ö/ çıkııı sorunudur".1

Sosyal adaletçi kazanımların, yalnızca yoksulların değil, 
varlıklılarııı kurtuluşu için de gerekliliği, başlıca sanayileşmiş
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(İlkelerde 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde dcmııkı ,m vı .n \ılıl. u  
üzerine kurulmuş olan konsensüsü dayalı polıiıl nlaı ... n.ı . imli 
kanıtlanmıştır. Yaşanılan bunca deneyime karşın, buylln \.i|ulııın ı 
gerekenin, demokratikleşmenin ve sosyal adaletin iııııı ılını\.ı\ı njm 

alan bir çerçevede sağlanması olduğu gerçeğinin görülmesini eııp llı 
yen faktörler acaba nelerdir?

Kuşkusuz, demokratikleşmenin ve sosy.ıl adalelin irk irk Imsı 
ülkeler çerçevesini ıışıııı ve tlllııytı Olçi'fllnt yayılım bil boyuda 
gerçekleşlirilmemesinin, ilke l ıılaııık dıılııı bllydl* l»lı ı, ıbnyı ceıeklıı 
ılip.i düşüıılllebilıı Ne vııı kı ^llçlllklı'i İnimi.m lin ini ılt>|tllıllı Öyle 
l ' i n ı i M i ı y n ı  kı kemli ııll > Irıın ııı ı u n  I-.,11> ılv lı ılnlın mili luı paylaşıma, 
asıl lın silıeıı ııılK ıııledeleı sayı lınlı m nın nk İn İli ülı.ıldı ııı/.ı edilmiş 
olıııı veı yü/lln llıı v ııılık lı eyemeııleıl İm İn III k «> |ı ılıt ıiy ıı ıık lıııı ve 
ayı ı diıııleıı insanlın ı I aışısıınln çok ılalın ıı/!n ,ııın / w s ıııd ıııııd ııyıııuz 
bıı (avıı içine giım ekledııleı I l ı t  luı.k.ı deyimli ıllıı < I ve ııksal 
önyargılarla donanmış olmaları halimle, ckıımmııl ^eli'jkileıin 
aşılması daha da zorlaşmaktadır. Öle yandan, din.el ve ııksal
farklılıkların varlığı, yeryüzü emekçilerinin birliğinin . ......... ısının.
aynı ülke içindeki sınıfsal dayanışmanın saklanmasına kıyasla 
büsbütün güçleştirdiğinden, uluslararası sermayenin direncini 
kırabilecek, evrensel boyutlu bir demokratik gücün oluşumu da hiı 
türlü mümkün olamamaktadır.

Özetle belirlemek gerekirse, günümüzde mevcut bunalıma çare 
olarak bulunan sözde çözüm yollarının temelinde, bunalımın yükünü, 
bir yandan, sosyal refah devleti kazanımlarını tahribederek sanayi
leşmiş ülkelerdeki emekçi kesimlerin sırtına; diğer yandan da sözde 
"istikrar" ve "yeniden yapılanma" politikalarını dayatarak yoksul 
ülkelerin halklarının sırtına bindirme çabası yatmaktadır. Geçerli 
başka bir yola girmek ve ilerlemek bir türlü başarılamadığı içindir ki 
yanlışlığı ne kadar anlaşılsa da, çıkmazları ne kadar görülse de, mev- 
cut yolda d i ren ilmektedir. Dolayısıyla, aşılması gereken eşik bir türlü 

aşıl amamaktadır.

Bir bakıma, bunalıma çare olarak benimsenen yol, Hitler'in gaz 
odalarında can veren insanlardan bazılarının, çaresizlik içinde 
çırpınırken yaptıklarından farksızdır. Rivayet olunur ki hapsedildikleri 
hücrede gazın aşağıdan yukarıya doğru yükseldiğini gören insanların 
bir kısmı, ilkel içgüdülerine teslim olmuşlar ve herbiri bir başkasının 
sıılına basarak henüz zehirlenmemiş olan biraz yukarılardaki havaya 
ııl.ış.h .ıl ömrünü bir kaç saniye daha uzatma çabası içine girmiştir.
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Sonuçta, güçlülük derecclcıim  .......  luı km. Miniyi m ıır  •. v.ı .u ııııı da
olsa, herkesin ölmüş olmasına ı.i).... n, .mı <»nıy* I* t lininimin m iIma
basarak ku rtu lab ileceğin i samın İiim iu Imiui n ı l ıy  I• Mink oluıuştuı

Küreselleşme, y jlııl l ı ı ı i i / l lı ı  p  n,ı k m  I» liı l ı  ylı i İm h iim i iu  olmak
varlığını lıeı ıılıunlıı dıı\......al*t>• ' .r i ı ın ıy ı dlliıvn Olı,rJlııdr lekel
leşiyoı Ama, yeıyil/llnllıı lıeı Imy ‘.Iııde iıifcımlnı aıa-tiııa ycııı dııvaılııı 
örülmek te. Denilebilir kı paranın l>ıı lıkleıı ılııp.aıı glletl karşısında, m
sanlar bölünmekten doğan zayıflıkları dolayısıyla her gün İma/, d.ıha 
eziliyorlar.

Bu durum, öncelikle, borçlu-alacaklı ülkelerarası ilişkilerde kendi
sini göstermekte. "Her borçlu ülke, birleşik bir alacaklılar cephesi 
karşısında müzakere masasına tek başına oturuyor. Borçluların bir
likten yoksun olmaları daha önceki sömürge dönemlerinin hepsini ge
ride bırakacak ölçüde Güney'den Kuzey'e doğru bir kaynak akımı 
doğurmakta.2 "Böylece 1982-1990 yılları arasında sekiz yılda, yoksul
lardan zenginlere doğru, yalnızca borç servisleri yoluyla, 2. Dünya Sa
vaşı sonrası dönemde Amerika'nın Avrupa'ya yaptığı Marshall 
yardımlarının sekiz katı tutarında bir gelir transfer edilmiştir. "Yoksul 
borçlu ülkelerdeki ortalama yurttaş, alacaklı bir OHCD ülkesindeki 
ortalama yurttaştan 55 defa daha yoksul olduğundan (İM İ1 gibi ulusla
rarası kuruluşlar aracılığıyla sağlımım bu sllıeç) taşlını kan çıkarmaya 
ben/,rıııeklc" 1

Ilıma ek olarak uluslararası sermayenin yörüngesi dışında geçerlik 
ka/,anabilmiş olıışunılaı dağıtılmakla, parçalara ayrıldıktan sonra ye
niden sisteme monte edilmesi yoluna gidilmektedir. Ayrıca, kendi ara
larında yeniden birleşme yollarının tıkanması için ayrılan parçalar 
arasındaki farklılıkların çatışmaya dönüştürülmesi de ihmal edilme
mektedir.

Sovyetler Birliği'nin başına getirilenler, bu sürecin önemli bir 
aşamasını oluşturmuştur. Otoriter Sovyet devletinin çökmesinin yanı 
sıra ve belki de öndan daha önemli bir birleştirici faktör olarak sosyalist 
enternasyonalizmin milliyetler ve dinler arasındaki farklılıkları 
aşmayı mümkün kılan etkilerinin silinmesiyle birlikte, her türlü 
farklılık, çetin bir çatışmanın hareket noktası olarak belirmeye 
başlamıştır.

Kuşkusuz, bu konudaki örnekler Sovyetlerle sınırlı değildir. Bir 
zamanlar, değişik milliyetler, dinler ve mezhepler arasında geniş bir 
özgürlük temelinde uyum kurmayı başarmış olan Yugoslavya'da 
bugün olup bitenleri önceden tahmin etmek çok zordu.
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N ıilııı/i'u, eski sosyalist ülkeler de değildir, ırksal ve dinsel 
ı, alışmalara sahne teşkil eden, siyaset bilimine "Lübnanlaşma" diye bir 
'Irymı kazandırmış olan ülkenin, bu konuda belki de en önce akla gel
me.ı gerekirdi.

Küırsrlleşme, dünyanın dört bir yanında değişik türde ayrılıkların 
inin ikinden kaynaklanan bir "yeni dünya düzensizliği" doğururken, 
ılrıııokrilMİrıiıı tııhıibodilmr'.i silin ını dr hrıııbrı iııılr grliıiyoı

1 Un ı Ilı ,ı n ılllııv ıııln, İm yıtııılnıı blı ıı\iıı. ıi/ ııılıp ııı ıle ıifllıılllıd r 
I | ulu I >ıı «ti ıt ı ı ı ı ı ın ı  lılııı İıı Milltllll kmli'il II,'ılım lı İni I Ilı İli < li* 
ıimkı,ıiık ılı iıı ılııiılı ıı ıı/ıik İm lıi^ ıııiılr kıııılııp.ıı egemenliğini 

111 ulun m ı l m 11 m I im ki y ıi y j' mİ aşl ıı tyoı vı1 yoğunlaştırıyor, bir başka 
ıl> v Iv11 I '1 1 "i ıılıı l.ıı .ıı.ı ı İ H  . ıy ıı ı. «Iip.cı yandan, tek tek ülkelerde
I....  I ı I ........ ılın.m drmokııısileı çerçevesinde iktidara geçen sözde
ılrmokıııllk ıklıdaılaı, en zalim işgal kuvvetlerini anımsatan politika
lara kendi ülkelerini ve halklarını, "alternatifsizlik" şantajından ya
rarlanarak uluslararası sermayenin çıkarlarına boyun eğdirmeyi 
başarabiliyorlar.

Uluslararası sermayenin küresel boyutlu emelleri açısından Türkiye 
büyük bir önem taşıyor. Bu önem, esas olarak Türkiye'nin içinde yer 
ııldıpı coğrafi konumdan ve tarihsel bağlantılarından kaynaklanmakta. 
I ılık t ye ılı ilgili liri nıoılcl vnyu Türkiye'ye yük İr ıırıı liri misyon, geniş 
Olı,liılı İm 0/ı Ilıklı ıı nıı/iiiıi ıılıııııııık hıçilınrklr vr Oıırııı kazanmak 
lıtılıı

• 'İıı I,ıı................. ı.ı v11 Iı imimi duyııllıpi Özelleştirme kampan-
v ıı ıınııı |m ıı I- ,,ı ı ıı., ıkİmin I.i ıı ıh İm grıçrgın vurgulanmasına özel bir
.......  ı*ıı iı ı ılıiıf ım pı nılyı ıı ıı/ Kamu ortaklığı idaresinin bu konuya
ılı km (I Anilik l'J'M taıılıli biı belgesinde yer alan şu cümleler, bu
m,ulu.......ilamlı görünüyor: "Türkiye asırlar boyu bir medeniyetin
brşiği olııııık, Avrupa, Orta Doğu, Karadeniz ve Türkçe konuşan Asya 
< 'mnhıııiyetleri arasında stratejik anlamda merkezi bir geçiş nok- 
tasında bulunmaktadır. Ve bu konumu ile tüm bölgedeki ekonomik fa
aliyetler için mükemmel bir üs teşkil etmektedir.4 Türkiye dünya 
değiştikçe tarihsel İpek Yolunda, yeni pazarlara doğru giderek büyüyen 
bir güçlü çekim ile tarihsel bir kapı teşkil etmektedir" Kısacası, 
Türkiye'ye dayatılan bir modelin değerlendirilmesinde, Tıııkiye'de 
yaşayan insanların çıkarları değil; Türkiye'nin, Tıııkçr konuşan 
ülkelerle, İslam ülkeleriyle bağlantıları olan vr rskı Sovyellrı Kir
liğinin ve petrol üreten Arap ülkelerinin kapısında yrı alını bir ülke 
olması ılıılııı çok önem taşımaktadıı
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Küreselleşme sürecinin urluyu (,ıkaıdı(>ı yeni dünya 
düzensizliğinde, Türkiye'nin kadriı ll/*ıİndi eti ılı <»İm» İm difer 
değişiklik de Sovyetlcr Hiılifti'ıun «,ıv! 11 .ıiniiıı nnııın ıı olııııık belir 

miştir.

Tiiıkiyr ( ııııılmılyclı ıılıı.laıaıa.ı kıi|ıllıilı/ 1ıılıı. Immılımdmı bu 
nalıma yııvaı laııdıgı biı tmilısrl donemde, ıkı bUyllk I>lltıyıı Savaşı 
masında yeralan bir tarihte kurulmuştur. Uluslararası kapıtali/ııı, o 
dönemlerde, dünyayı bu kadar yoğun bir biçimde denetleme olanak 
larına sahip değildi. Bu sayede, emperyalizmin egemenliğine meydan 
okuyan bazı gelişmeler gerçeklik kazanabildi.

Dünya kapitalist sisteminde ilk ciddi sarsıntı, ülkemizin kuzeyinde, 
daha sonraki dönemlerde kazandığı nitelik ne kadar tartışmalı olursa 
olsun, emperyalist yörüngenin dışında bir devletin doğuşuyla ortaya 
çıktı. Mustafa Kemal’in önderliğindeki Kurtuluş Savaşının, bu 
sarsıntının açtığı gedikten de yararlanarak ve mazlum milletlerin kur
tuluşu hareketinin ilk ve önemli bir örneği olarak tarih sahnesinde oy
nadığı rol, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla önemli bir boyut ka
zandı.

Cumhuriyet'in yetmişinci yılı ise dünya kapitalist sisteminin yeni 
bir bunalım dönemine rastlamıştır. Ancak eskisinden farklı olarak, 
küreselleşme denilen süreç başlatılmış; "yeni dünya düzeni" kurul- 
muştur. Uluslararası sermaye, eski sömürgelerini yeniden egemenliği 
altına alma ve Rusya'yı ve uydularını yeniden kendi yörüngesine dahil 
etme yolunda elde ettiği olanaklarını kullanarak bunalımını aşmaya 
çalışmaktadır.

Bunun sonucu, uluslararası sermayenin yeryüzünü denetleme ola
naklarının artmış olmasıdır. Bu bağlamda, Doğu Bloku'nun silinmiş 
olması, Batı açısından, Türkiye'yi bir tampon ülke olarak kullanma 
gereksinimini de ortadan kaldırmıştır. Kuşkusuz, aynı durum, başka 
pek çok ülke açısından, örneğin, Yugoslavya açısından da söz konu
sudur. Görülüyor ki Cumhuriyet'in yetmişinci yılının tamamlandığı bu 
dönemde, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından çok farklı koşullar ege
mendir. Cumhuriyet'in kuruluşuna ortam hazırlayan tarihsel koşulların 
silinmiş olması, Cumhuriyet'in varlığına yönelik tehdit ve tehlikelerin 
kabarmasını tahrik etmiştir.

Cumhuriyet'e yönelik saldırılar, görünüşte, değişik sallardan kay
naklanıyor gibidir. Bunların başında gelen ve temel belirleyici olan 
neo-liberal saldırılardır.
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bağımsızlığın gerçek güvencesi bağımsız ekonomidir. Bağımsız 
ekonominin temel taşlan ise kamu girişimleridir. Ancak kamunun de- 
ıııokıatik katılımına imkan tanıyan ve kamu yararına dayanan gi- 
ı ilim lerin, uluslararası sermayeden önemli ölçüde bağımsız 
o lu^ıııııla ıı mümkün kıldıkları görüşmüştür. Bu bağlamda, devleti 
küçültme yönündeki saldırıların, iddia edilenin aksine halkın değil; 
ulu-.liiımıısı seıııınycnin etki ninnim büyütmeye yönelik oldıığıı acıktır. 
I >ıılıtvı ı vİn .o/ile bıllkıııı oııleıııle ıı mlı ııllımln kınını î'lriyıııu'ilijtiııe 
\ ı İmik hm  k ıınoııılk \ ı ’Hiıyıil yllcdıiı yoııelllleıı \ > mili nıknm kesil
İ l i l  , > M I ı l ı n ı l  I •• I s İ l i  111 ı l ı  İ l i  l l ı l l  I II  l ' l l  ı ll| 'I I ı III I lı II ı l ı l  I I I I I I  I İl İ li VII

ı ı l k ı l ı  ı l t l ı -  b ıd ık l ı  I I l ı k l ı .  ı i  ılı ııln lıiı ıiı <ı ıi e ıınılV1 > ıt, ı ı  ı ıı I nı ı
ı l ı  pil '  1 ı l ı  ı l ı ı l ı l y l l ı l l l l l ı  ■ ı t  1 1 11 k n \  h 11 11 11 1111111M |" İ l i l i n  İ l i l

ı ııııılııııI\ ı ı * ııim lıl >ı|ılııılıiı ıiı,ık blı I o/mı ıllhmıııılıöiylıı 
11 Iı1 1>ı\ ı 'ı\ 1 11 ‘ıı \ ı (l/leıulylel jıo/leıl kıiıııııııi',. bu/1 ıınsıiMiırın 
ı,ıtliıilıllIVİn ı'vIe11111ek1111111

Sınıki l.o/.ıın, Kanuni'nin magıipten maşrıka uzanan devletinin ye
lini alınış gibi, islaıııiyetin kurtuluşunu onun gerisine gitmekte arayan 
sözde müslümanların sayıları artmıştır. Bunların hepsinin, Lozan'ın 
öncesinde hüküm süren koşulların, müslümanların etnik temizliğe 
mahkum edildikleri Bosna’nın bugünkü durumundan farksız olduğunu 
bilmemeleri mümkün müdür? Yeni hanedanlara kul olmuş Yeni Os
manlıcılar, aslında kime veya neye hizmet ettiklerini biliyor ol
malıdırlar.

Misak-ı M illi sınırlarını tanımayan bir diğer hareket de, ülkemizin 
güneydoğusunda bir proleter Marksit devlet kurma görüntüsüne 
bürünmeye özen göstererek ortaya çıkmıştır. Bu hareketten kendi 
varlık nedenlerini güçlendirme yolunda yararlanan ve bugüne dek her 
türlü istikrarsızlık ortamını demokratları ve sosyalistleri ezme yolunda 
başarıyla istismar etme sabıkasını taşıyan bazı çevreler de onları 
böyle bir görüntüde göstermeye ayrı bir özen göstermektedirler. 
Kuşkusuz, bu harekete katılan gençlerin hepsinin, gerçekte, Sevr'den 
aslan payını almış olan emperyalizme ve onun maşalarına emanetçilik 
yapmak gibi bir misyona soyundurulmuş olmalarını bilmeleri mümkiin 
değildir. Ama, onları teröre tahrik eden madamlar ve mösyöler, 
sırtlarım dayadıkları iktidarların dayattıkları acı reçetelerin sonucu 
olan işsizliğin iktisaden lüzumsuzlaştırdığı bu delik, m Iı bu (l/eıiıule 
sürdürülen çok acımasız bir nüfus denetimine kalk ulu bulunmanın 
>'11ıı.ı1111la ortak olduklarını bilmelidirler.
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Türkiye'nin uluslararası scımayc ılı ılı ,I il. ıltulı kcııdi'.ıni ilgilen

dirmeyen emeller uğruna bir "Us" olıırnl I ııllıımlmnk yerine, kendi öz 
çıkarlarına öncelik tanıyan hiı tutum mlnvn koyabilmesi de ve 
doğrudan varlığını tehdit eden İçlilik' lı "  I "  ı kn\ıilıllııı« ı ılı gllçlü 
olması ölçüsünde ınUnıklIndtlı İm l i , '  elin Ilı I ı liri lllkr filti ancak 
demokrasi idinde cildin ıılıılılllı l'nıklyr'nlıı yiltllnil sınırlayım en 
önemli unsur, demokratik gelişimin önüne t,ıkıu ılıttı engelin olmuştur 
Demokrasiye yönelik tertip ve tuzaklar açısından teıöıtln çok önemli 
bir rol oynadığını artık hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz. 12 Maı t da, 12 
Eylül de terörü kendisine basamak yaparak gelmiştir. Bugün de de
mokratik hak ve özgürlükler üzerine düşürülen gölgelerin başlıca ba
hanesi terördür.

Bu yolda, pek çok şey gibi, Anadolu'nun bir kilim motifi kadar 
hayranlık verici güzelliklerin kaynağı olması gereken inançsal ve etnik 
dokusundaki zenginlikler bile, acımasız terör eylemlerine malzeme 
yapılabilmektedir.

Son zamanlarda bağımsızlıktan sözelmeyi bırakmış görünen A. 
Öculaıı. lııı süre ö ıu r I (Ihının basınına yaptığı açıklamada hedeflerini 
şöyle helirlemekiediı " İ li/  karışıklık içinde hiı Türk devlel'i isliyoruz. 
Biz yeni bir askeri darbe istiyoruz Sonra hiz kazanacağız. Ocalan'ın 
"biz" dediği acaba kimlerdir?

Kuşkusuz, Türkiye Cumlıuriyeti'nin kumullarının kusursuz olduk
ları ve kusursuz işledikleri söylenemez ( ’ıımhuriyet'in daha demokra
tik ve daha sosyal nitelikler kazanması yolunda gerekli olan demokra
tik mücadelenin önemi büyüktür ve asla inkâr edileme/. Ancak, Cum
huriyetin daha demokratik ve daha sosyal olması için gerekli demok
ratik mücadeleye katkıda bulunmak başka şeydir; uluslararası serma
yenin Cumhuriyet'in varlığıyla veya niteliğiyle ilintili emellerine hiz
met etmek başka şeydir. Dolayısıyla, Cumhuriyet'in başına türlü nu
maralar getirmek gibi masum bir hevese kendilerini kaptırmış 
görünenlerin gerçek amaçları da bu ayırım içinde bulundukları yere 
göre belirlenmelidir.

Görülüyor ki bugün artık toplumların esenliğine yönelik tehditlerin 
ve ülkelerin kaderini belirleyen unsurların kazanmış oldukları boyut, 
bunların, tek tek ülkeler düzeyinde düşünülmelerini ola- 
naksızlaştırmaktadır. Küreselleşme denilen süreç, tehlikeleri ve 
olumsuzlukları uluslararasılaştırırken, çözümlerinin de uluslararası 
boyutlu olması zorunluluğunu belirginleştirmiştir. Bu bağlamda, de
mokrasi de, demokrasi mücadelesi de uluslararası boyutta ele
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111 ninni lan, rikiıı ve kalıcı sonuçlar sağlanması mümkün değildir.

Ilımım somut anlamı, Birleşmiş Milletler'den İM F’ye kadar tüm 
uluslararası iktidar ve karar odaklarının ve her alandaki uluslararası 
i l iş i ld in , uluslararası sermayenin boyunduruğundan kurtarılması ve 
İm luılıin olarak yeryüzü insanlarının demokratik istençlerinin her 
nlııııılıı egemen kılınmasıdır Bugün için, bu belki bir rüyadır. Ama 
I>11111111 ııllnm illim in İm kabus olilußli bilgimden bellidiı

lıı anlı/11 iı İnlıl ı ılıiı İni İlli III İPİıllkı . ılın, ılıl. ilk ayı ılığı yüzünden 
ııalaıııııln ılın mini ıiılllmll, Inılıııı,m lir ,uılnı anısında katillikli an
lı m  ı, . . ıln mı .m ı i ' l ı ,  ılı Imli/'i /<ıııınlıı kılıyor. İnsanları bir
im i...... I....... . ıı mı • iıı vm İm in yıkılması, lın Kirden bağnazlık kesin bir
, ■ 11111 ı ,. ııj'ı al11111,ıılaıı m değişik milliyetlere mensup insanlar 
a ı ıınln , ıl minima \ e değişik ıııaııçlaı arasında diyalog sağlanmadan
......I ıııilıııkıiıı ıılnlnln7 Küreselleşen sermayeye etkin bir yanıt
ulıijiuıalıllrı ek evrensel boyutlu bir demokratikleşmenin, ancak bu 
yı ıl la sap.lımııbilcceği açıktır.

Ne ya/ık kı bugün için ulaşılması çok güç görünen bu hedeflere 
ulaşabilmek için gerekli olan ideolojik aydınlanmanın 
gnı,ekleşin ilmesi açısından, sıkı sıkıya paraya bağlı bir alan olmaları 
ı Iı ila v ısıyla. politika ila ve batla bilim de en a/.ından şimdilik pek umut 
vım  l yöı llııinliyor

llıı yöıule, bedelin büyüklüğü karşısında çok mütevazi de olsa, çok 
anlamlı bir adıma, bir sanat adamı tarafından işaret edildiğini 
görüyoruz. Bu önsözün son cümlesi olarak bu ünlü yazarın, Nijerya’lı 
Nobel edebiyat ödülü sahibi Wole SOYİNKA ’nın şu sözlerini aktar
mak istiyorum: "Niçin, Güvenlik Konseyini demokratikleştirerek işe 
başlamayalım? Yetkilerini niçin genişletmeyelim ve oluşmakta olan 
bu yeni düzende, kaderleri sözkonusu olanlara, niçin biraz daha gerçek 
anlamda söz hakkı tanımayalım?"6

A.I.

(Ankarn, 8 Nisan 1994)

I "An Introduction by W illy  lin in d i" , N o il Soııilı, A rn>|*rnıı» Im Survival, The M IT  Press, Camb- 

i i . I p  I V K O  s I /

2, Su,:an O eo ijT  H im be l.i lloo im  iiuiu, I ’lu lo  İ V ks, lam dın , 19V0, s. X V II.

' Aynı run, h XV  XVI
I Aklım ın ........ Inn M iiilln  I Mlnymln O /c l lr j i in u r  , M ülkiyeliler B irliği Dergisi, Şubat 1994 Eki s

 ̂ l lınr, ti Anilik İVU1, » II \)
fı l|Min< lu Hıııııııııi'i. ”< lıuııjım I ’O N U ", Lc M onde d iplom atique, Octobre 1992, s .l.
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BÖLÜM : I 
YENİ DÜNYA DÜZENSİZLİĞİ





"BİR BAŞKA İKTİSAT"*

19. ncu Yüzyılda bir patlama niteliğinde yoğunlaşarak ortaya 
çıkan bazı etkiler, yeryüzünün çehresinde köklü değişiklikler meydana 
getirmiştir. Sanayi devrimi, bu oluşumun çok önemli ve en kolay 
gözlemlenebilen bir yanını oluşturur. Bu alanda insanlık, baş 
döndürücü bir gelişim süreci içinde kendisini buldu. Örneğin, in
sanlığın çok eskilere dayanan geçmişi boyunca görülmemiş bir 
başarıyı bundan ancak ikiyüz sene kadar önce Montgolfier kardeşler 
balonu icadederek gerçekleştirdiler. O  tarihe kadar, kavranması zor 
zamanlar boyunca insanlar insanlığın bilinen başlangıcından bu yana, 
hep karada yürüyen veya suda yüzen araçlar kullandılar. Oysa, ba
lonun icadından bu yana geçen ve nihayet iki insan ömrü ile ifade edi
lebilecek bir zaman dilimi içinde ulaşım araçları alanında nitelik ve ni
celik bakımından kaydedilen hızı kavramak zordur. Yaşayan 
insanların gözünde bile, bir zamanlar tam bir hayal olan Ay'a seyahat, 
katedilen mesafenin nasıl bir aşamasında olduğumuzu vurgulamak is
tercesine gerçekleştirilmiş bulunuyor.

Bu köklü değişmenin bir başka yanı olarak, kurulan yeni dünyanın 
üzerinde temellendiği ve işleyişine egemen olan dünya görüşü, adeta 
yeni bir din gibi insanların bilinçlerini derinden kavramaya 
başlamıştır. 19.ncu Yüzyılın başında veya hemen öncesinde yaşamış 
bulunan liberal iktisatçıların, bu yeni dinin peygamberleri olduğunu 
I.ıı/edersek, son peygamberinin de Milton FRIEDM AN olduğunu 
kıılıııl dinciniz gerekir. Elinizdeki derleme de bu kişinin düşünceleri

(♦) Y 11/ ıiıııı ııynı mlı laşıyan derlemesinin 1983 tarihli birinci baskısına yazdığı önsöz.

Ill ■ İlli lh i)h ı İklimi, (İkinci Baskı), İstanbul, 1987, s. 7-14
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ıl/,erinde yoğunlaşmış bulunmaktadır. 19.ncu Yüzyıl liberal ik
tisatçılarından Adam SMITH (1723-1790) bu dine bir de söz de tanrı 
bulunmuştu: "görünmeyen el"! Smith'e göre, insanların bireysel 
çıkarlarını gözeterek ve bu yolda birbirleriyle rekabet ederek ortaya 
koyacakları çabaların sonucunda herkesin yararına uygun bir toplum 
doğacaktı. Yeter ki devlet, şunu veya bunu korumak için veya başka 
bazılarını frenlemek veya engellemek için müdahalede bulunmasın; 
olup bitenler karşısında, bizim dilimize "altta kalanın canı çıksın" 
biçimde aktarabileceğimiz "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" 
(laissez-faire, laissez-passer) ilkesine bağlı kalsın. Çünkü Smith, ben
cil çabaları ortak mutluluğa, ortak yarara kanalize eden bir 
"görünmeyen el"in varlığına inanmaktaydı ve bu inanca uygun dav
ranışlar hızla ekonomik ve toplumsal hayatın ö/.ii haline gelmeye 

başlamıştır.
***

19.ncu Yüzyıl kapitalizmi Batı Avrupa hıristiyan toplumlarında 
doğmuştur. Bu sisteme özgü dünya görüşü, söz konusu toplumların in
sanlarının bilinçlerini sarıp sarmalarken, hıristiyanlıkla fazlaca bir me
selesi olmamıştır. Herşeyden önce, hıristiyanlık Ortaçağın engizisyon 
mahkemelerinde kendi fermanını da önemli ölçüde yazmış 
olduğundan ya kitleler üzerindeki etkinliği azalmış, çoğu alanda 
pozitivist ve ateist akımlar karşısında yenik düşmüş veya 
başlangıcındaki yönelişleriyle ilgisi zayıflamış bir konuma girmiş bu
lunuyordu. Kaldı ki, hıristiyanlığın kazandığı yeni biçimler içinde, 
19.ncu Yüzyıl liberal kapitalizminin ve bireyci dünya görüşünün en 
önemli felsefi dayanaklarından birinin bulunduğu bilinmektedir.

Liberal kapitalizm, doğuş ve gelişimi için en uygun ortama en 
önce İngiltere'de kavuşmuştur. O  dönemde bu ülkede hakim olan 
püritanist hıristiyan dünya görüşü, bireyci kapitalizme haklılık ka
zandıracak bir öğretinin takipçisi olarak etkinliğini sürdürmekteydi. 
Bu inanca göre, yoksulluk bazı insanların günahlarının karşılığı ola
rak "Tanrı" tarafından verilmiş bir ceza idi. Zenginlik ise ilahi tak
dirin sonucu olan bir mükâfat sayılmaktaydı; gene de bazı insanlar iyi 
ve çalışkan oldukları halde yoksul düşmüşlerse bunun da 
yadırganacak bir yanı olamazdı; zira bu gibiler mükâfatlarını öbür 
dünyada fazlasıyla bulacaklardı. Dolayisıyla, yerleşmekte olan yeni 
ekonomik ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan, yoksulluk ve ekonomik 
dengesizlik gibi bazı sonuçları gidermek için, devletin -bırakınız 
y.ıpsınlar ilkesine aykırı olarak- koruyucu önlemler alması veya her- 
İm'nİii kendi kişisel çıkarını düşünmesi ilkesine aykırı olarak, bazı in



sanların sendika gibi örgütleıin çalısı altımla dayanışına içine gir
meleri, yalnızca Sınillı'ın ..... ........ ıv c ıı elı'nın işini bozmakla kal
mayacak, aynı /.aınatula p iliılııııi/m ııı ılalıı lakdııiııc de aykırı
düşecekti.

Liberal kamlnlmıı bir diğer dayanağını da doğuş döneminde göz 
kamaştırıcı biı gelişim gösteren pozitif bilimler çerçevesinde 
bulmuştur. Özellikle, Darwin'in ortaya attığı faraziyelerin ve bul
guların, doğa bilimlerinin dışında, toplumsal bilimlerde de geniş 
yankılar uyandırdığı bilinmektedir. Darwin doğada yaşam kavgalarını 

sürdürürlerken birbirleriyle ölesiye bir yarış ve mücadele içinde bu
lunan canlıların dünyasında "doğal ayıklanma" kuramının hakim 
olduğu sonucuna varmış ve bu işleyiş sayesinde en sağlıklı ve güçlü 
olanların hayatta kalması, sağlıksızların veya güçsüzlerin silinip git
mesi sonucunda bir ideal dengenin gerçekleştiği görüşünü ortaya 
koymuştur.

Böylece, rekabete dayalı bireyci kapitalist ekonomik işleyişin so
nucunda bazılarının iflas etmeleri, miilksüzleşmeleri, ekonomik ha
yattaki etkinliklerini yitirmeleri; buna karşılık, ekonomik açıdan 
sağlıklıların ve güçlülerin ayakta kalmaları esasına dayalı bir eko
nomik dengenin ve "ideal düzen"in ekonomik hayatta da egemen 
olması, yalnızca ilahi takdire değil, doğal düzene de uygun 
görülebilmiştir. Kuşkusuz insanların doğaya baktıkları vakit esas ola
rak vahşi hayvanların dünyasına egemen olan bazı kuralları görmeleri 
ve bu kuralların kendi dünyalarına taşınmasından yana olmaları; buna 
karşılık, örneğin birbirlerinin güneşini engellememek için büyük bir 
çaba içinde bulunan bitkilerin ve yaprakların dünyasına egemen olan 
kuralları görmemeleri veya görmemezlikten gelmeleri için başka ve 
önemli bazı unsurların bulunması gerekir.

* * *

l iberal kapitalizm, yeni bir din gibi bilinçlerde kök salarken çağın 
insanlarının başlıca beklentilerini cevaplandıracak ve önem verdikleri 
Ita/.ı değerlere gerçeklik kazandıracak güçlere fazlasıyla sahip bu
lunuyordu. İnandırıcılığının asıl kaynağı bu noktada aranmalıdır; tıpkı 
(teıçck dinler gibi... Hz. Musa'nın çağında büyücülük revaçtaydı ve 
( ı kı/ıldeniz'i bile bir anda ikiye ayırabilen büyülü bir asaya sahip ol- 
ıııakla ün yapmıştı. Hz. İsa'nın döneminde dokunuşlarıyla hastalara 
j11 a veren kişiler aranmaktaydı. O'nu izleyenler, bu konuda, ölüleri 
l'llı dirilten bir güce sahip olduğuna inanırlar. Hz.Muhammet'in 
ı,apıııda, Kabe'de yarışan şairler en itibarlı kişilerdi; Kur'an bunların
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üzerinde temellendiği ve işleyişine egemen olan dünya görüşü, adeta 
yeni bir din gibi insanların bilinçlerini derinden kavramaya 
başlamıştır. 19.ncu Yüzyılın başında veya hemen öncesinde yaşamış 
bulunan liberal iktisatçıların, bu yeni dinin peygamberleri olduğunu 
farzedersek, son peygamberinin de Milton FRIEDM AN olduğunu 
kabul etmemiz gerekir. Elinizdeki derleme de bu kişinin düşünceleri

(*) Yazarın aynı adı lajıyan derlemesinin 1983 tarihli birinci baskısına yazdığı önsöz.

Bkz: Bir Rafitti İktisat, (İkinci Baskı), İstanbul, 1987, s. 7-14
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ti/• hıiıİç yoğunlaşmış bulunmaktadır. 19.ncu Yüzyıl liberal ik- 

ıi'niiı,ılımlıdan Adam SMITH (1723-1790) bu dine bir de söz de tanrı 
bulunmuştu: "görünmeyen el"! Smith'e göre, insanların bireysel 
çıkınlarını gözeterek ve bu yolda birbirleriyle rekabet ederek ortaya 
koyacakları çabaların sonucunda herkesin yararına uygun bir toplum 
dolacaktı. Yeter ki devlet, şunu veya bunu korumak için veya başka 
lu /ıla ıım  frenlemek veya engellemek için müdahalede bulunmasın; 
ulıiji bilenler karşısında, bizim dilimize "altta kalanın canı çıksın" 
biçimdi' aktarabileceğimiz "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" 
(la ıv .r/ laııe lalssıv |iasseı ) İlkesine bağlı kalsın. Çünkü Smith, ben- 
ı il ı,1111111a11 tıılıık ıııııllıılııpa «ıılak yaıııın kııııali/e edcıı bir 

i'iiııiıu ıiı \ ı<ıı 1 1 lıı ilinim ı lııaıııııak laytlı \> İ m i  i nam a ııy^mı ılav- 
la ııiflıiı İti/ la • U• ılıtııttll m lıi|ilıın ııa l havalın (t/tl haline gelmeye 
liıif laııııyl ıı

<¥<¥ +

I') ııcıı Vıi/yıl kapılalı/ıııı Matı Avıııpa lııııstlyaıı to|>lııııılnrında 
doğmuştuı Iiıı sisteme özgü dünya görüşü, so/. konusu topluınların in
sanlarının bilinçlerini sarıp sarmalarken, hıristiyanlıkla fazlaca bir me
selesi olmamıştır. Herşeyden önce, hıristiyanlık Ortaçağın engizisyon 
mahkemelerinde kendi fermanını da önemli ölçüde yazmış 
olduğundan ya kideler üzerindeki etkinliği azalmış, çoğu alanda 
pozitivist ve ateist akımlar karşısında yenik düşmüş veya 
başlangıcındaki yönelişleriyle ilgisi zayıflamış bir konuma girmiş bu
lunuyordu. Kaldı ki, hıristiyanlığın kazandığı yeni biçimler içinde, 
19.ncu Yüzyıl liberal kapitalizminin ve bireyci dünya görüşünün en 
önemli felsefi dayanaklarından birinin bulunduğu bilinmektedir.

Liberal kapitalizm, doğuş ve gelişimi için en uygun ortama en 
önce İngiltere'de kavuşmuştur. O dönemde bu ülkede hakim olan 
püritanist hıristiyan dünya görüşü, bireyci kapitalizme haklılık ka
zandıracak bir öğretinin takipçisi olarak etkinliğini sürdürmekteydi. 
Mu inanca göre, yoksulluk bazı insanların günahlarının karşılığı ola
rak "Tanrı" tarafından verilmiş bir ceza idi. Zenginlik ise ilahi tak
dirin sonucu olan bir mükâfat sayılmaktaydı; gene de bazı insanlar iyi 
vc çalışkan oldukları halde yoksul düşmüşlerse bunun da 
yadırganacak bir yanı olamazdı; zira bu gibiler mükâfatlarını öbür 
dünyada fazlasıyla bulacaklardı. Dolayısıyla, yerleşmekte olan yeni 
ekonomik ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan, yoksulluk ve ekonomik 
dengesizlik gibi bazı sonuçları gidermek için, devletin -bırakınız 
yapsınlar ilkesine aykırı olarak- koruyucu önlemler alması veya her
kesin kendi kişisel çıkarını düşünmesi ilkesine aykırı olarak, bazı in



sanların sendika gibi örgütlerin «,alısı alnınla dayanışma içine gir
meleri, yalnızca Smith'in "görünmeyen *’11 ııııı ışını bo/.ııınkla kal 
mayacak, aynı zamanda püritımi/ııılıı dalıl takılının- ılc aykırı

düşecekti.

Liberal kapitaliyııı bit ıliğcı dııyııııııpıııı da ılnpıış döneminde gö/ 
kamaştırıcı bu ('dişim ^iWleien po/ılll bilim in çeıçı'vesinde 
bulmuştur. < )/<-11iklc, I )nı wIıı'111 oltaya allıp.ı lıııa/lyrlrıiıı ve bul 
guların, doğa bilimlerinin dışında, toplumsal hlliuılcıılc ılc geniş 
yankılar uyandırdığı bilinmektedir. Darwin doğada yaşam kııvgaP.ııını 
sürdürürlerken birbirleriyle ölesiye bir yarış ve mücadele içinde bu
lunan canlıların dünyasında "doğal ayıklanma" kuramının hakim 
olduğu sonucuna varmış ve bu işleyiş sayesinde en sağlıklı ve güçlü 
olanların hayatta kalması, sağlıksızların veya güçsüzlerin silinip git
mesi sonucunda bir ideal dengenin gerçekleştiği görüşünü ortaya 
koymuştur.

Böylece, rekabete dayalı bireyci kapitalist ekonomik işleyişin so
nucunda bazılarının iflas etmeleri, mülksüzleşmeleri, ekonomik ha
yattaki etkinliklerini yitirmeleri; buna karşılık, ekonomik açıdan 
sağlıklıların ve güçliilcrin ayakta kalmaları esasına dayalı bir eko
nomik dengenin ve "ideal dilzen"in ekonomik hayatta da egemen 
olması, yalnızca ilahi takdire değil, doğal düzene de uygun 
görülebilmiştir. Kuşkusuz insanların doğaya baktıkları vakit esas ola
rak vahşi hayvanların dünyasına egemen olan bazı kuralları görmeleri 
ve bu kuralların kendi dünyalarına taşınmasından yana olmaları; buna 
karşılık, örneğin birbirlerinin güneşini engellememek için büyük bir 
çaba içinde bulunan bitkilerin ve yaprakların dünyasına egemen olan 
kuralları görmemeleri veya görmemezlikten gelmeleri için başka ve 
önemli bazı unsurların bulunması gerekir.

* * *

Liberal kapitalizm, yeni bir din gibi bilinçlerde kök salarken çağın 
insanlarının başlıca beklentilerini cevaplandıracak ve önem verdikleri 
bazı değerlere gerçeklik kazandıracak güçlere fazlasıyla sahip bu
lunuyordu. İnandırıcılığının asıl kaynağı bu noktada aranmalıdır; tıpkı 
gerçek dinler gibi... Hz. Musa'nın çağında büyücülük revaçtaydı ve
O, Kızılıleni/.'i bile bir anda ikiye ayırabilen büyülü bir asaya sahip ol
makla ün yapmıştı. Hz. Isa'nın döneminde dokunuşlarıyla hastalara 
şifa veren kişiler aranmaktaydı. O'nu izleyenler, bu konuda, ölüleri 
bile dirilten bir güce sahip olduğuna inanırlar. Hz.Muhammet'in 
çağında, Kabe’de yanşan şairler en itibarlı kişilerdi; Kuran bunların
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İn |' .mı gölgede bırakan bir şiiriyete bürünmüş olarak ortaya çıktı. Li- 
1« ıııl kapitalizm ise yeni bir uygarlığın öncüsü olan Batı Dünyasının, 
Koııt-sans'lan bu yana peşinde koştuğu bir özlemi gerçekleştirmiştir: 
bilimsel, teknolojik gelişme”. Yeni oluşan müteşebbis sınıf, bu dinin 

umcnlütlcri olarak, birbirini izleyen icat ve keşiflerin ekonomik ha- 
valla gerçeklik kazanmasında olağanüstü bir başarı göstermiştir. Ne 
vııı ki, l‘) ucu Yüzyılda yerleşiklik kazanan üretim ilişkileri bir dizi 
toplumsal sorunu ila beraberinde getirmiştir. Yeryüzünün o zamana
I inlin t........ıılıjtı lııulc’ \c  lıııvııiia ekonomik dengesizlikler, rekabete
■ 111\ alı pıt/ 1ıı ılı .kılı ııı ıııı İmi ılıtlııtl ol,nal boyveıııılş; yeni koşullara 
m , ı ı  ılı s 11 ı l  ı l  ııım iıul 11 al e >ı I anı 11 al aı m ekonomik hııımlıııılıu ıııa- 
' lal 11 nılltl bu İm la  \ ıi/ il «ılaı ak l aı Ih ■•alın» .ıııııı drııııı baş unsurları 
halim ı>• 11nlv11'

İlli laik.....  ılıı.ılnlllı bllıı İl. ini na lın lına  ı jırnkt'lı lıusııs. bi-
ıı \ “a I dikili ı ı ı n, ı um I muin blı ı (lr\ i jiıı ıılı,iıı . ı l ı I  Iı ıılıııak değil 
ılı (irıyodlk ıılıııak blllıalıma <111■.11n Ilı- ıılllla ıılll Ilımlınla birlikte, 
iktisat kitaplın ıııııı başlıca soı ıııııı, dcvıcs d  bunalımlının nedenlerinin 
araştırılmasıyla ve tartışılmasıyla ilgilidir.

* * #

Yeryüzü geçmişte bu tür bunalımların en büyüğünü İkinci Dünya 
Savaşı öncesinde yaşamıştır' Bu büyük bunalım, 19.neu Yüzyıl ka
pitalizmine özgü kurallara tümüyle bağlı kalmanın artık mümkün 
olamayacağı ve sistemin ayakta kalması için özüyle belli ölçüde 
çelişen bazı önlemlerin alınmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini or
taya çıkarmıştır. Bu konuda ne yapılması gerektiğinin açıklanmasında 
ve anlaşılmasında, İngiliz iktisatçısı John Maynard KEYNES (1883- 
1946) ve ünlü yapıtı Genel Teori başlıca rolü oynamıştır.

Keynesçi düşünce bir kısım iktisat kitaplarında çocukların 
oynadıkları bilye ve aşık türünden oyunlarla benzetme kurularak 
açıklanır. Bu oyunlarda, çocuklardan birinin sürekli kazanması, 
diğerlerinin elinde birşey kalmaması sonucu, oyunun bitmesi 
kaçınılma/, olur. Oyunun yeniden başlayabilmesi için, sürekli ka- 
/.ananın, kazandıklarından bir kısmını kaybeden arkadaşlarına geri 
vermesi gerekir. Bunun gibi, ekonomik hayatın çöküntüden uzak ka
labilmesi için de sürekli kazananların gelirinden, transfer yoluyla, 
sürekli kaybedenlere satınalma gücü kazandırılması gerekmektedir. 
Bu işlevin yerine getirilmesinde Keynes, en önemli rolü devlete 
tanımaktadır. Keynes, pazar ve rekabete dayalı işleyişin, devlet 
karışmadığı sürece, ideal dengeye ulaşmasının boş bir hayal olduğunu;
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tersine, bu durumda iflasların ve ly.ı/lıfMn. M'.ieımn uyulma/ bir 

parçası olduğu görüşünü ortaya koyımııjluı

Gerçekte, Keynes'in önerdiği, devirlin ekonomik Imyııtlnki rolüne 
ağırlık tanıyan çözümlerin niteliği, ne İlli bu ı*.< ilkle dolılıııulımış ol 
duklarına bağlı olmak degi^iı İtli linkinin, çok ıle^lyık siyasal ıc 
jimler içinde grıçeklrşilılleıı bn/ı ııyyıılnmnlnı Keynesçi olarak ııi 
tclendiıılebilıı. Ancak, Kcynes'len esinlenen çözünün denince, en 
önce batı Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal de
mokrat ve işçi iktidarların uyguladıkları "refah devleti" veya "sosyal 
devlet" ilkelerine dayalı politikalar akla gelir. Roosevelt'in "New 
Deal" politikası da bu çerçeve içinde ele alınabilir. Bu politikalar sa
yesindedir ki Batı Dünyasında geniş bir özgürlük ve demokrasi ortamı 
içinde, çalışan kitlelerin ekonomik refahını ve sosyal güvenliğini 
artırıcı adımların atılması mümkün olabilmiştir.Ancak, Keynes, nasıl 
bir sahada oynandığını ve öngörülen düzenlemelerin niteliğini her
kesten daha iyi görmüş gibidir. Keynes'in bu konuya ilişkin bakış 
açısının değerlendirilebilmesi için, 1930 tarihli şu birkaç cümlesine 
göz atalım:

"En azından ilaha bir yüzyıl boyunca kentlimizi ve başkalarını iyi
nin katli, kötünün iyi olduğuna inandı imalıyız; çünkü kötü işe yarar, 
iyi işe yaramaz. Açgözlülük, tefecilik (...) daha bir süre için 
tanrılarımız almaya devam etmelidirler Çünkü ancak onlar bizi eko
nomik ^erekxinimlet tünelinden nün ışığına çıkarabilir." 
(bkz.Schuınacheı. Küçük (•üzeldlr. e yay., İsi. 1979,s.26-27)

Keyııes, belki ile bu sözleriyle Nmitlı'in "görünmeyen el" dediği 
şeyin hükümranlığının sona ermediğini anlatmak islemektedir. Ve 
Keynes'in bu sözlerinin üzerinden henüz yarım yüzyıl bile 
geçmemişken sözünü elliği "tanrılar" yeryüzünü yeni bir ekonomik 
ve sosyal bunalım batağına sürüklemiş bulunuyor.I970'dc Dolar'ın 
uluslararası geçerliliğini kaybettirecek bir değer kaybına 
uğramasından bu yana, sanayileşmiş batı ülkelerinden başlamak üzere, 
dünya çapında işsizlik derinleşmekte, üretim gerilemekte, dünya ti
caret hacmi daralmakta, iflaslar yaygınlaşmakta, fiyat artışlarına engel 
olunamamaktadır. Mevcut bunalımı açıklamakta ve üstesinden gel

mekte Keynesçi ekonomik düşünce ve bu düşünceye dayalı po
litikalar yetersiz kalmıştır.

Enflasyonun, durgunluk ve işsizlikle birlikte varlık kazanmasına 
sahne hazırlayan bu yeni bunalım türü, Keynes’in tahlilleri 
çerçevesinde yer almış değildir ve Keynesçi ekonomik düşüncenin
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.ııııılııp.u kavramlarla sözkonusu bunalımın belirtilerinin isim
lendirilmesi bile mümkün olamamıştır. Bu nedenledir ki Keynes'in 
meçhulü olan "stagflation", durgunluk ve enflasyon sözcüklerinden 
iılıeiilmiş, yeni bir terim olarak iktisat diline girmiştir.

Ortaya çıkan bunalımın nedenlerini açıklamakta tutulan yol, ge
nellikle, Nasrettin Hoca'nın karanlıkta yitirdiğini aydınlıkta aramasına 
beıı/emekledir l’elrol fiyatlarındaki artışın ve OPEC'in bunalımdan 
'.oıııııılıı lıılııldııpıı göılllııılIşKlı <)ysa petrolün belirleyici bir eko
nomik ıııi',m olııımlıCı döneminde ile ılevıesel jieııel ekonomik 
I'iı ıı ıil ııııl ıı ııı ı h ia\ i i i, ık ıııi', hııhııiHia.ı. ,ı m uıııııı inilenle linin dııhu de- 
11n11 ı<I, ıı ıııııı ı ı 11, 1u , > ı< ılı İtli I -ııııl |ı ,kıl eluıekleılıı K.ıldı ki 

im \ ıiıl I n ı n ıı I ıı ı ıı ıı 1111 ioii v ‘ ı l'lhl |n İmle 111 | 11 r 11 ı lalın bakımlı 
ilil ılı iılı ılı {'ıl ılı \ ı ııı ı ıl ,ı i'il'i lıelıol lllellı İM lllkeleııle ılaluı önce 
ve 11 al m ) ı ı ıı _, kap aııılı olmak lıellımh bulunma ,ı. I ııı açıklamayı 
> • < ■ ı, e ı •. ı / 1 < 1111 n e 1.1 e 1111 (İle yanılan, uıııılıılınauıa',1 im  Iıı ki mevcut 
¡itinalını, petrol liyallarının l'/M'le OI'liC  yoluyla aıllırılmaya 
başlamasından daha önce I970'de başgösterıııiş bulunuyordu. Ayrıca, 
mevcut veriler, sanayileşmiş ülke mamullerinin liyatlaııııııı l l.)74'ten 
bu yana petrol fiyatlarındaki artışı karşılayacak ve yansıtacak bir 
tempo izlediklerini göstermektedir. Dolayısıyla, mevcut bunalımın 
petrol fiyatlarıyla ilişkisi kabul edilse bile, bu ancak, sözkonusu 
bunalımın petrol üreticisi olmayan sanayileşmemiş ülkelere 

yansıtılması bağlamında doğru olabilir.

* * *

İçinde yaşadığımız dönemin asıl üzerinde durulması gereken özelliği, 
yeni sorunlar karşısında yeni çözümlere başvurulması en basit bir 
mantık kuralı olmasına karşın, mevcut ekonomik bunalımın karşısında 
Keynes terkedilirken, onun yerine yeni çözümler aranmaksızın 19.ncu 
Yüzyıl kapitalizminin Friedman kanalıyla yeniden diriltilmek is
tenmesidir. Bu konuda geliştirilmiş bir tahlilden sunduğumuz 
aşağıdaki alıntılar, sorunu, mümkün olan en geniş açıklıkla ve de
rinlikle ortaya koymaktadır:

"Eğer bu durum bir uluslararası esrarengiz tertibin sonucu değilse 
sarsıcı değişimlerin bazen neden olduğu bir psikolojik olguyla 
açıklanabilir sanıyorum. O psikolojik olgu şudur: Kimi bireyler veya 
toplumlar, hızlı ve köklü b ir değişimin yarattığı gerçekleri ve 
baskıları kavramakta veya bu gerçeklerin ve baskıların üstesinden 
gelmekte başarısızlığa uğradıkları zaman, ürküp geri çekilme ve 
geçmişe re değişmeze sığınma eğilimine kapılırlar. Bu, paniğin neden 
nldıığu l’iı kaçış güdüsüdür.
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Aynı zamanda, ekonomi ve malise tılıınınııı kum bÜYÜctlIeri güçlU 
ve aşın ölçüde tutucu hn:ı ıılııshııuiıiM kuıulu\l,ıı ın ıhı <le\let>iYİe 
dünyanın değişik yörelerinde bıı İlli bil luııılfle k,ıı>ıl<ııı ve geçıııl} 
çağların geçersiz çarelerine boyun edebilecek lUııııııuı gelen kimi li 
derleri büyüleyin etkilen ıillınn ıihıblliYoı hıı (llıllnıt l ır v it , "Ulus 
lararası Kamu 111/melloıI Srııılıkusı'nm Avııi|wı lıolye Kıınlrııınsınıln 
yaptığı konuşma", Helsinki, 22 Nisan 198.1).

***

Yeni bir deha gibi ön plana çıkarılan Friedman’ın ambalajı içinde 
dünyanın dört bir yöresinde empoze edilen veya edilmek istenen mo- 
netarist ekonomik politikanın bizim dilimizde "sıkı para politikası" de
yimiyle karşılandığı görülmektedir. Sanki bu politika bir tasarruf po
litikası imişçesine! Oysa, Monetarizmin, uygulandığı her yerde büyük 
zahmetlerle meydana getirilmiş orta ve küçük işletmelerin iflasına 
neden olmakla ve en değerli ekonomik unsur olan işgücünün giderek 
artan bir bölümünü istihdam dışı bırakmakla, görülmemiş bir israfa 
yol açtığı; buna karşılık, batan paraların belli ellerde toplanması so
nucu, parasını nereye harcayacağını bilemeyen bir azınlık yarattığı 
artık iyice ortaya çıkmıştır, Bu nedenle, bu derlemede "monetarist" 
veya "monetariz.m" sözcüklerinin okluğu gibi kullanılması 
yeğlenmiştir.

***

Monetaıi/.min 19. ııcu Yüzyıl kapitalizminden farkı, özünde değil 
içinde yer aklığı tarihsel koşulların laikli oluşunda aranmalıdır. I9.ncu 
Yüzyılın ve hemen öncesinin liberal iktisatçıları, düşüncelerini ortaya 
attıkları zaman, ekonomik hayatta bir tür adalet sağlamak üzere ser- 
best rekabet piyasası koşullarının tam olarak işlerlik kazanacağını her
halde samimiyetle ummaktaydılar. Friedman ise yaşanmış bunca de
neyden sonra ve ekonomik hayatta serbest rekabete gerçekte hiçbir yer 
tanımayan dev tekellerin-ve çok uluslu şirketlerin egemen olduğu bir 
ortamda, bireylerin ve bireysel çabaların layık oldukları karşılıkları 
serbest rekabet piyasasında bulabildiklerine veya bulabileceklerine 
inanmamızı beklemektedir.

Friedman'a sorarsanız, O  da tekellere karşıdır. Ancak, te
kelleşmeye karşı önerdiği başlıca çözüm serbest rekabet kurallarının 
en geniş işlerliğe kavuşmasının sağlanmasıdır. Yüzyıldan fazla bir 
süredir dünyanın sahne olduğu gelişmeler ve yalın insan mantığı, ser
best rekabetin tekelleşmeyi önlemenin çaresi olmadığını, tam aksine, 
tekelleşmenin serbest rekabetin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu
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o lılıı^ ııın ı görmeye yetmemekte midir? Friedman, bu yönüyle 
anarşizm in babası Proudhon'u hatırlatır. Nitekim, bu özellikleri 
dola yısıyla Friedman'ı "liberal anarşist" sayanlara rastlanmaktadır.
I l icdmaıı da Proudhon gibi, sendikalaşmayı tekelleşmenin nedeni ola- 
ı nk görmekte ve sendikaları birer tekel saymaktadır. Bu nedenledir 
kı o da sendikalara karşıdır. Aslında, Friedman'ın anti tekelci 
('oıııııiıı .ii. yalın/,ı ;ı bu anlamda sonuçlarını vermiş bulunuyor. Vak- 
iıylı l'ıoııılhon, yıovi'i mailen işçilerinin kurşunlatmanın "meşru" 
«ılıİH0U yolumla I ouı , Itoııa|>aıl‘ıı ılıık lıiııc ı Iciva vermişti. Fri- 
ı ı l ı n a n  m | ı ı t ı ' l r | r ı  I ılı l ' ı l ı o ı  lı ı’l'ılt'11 Ihalı Ilı ıV  ka i l i n  (JllllUllld/ llü- 
KII11 iı lıiı lal ımlaıı lıa /ıla ıııım  .nıdlkalm vr ıleıııokııılık kurumlar 
|, ,ıı ı a ı n l a l  l ılı i l al 11■ >.-111• 11• 11 ı ■ İlli l ı ' i ı l r l - 1  o|ieı a .ynııhıı ıııııı ilham 
I ayııa/'i olmakImlıı Oy.a l'ıoıiılhon ıııı avlmına kaı-,,ı lekellrşınenin 
M'iıılll ala'jiımdmı değil, sendikalaşmanın lekı İle,,ıncılnı doğduğu or- 
lııyıı konulalı hirhuçıık asıa yıık ııı im /ıııııan nrçııılş bulunuyor.

* * *

Friedman, demokrasinin işlerlik kazanabilmesi için kendi 
reçetelerinin geçerli ve gerekli tek yol olduğu iddiasındadıı Bunu is
patlamaya çalışırken -ne türde olursa olsun- devletten ve devlet 
müdahalesinden yana olmayı, bir sihirbaz marifetiyle, özgürlük ve de
mokrasi düşmanlığıyla aynı torbaya koyuvermektedir. Böylece, dev
letin demokratik olabileceği ve devlet müdahalesinin halk iradesinin 
ürünü olabileceği gerçeğini bir çırpıda gözardı edebilmektedir. Öte 
yandan, devletin ekonomik ve sosyal hayattan çekilmesiyle boşalacak 
yerin, bireylerin özgür irade ve seçimlerine dayalı bir işleyişle dol

durulacağını savunmaktadır. Bunu yaparken de ekonomik ve sosyal 
alanda devletin somut alternatifi olan, demokrasi ve özgürlük il
keleriyle hiçbir ilgisi bulunmayan önceliklere göre yönetilen dev te
kelleri ve çokuluslu şirketleri gözden saklamak marifetine 
başvurmaktadır. Oysa, Friedmanizm ile demokrasi arasındaki ilişkiyi 
anlayabilmek için, Friedman'ın müridleri olan "Chicago oğlanları" mn 
emrindeki, kusursuz bir monetarist laboratuvar haline getirmiş bu
lunan ülkelerin başında gelen Şili'nin ne kadar demokratik ve 
özgürlükçü olduğunu bilmek yeterlidir.

* * *

Bizim ülkemizde varlığını sürdürmekte olan kültür mirasının ve 
devletin yapısına damgasını vurmuş bulunan Atatürkçülüğün, yeni- 
mııhafa/.akar monetarist saldırı karşısında engel teşkil edeceği 
düşünülebilirdi.



Nitekim, hu konuda "müslümaıı mahalli ılııdı •ıilynıi(Mt/ .alılmaz" 
sözünün anımsatıldıgına tanık «ıldıık lloylrlıklı belli İ mi j'cı^rp«- pat 
inak basılmış olduğu kabul rdllchlllııli tlrı^rklrıı ılr lekııbeti, in 
sanlar arasında ılt*p.il, İn i Inıuıııııı kemli İyindi v> kemli İtendi 
yöncliflcıinc kaısı yeıekll ve kaçınılma/ m*"''1 bu İnanışın. ıno 
nctnıi/ııı ile hnp.ılaşıııasmı ıııllıııklln ^ölmeyenin. haklı dlııbilirleıdi. 
Ancak bunun da çaresi bulunmuştur. İslam kültürü ile ilgisi takunya 
düzeyinin üstüne çıkamamış, batı kültürü ile tanışıklığı ise Red Kil, 
Zagor, Teksas külliyatından daha derinlere gitmemiş bir sentezden 
IMF patentli monetarizm satışı için başarılı bir acenta türetilebilmiştir.

Ayrıca dünyanın çeşitli yörelerinde bu işlevle yükümlenmiş olan
ların genellikle, dar açılı mekanik bir formasyona sahip teknokrat kad
rolar arasından çıktığı bilinmektedir. Bu gibiler, yeterli ölçüde fesefe 
ve tarih bilincinden yoksun olduklarından karşılaştıkları monetarist 
doğmaların ilkel cazibesine kendilerini kolaylıkla kaptırabilmekte ve 
bu dogmaları tek ve alternatifsiz bir gerçek gibi benimseyerek bir plak 
sadakati ile tekrarlayıp durabilmektedirler. Ne var ki asıl şaşırtıcı olan 
bu gibüerin, ülkemizde bazı çevrelerde, Atatürkçü devletçilik ve 
halkçılık sentezini dahi unutturacak bir etkinlik kazanabilmiş ol
malarıdır.

Kuşkusuz, monetari/ıne karsı ülkemizde çok şey yazılmış, 
söylenmiştir. "Alaturka kapitalizm" olarak nitelendirilen 
görünümlerine ilginç eleştiıileı getirilmişti! Mu derleme, söz konusu 
eleştirilere sanayileşmiş batı ülkelerinden tanıklar ve kanıtlar getirmek 
amacını gülmektediı Köylere monetari/.min alaturkalığının dışında ve 
ö/.ünıle mevrut temel tutarsızlıklara ve kuramsal boşluklara dikkat 
çekilmek istenmiştir.

Monaterizmin emrindeki antenlerin, rotatiflerin... gümbürtüleri 
arasında bu derlemenin sesi de pek duyulmayabilir. Varsın olsun; ge
nellikle de böyle olmuştur. "Kralın elbiseleri yok" diye bağıran hi
kayedeki çocuğun sesi de herhalde pek gür çıkmamıştır.

11



DIŞ liOlU/ KISKACINDA 
DIMOK RASİ

( irçeıılcıdc bu yıı/.ımda, I i i i i im / ,  reklamı ısı Sc'^ııt'la'mıı, ülkemizde 
niçin ycterince haşarılı olamadığına ilişkin l>ıı açıklamasına 
değinmiştim. 'Fürkiye'de okuına-yaznıa oranının düşüklüğünü, 
ANAP'ın seçim kampanyasına sağladığı katkıları sınırlayan Irir unsur 
olarak gördüğünü söylemekteydi.

Demokrasi bilinci ile okur-yazarlık arasındaki ilişki, tek boyutlu ve 
kolay anlaşılır bir ilişki değildir. Okuma- yazma oranı açısından biz
den çok daha yüksek düzeyde olan bir ülkede -bakıyorsunuz- reklam 
mekanizmasının güdümlemesi sayesinde, üçüncü sınıf bir film artisti, 
tarihsel önemde bir kurtarıcı olarak kitlelere kabul ettirilebiliyor. Buna 

karşılık, Roosevelt gibi müstesna yeteneklere sahip bir devlet 
adamının ismi etrafında "gizli komünist" türünden kuşkular 
uyandırılabilmiş ve geride bıraktığı sosyal kazanımların yaşamdan ve 
belleklerden silinebilmesi geniş ölçüde mümkün olabilmiştir.

Türkiye'de bu işin bu kadar kolay olmaması, okur-yazarlık oranın 
düşüklüğünün ötesinde, politik erginlik düzeyinin yüksekliğini de akla 
getirmekte. Doğrusu, Ön Asya gibi, yeryüzünün devlet ve yönetim ge
leneği bakımından çok zengin deneyimlere sahne olmuş bir bölgesinde 
yaşayan insanların, geçmişten gelen belli bir birikime sahip olmaları 
ve bu yüzden siyasal tavır alışlarında yalnızca mevcut koşullarla 
açıklanamayacak bir düzey sergilemeleri bizi şaşırtmamalıdır.

Sdgudla'nm jilet veya mayo reklamlarında da yararlanılan türdeki 
yöntemlerini anımsatan öğeler, son SHP kurultayında da sahnedeydi.

1 M h lM yc Illı ı l llr llg l Dergisi, sayı: 140, Şubat 1992.



Ancak, delegeler, pek çok gözlemciyi şnşıılan İm sonuç ortaya koy
muşlardır. Delegeler, lise mUna/nnı ckıplcı lııııı us elemanları gibi kura 
sonucunda kendisine düşmüş olan l>iı tc/ı. Iımıııp inanıımııuık gibi 
kavramlardan soyutlanmış biı yaklaşımla vı lakııl etkileyici bir 
üslupla sııvunııhilme yelcnc/îmln oldukça İnişindi biı örneği 
karşısında la/laca etkilenmediklerini g^MeıııılşIcıdiı

Bütün bunlar, demokrasi açısından umul veııci gelişmelerdir. 
Kuşkusuz, demokrasi açısından belirgin bir umut kaynağı oluşturmuş 
olan DYP-SHP koalisyonu da bu gelişmeler üzerinde temellenmiş ve 
varlığını korumaktadır.

Ne var ki demokrasi açısından tehlike arzeden unsurlar, yalnızca 
reklamcılık alanıyla ilgili değildir.

K K O N O M İK  D A R B O Ğ A Z

I )cıııokıasileı i tehdideden asıl büyük tehlike, uluslararası ekonomik 
ilişkileı ıılıııııııdlııı kaynaklanmakla. Yalnızca ülkemizde değil, tüm 
gelişmekle olan (İlkelcide, sııııı lı biı azınlığın yaraı lanmış olduğu dış 
hınçlın, geniş çoğunluğun luıgılııil ve geleceği üzerinde ağır bir yük 
teşkil çimekle kıılmıyoı, lopyckıın (Ilkı* ckonomosiııiıı dizginlerinin 
lıelli dış odııklaııı teslim edilmesinin aıııcı olııyoı likonominin 
yönetiminin (İlkenin yönetimi açışındım lıışıdığı belirleyici önem vc 
anlımı dolayısıyla, İmi sllıcç, demokrasiyi kıığıl ll/cıindc kalmaya 
ııııılıkııııı eden soııııçlaı dop.ııı ııyoı

DYP SIIP koalisyonunun oluşumunun hemen ardından, İMİ' vc 
(Miıııı kardeş örgülü olan Dünya Bankası gibi kuruluşlardan, öneri pa
ketleri yağmaya başlamıştır. Bunlardan, basma yansıyan bir tanesine 
göre, pünya Bankası, "KIT reformu" adı altında yarım milyona yakın 
insanı bir anda işsiz bırakacak bir reçete daha sunmuştur. Bütün bun
ların amacı nedir? Bütün bunların amacı, herhalde Türkiye'de yaşayan 
insanların sorunlarına çözüm bulmak değildir.

Bu tür odaklardan kaynaklanan önerilerin, belli bazı sorunlara 
çözüm getirmek amacıyla ortaya atıldıklarında kuşku yoktur. Ancak, 
çözümü amaçlanan, bu odaklara hakim olan güçlerin kendi sorunlarıdır 
ve bu sorunlara çözüm getirme amacıyla yapılan, gelişmekte olan 
ülkelerin halklarını yeııı bazı sorunların yumağı içine gömmekten 
başka bir şey değildir.
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D Ü N Y A  E K O N O M İ S İ N İ  K İ M L E R  Y Ö N K T İ Y O R ?

Parası olanın düdüğü çaldığı bir dünyada yaşıyoruz.

Yeryüzünde pek çok uluslararası örgütte, demokrasi kurallarının 

belli ölçüde işlerliği sağlanabilmiştir. UNESCO, ILO gibi kuru
luşlarda bu böyledir. Güvenlik Konseyi'ni oluşturan devletlerin veto 

yetkileri bulunmakla birlikte, Birleşmiş Milletler bünyesinde bile her 

devlet, eşit oyla temsil edilir.

A nı id* ııhıslııını .ısı ılışl ı ln  ııı, ısındım lemel nitelikt«* belitloyiei rol 
<ıyıiıi\ .m ııiıilı k ııııılıi'/ln ıd ıı ılım ım  lııııııııııi'iı İ ni- İnin llıı ıılmıdıı, dev- 
I. ılı ıı ıı  i jil iı ııı ı l ı  . ı ı n ıı İn ı ıh ' lı im ııiıilı f ili ıı ı iı ıı ıı ı m İn katkıda 
lıu lııııılııp ıı İm yO ııi'llııı yapılanm ası ve i . I i * v I v • ı j " i  in-m 111

O nırplıı İM İ  ııııı v ö l ı ı ' l l ı ı ı l l ı ı l i '  İn i ll\ı' ılı vlrl I ı ı ı ı ı l ı ış .ı sağladığı 
ıııııll İv iti k ı ıınınımlu oy lıııkkıtııı sahlpllt B ıı Imp.laıııdn ( l*)HVdaki du- 
ııı ııı itibariyle) yalnızca A B D ,  oyların yaklaşık .îd'sıııi elinde bu- 
lunduınıaktadır ve yedi sanayileşmiş ülkenin toplanı olarak sahip ol
dukları oy oranı %44.4'tür.

IM F bünyesinde kararların alınmasında değişik oy oranları esas 
alınmıştır. Temel bazı konularda alınacak kararlar açısından bu oran 

%85'tir. Dolayısıyla, oyların %20'sine yakınını elinde bulunduran 

Amerika'nın onayı olmadan, hiç bir temel konuda karar alınması 

mümkün değildir.

Unutmamak gerekir ki IM F ve benzeri kuruluşlar, birer hayır ku

rumu veya dayanışma örgütü değildir. Buralarda egemen olan anlayış, 
kâr maksimizasyonu ilkesi üzerinde temellenir. Buralar, rekabet ve 

sömürü ağının odaklaştığı noktalardır. Elbette ki öncelikle buralarda, 
herkes, kendi çıkarının peşinde koşacaktır ve elbette ki sonuçta 

öncelikle gözetilen çıkar, güçlünün çıkarı olacaktır.

Güçsüzler, yani uluslararası ekonomik İlişkilerde borçlu konumda 
olan ülkeler, kendi dışlarında alman ve güçlülerin çıkarları 

doğrultusunda biçimlenen kararlara boyun eğmeye zorlanırlar. Bu zor
lamayı sağlamada, gene borç yükü, en önemli araç olarak işlev görür.

Kuşkusuz, bu tür uluslararası mali güç odaklarında oluşturulan 

modeller ve reçeteler, gelişmekte olan ülkelere dayatılırken, asıl 
amacın ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin sorunlarına çare bulmak 

veya onların çıkarlarına daha fazla hizmet etmek olduğu noktası 

ti/ı i inde durulmaz. Öneriler, sanki bilimsel bir tercihin veya bir uz
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manlık çalışmasının ürünü imiş 11>ı sıııııılııı Sanki, ekonomik konu
larda, yeryüzündeki sermaye cıııck çelı .1 r.inden İtapmışız. herkes için 
aynı ölçüde geçerli bir bilimsel geıçek vmııııj )'ihı bu yanılsama ve 

çarpıtma yaygınlaştırılır.

T ( lK K İV i; 'N İN  A K T A N  DİJji K O I« , I A K I

Türkiye'nin 1980'den sonra uluslararası sermayenin yörüngesine 
kayıtsız şartsız olarak girmesiyle, dış borç yükü hızla büyümüştür.

Doç.Dr. Nuri Y ILD IR IM 'ın  yapmış olduğu hesaplamalara göre, 
Türkiye'nin, 1986 sonunda, toplam dış borçlarının ihracatına oranı 
(% 419),tüm gelişmekte olan ülkelerin ortalamasından (%171) daha 

fazladır. Keza, aynı tarihte Türkiye'nin dış borç toplamının GSYİH'ya 
oranı da ( %54,8) , söz konusu ülkeler ortalamasını (%39) aşmıştır. 
Türkiye, 1980-86 döneminde toplam dış borçlardaki artış oranı 
bakımından da rekor düzeydedir. Bu oran, Türkiye'de % 106, tüm ge
lişmekte olan ülkeler ortalaması bakımından ise % 76'dır.

Artan dış borçlar, yeni hükümet açısından da bağımsız ve halkın 
çıkarlarına uluslararası sermayenin çıkarlarından daha fazla ağırlık 
veren bir ekonomik politika izlenmesini güçleştirmektedir. Bunun için, 
halkın alın terinin ürünü olan K İT 'lcı yerli yabancı sermayeye peşkeş 
çekilmekle, hunim için, kitlesel iysizlipe malikimi edilen insanların ardı 
atkımı kesilmemekle, hunim İçin, iıj uüveııecNlni sağlayan yasa 
değişikliği, < esıııelle sonuçlnnduılamamnktadıı

K O K U T A N  K U R T U L M A K

Dış borçların kazandığı boyut, bunları ödeyip kurtulmayı ve 
höylece ^bağımsız bir ekonomik politika uygulama olanağına ka
vuşmayı ciddi bir biçimde engellemekte. Borçları ödememek ve bir 
daha da borç için aynı kapıları aşındırmamak, yani moratoryum ilan 
etmek yolu ise büsbütün güçlüklerle dolu.

Borcunuzu ödememek veya ödeyememek noktasına geldiğiniz va
kit, çok şeyi, bu arada en değerli kazanımlardan biri olan demokrasiyi 
bile yitirmek olasılığı ciddi bir biçimde beliriyor. Sayın Özal, bu 
gerçeği şöyle dile getirmişti: "Türkiye'nin en önemli meselesi 
ödemeler dengesi meselesidir. Bu mesele çözülmeden memleketimiz
deki demokraside kesintiler olması ihtimali kuvvetlidir."1
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Aynı konuda, Sayın Kahveci’nin de oldukça aydınlatıcı açık
lamaları olmuştur. Kendisine sorulan bir soruya yanıt olarak "Borcu- 
mı/u ödememeye kalkarsanız, tıpkı senet mafyasında olduğu gibi 
ndamı doğduğuna bin pişman ederler"2demektedir, Sayın Kahveci.

Bütün bu sözleri, uluslararası sermaye çevreleri adına ortaya ko
nulmuş, kuru sıkı tehditler olarak değerlendirmek elbette ki çok yanlış 
nluı Bunlar, gerçekçi gözlemlerdir ve yakın geçmişimizin nesnel tah
lilinden, bıııılıırdun farklı sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.

Anı al ıııııllim ıııııık jtrn l iı kı drmokı asinin la ış ı kııışıya bulun 
dıı0ıı 11't ıı IM w ı' 11 |t r 11 <' 11 lıakaıal tım ııltıı/ltlfa dllymrnlıı vr ııluslaıa- 
ı ıi ıi n'i ıııııyrv • 1 I" dl lıa ||ıııılıli|iı hu l ııdrı ülbl l>ı ıılııı ı ııır ıılıı ılr  kııhııl 
n lılı hıliı lılı ynııı ynkiııı

ll ı  ı jc y r  ıııgm cn, m .aıılıpııı ve ll lık ly ı  ıılıı dı iıııık ıııs l yolundaki 
ilı ıli'v i'ıiııi ’. ilıd ılıu ırs iıır ,  Inııııçla. k a ıa ılılık la  vr u lahildıpjın  r  katkıda 
h ıılıııım ııklıııı bıışkıı hu y o lu m u / yoklııt (/(lıık il başka lıcı yolun  
çıkm a z olduğu, daha başından bellidir.

Demokrasinin önündeki engeller, gene demokrasinin sağladığı 
olanaklarla aşdabilecektir.

1) "Dem okrasin in şartı d öv iz" , Tercüman, 8 E y lü l 1988.

2) "P işm an ederler", E konom ik  Panorama, 15 M ayıs 1988.
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DOGUBLOKU 
TOPLUMLARINDAKİ 

DEĞİŞMELERİN ANLAMI*

(lorhnçov ile Im^lııyun glnsııosl vc pcıestroykıı uyuulumulurı çok 
ir ııır l ııılr lık lck ı lu ı/ı ko ııııU ıı yeniden vc ı lc ı inlcıncsınc düşünmeyi 
jjr ıi'k li kılıyoı Konuyu Mifidmı tmkıııılııı için oldukça ın ııllıı İm tablo
nun hOiilndııpjl sOylrnelniıı loplu nO/Ic,.inciri konuşundu konudan 
O/.al, "k11ııu iı11sı ideoloji kalktığına gıtıc dalın kolay anlamına 
Mipltııım ııp.ı" kanaatini ılllc notlılyoı,1 Aıtık ünlü Maııileslo'dn 
'•dylı'iıdıp.ı >m111 Avııi|in'da kol gc/cıı komüııi/.ıııııı hayaletinin yerine* 
kii|ıllall/.ıııin Doftıı Avıupu'du ve Sovyctlcı Hirliği'nde yeniden diri 
lı>ını /a lc ı çığ lık larıyla kaı sı lay an hu var.

İnsanların, içinde yaşadıkları zaman diliminde meydana gelen 
olayları, görülmemiş, olağanüstü ve çok derin boyutlar taşıyan ge
lişmeler olarak görmeleri, yaygın bir eğilim olsa gerek. Çoğu kez, aynı 
olaylara aradan belli bir zaman geçtikten sonra daha geniş bir zaman 
perspektifi içinde bakıldığında aynı izlenimleri edinmek mümkün ola- 
mayabiliyor. Bundan yirmi yıl kadar önce Dünya'nın belli başlı 
ülkeleri, gençlik olaylarıyla, genel grev dalgalarıyla alt-üst olurken 
kapitalizmin sonunun geldiğini düşünenler az değildi. Oysa, bu olay
ların ardından gelen ekonomik bunalım koşullarını bile kendi varlık

* Mülkiyeliler Birliği DcrgİNİ, suyı 126, Aralık 1990, s. 33-37.
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imlenilir gerekçe yapabilen bir neo-liberal karşı devrim dalgası, 
I Klnya'yı kasıp kavurmakta devam ediyor.

Doğu bloku toplumlarında tanık olduğumuz olayların gerçek bo
yutlarını ve niteliğini serinkanlılıkla kavrayabilmenin birinci 
koşulunun, bu toplumlarda bugüne kadar varlığını sürdürmekte olan 
rejimler konusunda sağlıklı bir yargıya sahip olmaya bağlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Kuşkusuz, gelenin ne olduğu, neyi götürdüğüne bağlı 
olarak açıklık kazanabilir. Neyin son bulduğu konusunda gerçekçi bir 
sonuca varabilmek ise, killr haberleşme araçlarının tek yönlü 
ko^ıılhıııdıııııayıı yönelik rtkileriııiıı vr linkim propagandanın dışında 
kıdmııyı huyııınııık ıltlyülırhllııır çnluınım ^rırkllrll

't ı i l ı ı ı  > ıi I i ı ı p ı  I I I . .1 H l ı i | i l m ı ı l n ı l l | ı l ı i  ı ı ı ı  vdı i ı i ı i  y r lr ı ı  dep.i'jiıırlrrin

I .ı .mıti ....... . olıın i’ıi m  I ıııltıi çıı^ıı kı z 'ıiNli'iıııılık İm çuhayla çarpık
l ı ıkdııı ı ı d ll ly o ı  olı ıınsı ^ r l ı ı ıe k lr d i ı

Mıııksi/ıııi drıııokıasinııı karşıtı olarak göstermek, sosyalizm 
karşıtlarının işini kolaylaştırmaktadır. Demokrasi gibi kitlelere ma
lulmüş bir değerden yoksun görünmek, sosyalizmin kitlelerden soyut
lanmasında önemli bir etken oluşturabilmiştir. Oysa, tümüyle Batı 
toplumlarında demokrasi yolunda gerçekleştirilmiş kazanımların, 
başta işçi sınıfı olmak üzere çalışan kitlelerin uzun yıllar süren çileli 
mücadelelerinin ürünü olduğu gerçeği çok açık bir tarihsel gerçektir. 
Demokrasi yolundaki gelişmeler, kapitalizmin doğal bir uzantısı ola
rak değil, kapitalizmin bağrında doğmuş ve fakat ona karşı bazı 
güçlerin eseri olmuştur.

Doğu blokundaki gelişmelerle ilgili olarak da konunun, gene 
Marksizm ve demokrasi arasında kurulmaya çalışılan sahte çelişki 
çerçevesine sürüklenmek istendiğine tanık olmaktayız. Sovyetler Bir- 
liği'nde ve Doğu Avrupa toplumlarında meydana gelen değişmeleri, 
sosyalizmden demokrasiye geçiş gibi çarpık bir perspektiften 
göstermeye çalışmak; bir yandan kapitalizmi demokrasi ile özdeşmiş 
gibi gösterme, diğer yandan da sosyalizmi özünde demokrasiden yok
sun olduğu için kaçınılmaz bir yıkıma mahkummuş gibi gösterme 
amacına hizmet etmektedir. Böylece insanlığın karşı karşıya bulun
duğu sorun, sosyalizmin kaçınılmaz olarak ulaşacağı bir rejim türü 
olarak gösterilen Stalinist diktatörlükle, özgürlük ve demokrasinin 
özdeşiymiş gibi takdim edilen kapitalizm arasındaki bir tercih soru
nuna dönüştürülmektedir.
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mm

Oysa, böyle bir bakış açısının.k ıluılıııııl olanak ı/laşiııan iki temel
zaafı bulunmaktadır.Hımlnıdıın biıiııı ısı, Mııık ......... 1 ve > < ın l anlamda
sosyalizmin, demokrasinin ku fili i'lbl gösterilmesindeki
yanlışlıktır.Ikiıu'isi ise Dojiıı lllo k ıı l ı i | ı l ı ı ı ı ı l .......lakı değişmelerin,
ılcılKikıasıyc i’eçış dopıtıllUMludllkl ÇMİlMİHlduıı 11 >aı • lııır. >• 11 >1 
göstcrilmcsidiı I lopu blokııuılu ııu'ytlaııa (M'len jjj-Iı^ııit-lcıin, 
Krutçel’lr ve Avrupa koıııtlni/ıııl iiIimimivIu i m i i i < k.ı/uııımş olan bu 
demokratiklenme ö/lrııılıır yanıl ir kil rıli'iı vaıılıııı elbetti' ki vıırdıı 
Ancak, t Mıpıı lllokıımlakı dr Jlşmrlrılıı y rark lrıı ılı kapitah/nır 
dönüş veya kapitalizmin restorasyonu (onaıılması) anlamına gelen 
yanlan da bulunmaktadır ve olup bitenlerin oldukça önemli hit 
bölümünü oluşturan bu tür değişiklikleri, demokrasiye geçiş 
çerçevesine sığdırmak olanağı yoktur. Çünkü, demokrasiye geçiş sos
yalizmden uzaklaşma anlamına gelmediği gibi, kapitalizmin 
onarılmasını da demokrasiye geçiş anlamında görmek veya yorumla
mak mümkün değildir. Dolayısıyla, günümüzde Doğu Bloku toplum- 
larında meydana gelen değişiklikliklerin , özellikle pazar ekonomisine 
dönüş veya uluslararası sermayeye teslimiyet doğrultusundaki te
zahürlerini demokrasiye geçişle eşanlamlı saymak, son derece yanlış 
değerlendirmelerden bir diğerini oluşturmaktadır.

Once, bu iki sorundan birincisini, yani Marksizmle demokrasi 
arasındaki ilişkiyi aydınlatabilecek bazı noktaları belirlemeye 
çalışalım.

M A R K S İ Z M  V I  D I M  O K  R A S İ
Mmksı/mın öııeıllcriılln deıııokıasi ile yakın bap.lıınlısı, öngördüğü 

toplumsal dü/fiılıı kuruluşunu saplayarak haıvketııı dr çoğunluğun 
eseri olması anlamında demokratik olmasıyla başlar. Maıx ve Engels, 
bu lıktc kaleme aldıkları Manilcsto'da "daha önceki tarihsel hareketle 
ıııı azınlık hareketi veya azınlığın yararına hareket" oldukları 
görüşündedirler. Onlara göre, tarihin ilk çoğunluk hareketi, yani ilk 
demokratik hareket, sosyalizmin kurulması yolunda gerçekleşecektir. 
Marx, bir başka açıklamasında ise "işçilerin çok cahil olmaları nede
niyle kendilerini kurtaramayacakları, dolayısıyla tepeden, yani büyük 
ve küçük burjuvalar tarafından kurtarılmaları gerektiğini söyleyen 
kişilerle aynı yolda olamayacaklarını" söyler.2

Marx, ayrıca, yaşadığı dönemde demokratikleşmenin başlıca un
suru olarak ortaya çıkmış olan genel oy hakkının herkesi içerecek bir 
kapsam kazanması mücadelesinin yanında yer almıştır. Gene Mani-
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Iı '.lıulu "demokrasinin fethi"nin başta gelen hedefler arasında belir
lendiği bilinmektedir. "Demokrasinin fethi" ile genel oy hakkının 
Mıhlanmasının kastedildiği açıktır.3

Hedefe giden yolun demokratik olmasının ötesinde, hedefin de de
mokratik olması gözetilmiştir. Hedeflenen, "proletarya dik- 
tatörlüğü"dür. Ancak, buradaki "diktatörlük" sözcüğünün daha sonraki 
dönemlere, özellikle II.Dünya Savaşı öncesi dönemine özgü dik
tatör lüklerin çağrıştırdığı anlamla hiç bir ilgisi bulunmadığı da açıktır. 
Nitekim, Hngcls, "proletarya diktatörlüğü sözcüklerinin bütün 
delmeliyle dolu" olıınlmıı. "bu diklutörlüßün ııeyc ben/,ediğini bilmek 
i•<11y<ıı mır.ııııu/' l'ııır. Koıııllııtlllr bııkıııı/ <• pıoletarynnm dik 
inimlıijMI idi* ılrmrklrdlı l'ıııl . I omilnll r.. hlliııılipi tl/rıe. bütün 
, ..ı. I ı ı ı  . ., iııılı i . I ı ı 111 • ' 1, 1ml. idilden ve ı l ı  nıult ı a t ik  O/p.llllüklerin
......... i l l i m  l ı ı l ı ı  I . ■ 11 ■ . ı İ n . İ r i  ı ı l ı ı ı . ı l  İn l ı ı  İ r i n l i ' ' i  I ' 11 111| 1111111 s ıı I m o d e l i

I r m ı l l  r l ı ı ı ı  k tedll

Mm « ııı |ielerelt ■ıimyııllı.t lopltımıııı •*ıyiim yııpiM ıİr ilgili olarak 
Oııi'i ıı d II İt Iı ı ıııı çol. ,n, ık vr ıı v ı mitili bu hiçimde 1 >11 uy .1 koyduğu çok 
11/ hillııeıı bit Kııynıık vurdu Iİti. IN71) yılındn ( 'lıicnuo Tı ıhutıe gazetesi 
ıııulmhıııııc verdiği nıülakulııı metnidir.'1 Muıx, bu mülflkııtıııdu kendi
sine sorulan bir soruya yanıt olarak, sosyalist toplumun özelliklerini 
sıralarken çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin tüm özelliklerini zik
retmiştir. Ancak, ne garip ve anlamlıdır ki Marx'in bu açıklanılan, 
yapıtlarının Moskova’da yayınlanmış ciltlerinde yer almaz. Bunları 
yalnızca bazı batı kaynaklarında bulmak mümkündür.

Bu durumda sosyalizm adı altında Marx'i bile sansür eden bir reji
min kurulmuş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

S O S Y A L İ S T  T O P L U M D A  S E N D İ K A L A R
Demokratik toplumun temel özelliklerinden biri olarak, özerk ve 

özgür sendikacılık hareketinin varlığını ele almak yanlış olmaya
caktır. Dolayısıyla, Sovyet toplumunda ve esas olarak bu modeli be
nimsemiş olan Doğu Avrupa toplumlarında bu anlamda bir sendi
kacılığa yer tanınmamıştır. Nitekim, Polonya'da başlamış olan Da
yanışma hareketi de bu boşluğun ortam hazırladığı ve bu boşluğa bir 
tepki niteliğiyle varlık kazanmış ve sözkonusu modelde ilk gedikler bu 

yolla açılmıştır.

( rene çok kolay ve kesin bir biçimde ortaya konulması mümkündür 
kı Mıııksi/min klasiklerinin çizdikleri kuramsal çerçeve içinde, sosya-



lizm, özgür ve özerk sendikal.hm yeı tanımayan hiı toplumsal sistem 
olarak öngörülmemiştir. Marx'ııı sendıkalnı n. ın on* mm . salt ekonomik 
mücadele ile yetinmemek; hu mücadeleyi. ıkiıdnı ,ı s oııellk hiı hareketin 
kaçınılmaz vasıtası olarak siyasal patlı halindi' oı('dilenmenin ve siya 
sal mücadelenin ilk adımı olmak d< cetlenıllıııiı I olaıak O/etleııcbilir. 
Ancak, hu buluş açısı içinde devletle O/dı ,1c ,ıııı hu partinin layiıı 
ettiği kışileı laı,ılındım yönetilen ve ı le v lı i ı  |>,itlinin «lııek I i İlerini 
kitlelere ulaştıran birci "aklın ınıı kayışı" olmaklaıı ıhın el hiı sendika 
hareketinin savunmasını bulmak mümkün dcgıldıı

Gerçekte, sosyalist toplumda sendikaların yerinin ne olması gerek
tiği konusunda Lenin'in başlangıçta savunduğu görüşlerin de bağımsız 
ve özgür bir sendika hareketinin varlığından yana olduğu bilinmekte
dir. Leniıı, Sovyet toplumunun biçimlenmesine ilişkin ilk 
tartışmalarda, sendikaları devlete bağımlı organlar haline getirmeye 
yönelik görüşlere de; devleti - parti yerine- sendikaların kontrolüne 
vermeyi amaçlayan görüşlere de karşı çıkmıştır. Bu görüşlerden bi
rincisini "sendikaların devletleştirilmesi", İkincisini ise "devletin sen
dikalaşın ılınası" olarak nitelendiren Lenin, sosyalist toplumda da 
bağıtlısı/, sendikaların gereğini savunmuştur. I.enin'c göre, sosyalist 
toplumda da devletin bürokratik yozlaşmaya müsait bir yanı hulun- 
ıııaktadıı. hu nedenle. "ışçileıi devletlerine karşı ve devleti işçiler ta- 
raliııdan" konımak için sosyalist toplumda da sendikalara gerek 
vardır.1

llıı açıklamalardan sonra şöyle hiı soııuca varmak yanlış olmaya
caktır: Genel olarak demokratikleşmeyi veya daha ö/el hiı gelişme 
olarak devletten bağımsı/, sendikaların kurulması'' yolundaki ge
lişmeleri, tek başına ele alındıklarında,sosyalizmden uzaklaşma veya 
kapitalizme geçiş olarak görmek yanlıştır. Çünkü bağımsı/ sendi
kacılık, sosyalizm ile çelişen bir olgu değildir.Bu konuda, somut ge
lişmeleri değerlendirme açısından aydınlanması gereken sorun şudur: 
Devlet ve komünist partiler karşısında bağımsızlaşan Doğu Bloku 

ülkelerindeki sendikacılık hareketlerinin, başka bir bağımlılık ağı 
içine düşmeleri tehlikesi var mıdır? Polonya'da pek de zayıf olmayan 
ilk belirtileri görüldüğü üzere, Roma'daki papalığa bağımlı duruma 
düşmek; veya ABD'den yönelik etkilerin yoğunlaşması sonucunda 
Türkiye'de ve I atiıı Amerika ülkelerinde pek çok örneği görüldüğü 
türden güdümlü bir sendikacılık akımına dönüşmek, Doğu Avrupa 
sendikacılık hareketlerini bekleyen, "yağmurdan kaçarken doluya tu
tulmak" gibi bir olasılıktır.
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D E M O K R A S İD E N  U Z A K L A Ş M A N IN  S O R U M L U S U

Bu noktada, çok önemli bir soru ortaya çıkmaktadır. Marksizmin 
klasiklerinin öngördüklerinin aksine Sovyet ve Doğu Avrupa toplum- 
larında çoğulcu demokrasinin gereklerinin yerine getirilmemiş ol
masının ve bu arada, bağımsız sendikaların kurulamamış olmasının 
sorumlusu kimdir? Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa toplum- 
I.ıı unla bu sorunun yanıtı bulunmuştur: Stalin.

( ieçınişi deşin inekle lıeı kes tam bir apız birliği içindedir. O kadar 
l ı dış.ıı ıdıııı bıı ^ü/İn in  ı ulun hilenin ili soı ıım lıılaı ıııııı sanki başka 
İm j'i - < > • ■ 11 < )■ ı i-11 ıı t j oldııkl.ıı ı oııl.uııı yn iııe  haşl.11 yerlerden 

,,1111, 1. 11 e d ı lılı, blı '10i 11111hllt1p.il olmayan başka bıı/ı insanların ge
lil ilip yı ılı f in ilil lk l. il  ı / 1< nimlin kapılııblIlı < l ı \ 11itvI<' ll||ili saldırılar 
İm Slallıl II/ ı'lIlıdı* y11||ııı11uy11ıııkIıidıı

l ı l  kişiyi İni ı iilı ıı mumlu ..aymak tek kişiyi putlaştırma 
İm ı.ıli).unu İni ıı/ .nılısı olmak lan başka bıı şe\ olmasa gerektir. 
(İn.,, kn 11111ş111ılııni'.ı fcıeknı, Slaliıı'ııı niçin jı.ııonaya derecesinde 
hastalıklı hiı despotizm kurmuş vcytı kurabilmiş olmasıdır.

Itıı soı mı, yeıyü/üııde emperyalizmin yörüngesi dışında kalmak 
isteyen rejimlerin ve liderlerin karşı karşıya geldikleri güçlüklerin 
boyutunu düşündürmelidir. Gerçekte, Stalin olgusunu emperyalist 
kuşatma gerçeğinden bağımsız düşünme olanağı yoktur.

Emperyalist kuşatmanın bu denli etkin boyutlarda gerçeklik kaza
nabilmiş olmasının sorumluluğu da Sovyet işçi sınıfının değil veya 
ondan çok emperyalizmin anavatanındaki, yani batı toplumlarındaki 
işçi hareketlerinin yetersizliği ile açıklanabilir.

Emperyalizm, yeryüzündeki bağımsızlıkçı rejimleri veya liderleri 
iki tür seçenekle karşı karşıya bırakmaktadır. Ya, Salvador Ailende 
gibi sonuna kadar demokratik ve özgürlükçü kalmayı başaracaklar ve 
fakat, bir kaç yıl içinde emperyalist bir komplonun sonucunda iktidar
larıyla birlikte hayatlarım da yitirecekler; ya da Stalin gibi, Enver Hoca 
gibi ve hatta Humeyni gibi, kapalı ve koyu yasakçı bir rejim 
oluşturarak iktidarlarını ve hayatlarını sürdürmeyi başara
bileceklerdir.

Sİ K A D A  S O S Y A L İZ M

Dalın önce bir açık oturumda Sovyet toplumunda görülen hızlı 
Halı , n yönelişin nedenlerini açıklarken, "bağışıklıktan yoksun olma"



benzetmesini kullanmıştım.7 Gerçekten ılı- Sovyet toplumunun ve ge
nel olarak Doğu Bloku toplumlarımn Batı yoıüııgcsine bu kadar çabuk 
kaymaları ve çok yerleşik ve sağlam gibi göt Ilımı depn İn ı birden bire 
terketmeleri, bağışıklıktan yoksun olmaya h n ı/n  bil dııııımun 
varlığını akla getirmcktediı Nitekim. I \ d ı  Nı .aıı ayı sonlarında 
Moskova'da Sosyal Milimin I ııslitılsU'ııdc blı »ıp İtlik bilim 
adamıyla birlikte katıldığımı/ sn ııinn çrıçevn,iııılr kaışılaştıpımız, 
Sovyet sosyal bilimcisi l ’rol Kıivopıız ila bununla çakışım bil benzet 
ine yapmıştır.Krivoğuz'a göre, "Sovyetleı Milliğindeki sosyalizmin 
zaafı serada yetişmiş olmasıdır".

"Bağışıklık yokluğu" ile kastettiğim, Sovyetler Birliğindeki sosya
lizmin, karşıt düşünce ve oluşumlara varolma olanağı tanınmayan bir 
ortamda gerçeklik kazanmış olmasıdır;bu nedenledir ki Sovyet insanı 
ve toplumu, karşıt düşünce ve oluşumlara karşı bağışıklıktan yoksun 
kalmıştır. Dolayısıyla, karşıt düşünce ve oluşumların, varlık kaza
nabildikleri ilk fırsatta bu kadar etkinlik sağlayabilmiş olmaları, yer
leşik düzenin kendi kendini koruyabilecek birikime sahip olmayışının 
sonucudur Mir kere daha kanıtlanmıştır ki karşıtlarına var olma ola- 
ıı.ıpı tııııımadan baskı ve yasak koşulları içinde belli bir alternatifi 
kitlclelcre benimsetmiş olduklarını sunanlar, gerçekte yapay ve sahte 
bir egeııınılipi temsil rtmckledlıln Ozllndc, emperyalist kuşatmanın 
bir ürünü olarak biçiııılnıdipini belirlediğimiz Sililinizin de höylesine 
temel bir zaafı bünyesinde taşıdığı içlıuliı ki karşıt düşünce ve 
oluşumlarla ilk temaslarının sonucunda hızla çözülmeye yüz tut
muştur.

Moskova'da Amerikan patentli bir hamburgercinin önünde yak 
laşık iki kilometre uzunluğunda bir kuyruğun uzayıp gitmesi; l ’apa’nın 
Polonya'da -Batı'daki bir katolik ülkede asla kazanamayacağı nere
deyse İsa ile kıyaslanabilecek bir itibar ve etkinlik sahibi olduğunun 
kanıtlanması... bütün bunlar, bağışıklıktan yoksun olmanın yolaçtığı 
durumlardır. Günümüzde, Doğu Bloku toplumlannda, vaktiyle Misso- 
uri zırhlısının İstanbul'u ziyaret ettiği günlerde Türkiye'de görülmüş 
olana benzer bir Amerikan hayranlığının başladığını söylemek bile 
abartma olmayabilir. Türk halkının o noktadan bugün vardığı noktaya 
varması, bir hayli tecrübe ve zaman gerektirmiştir.

Kapalılık, Sovyetlerde hemen her çevrenin üzerine parmak bastığı 
geçmişe özgü bir zaaf olarak belirlenmiş bulunuyor. Prof. Krivoğuz’un 
"serada yetişme" benzetmesiyle anlattığı da budur. Ancak,açılma de

nildiğinde özellikle akademik ve entellektüel çevrelerde anlaşılan, 
yalnızca demokratikleşme veya özgürleşme değildir. Esasen, uygula-
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ıııınlıı haşlamış olan da bu değildir veya yalnızca bu değildir. Bugün 
Sovyetlerde ve Doğu Avrupa toplumlarında açılma adı altında asıl 
¿.umdemde olan ve uygulaması başlatılmış olan, pazar ekonomisine 
geçiş, uluslararası rekabete açılma, dolayısıyla uluslararası sermaye
nin kurallarına teslimiyettir. Demokatiİdeşme ve özgürleşme,çoğu 
kez, bu gidişin sonucunda gerçeklik kazanabilecek bir olgu olarak ve 
bu gidişin savunulmasında başvurulan bir gerekçe olarak sunulmak
ladır. llıı da kapitalistleşme ile demokratikleşmenin karıştırılmasının 
çok o /d  tarihsel örneklerinden başka bir şey olmamaktadır.

M I  M Is I / I  1*1 \ N I  V M  \ I » \ N  I* V /  V H  I I v O N O M İ S İ N E

, 11. ı llııll|lı inli ■■ bıııı ıba j lııılıiı.ıl llllllllN Iı I iııpıı Avrupa
...............1' 1111>l> hn'iın ' ılıtın inindi /(Ilı \ ıllnıdn m nihayet HO’lcrde
...I ı iı ti İl İm ı I "i ıı ıı 1111 bunal.......  .................... ııldıifiında kuşku
..I im llıı Inııı,ılımın m ılı ıılrııııııı .h,11 lamıma kının .ıı tıııtışıııalıdır.

t lııiııın n udin l ı ■.«>■.yalı•.! tııplıııııdıı m eıkıvi plaıılaıııaııın er veya 
ı11 ı, illa edi'i i'fıııi' ılaıı Halı da yııypııı olan göıılşltı Sovyet ve Doğu 
A vıııp ıı ik lısııtçıla ııııı vc aydınlarım da etki alanı içine alınıştır. Bu 
(•pilim, pa/aı ekonomisi doğrultusunda şiddetli bir yönelişle 
btlttlıılcnıııektediı

Doğu Bloku toplumlarında başgösteren ekonomik sorunların kay
nağını sosyalist planlı ekonominin yetersizliğinin kanıtı olarak 
uOrıııck, bu ülkelerde uygulanmış olan merkezi planın sosyalist plan
lamanın temsil edici bir örneği olduğu varsayımına dayanmaktadır.

Oysa, başta Sovyetler Birliği olmak üzere bu ülkelerde sosyalist 
planlamanın gerektirdiği deneyim ve entellektüel birikim, 
başlangıcından itibaren mevcut değildir. Ayrıca, bu ülkelerde ortaya 
konulan planlama uygulamalarının, kapitalist güçlerin hasmane tu
tumlarıyla örülü bir çember içinde gerçekleştirilmiş olmaları, gerçek 
bu sosyalist planın özelliklerini kazanmalarını ciddi bir biçimde en- 
pelleıııiştir.

Asıl önemlisi, demokratik katılım yokluğu, sosyalist planın kaba 
bıı bürokratik planlama düzeyine indirgenmesine neden olmuştur. 
Yaşanılan bunca deneyden sonra, sonuçta yapılmak istenen, bürokratik 
planlama yerine, demokratik planlamanın, yani gerçek bir sosyalist 
l'laıılamanm inşası değildir. Yapılmak istenen, merkezi planlama ye
mi. |i.ı ,n rl uımmisme geçişin sağlanmasıdır.
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Pazar ekonomisine geçiş özleminin bu kaılaı şiddetli ve yaygın 
olmasının arkasında, kapitalist ekonomilerin nösteımiş oldukları per- 
formansa(!) ve tüketim ekonomisinin sunduktanım duyulan hayranlık 
yatmaktadır. Pazar ekonomisine geçişin somu ııııdıı vnıılflıak ııok 
tanın. Latin Amerika, Hindistan veya l ilipınlcıV beıı/eı biı durum 
olacağı, pek .ıklıı gelıııemektediı lleıkt-mii gönlünde yatını, Amerika. 
İsveç veya Katı Almanya'da yaşayan, I V vs kanalıyla gözlemledikleri 
en Usttekilcrin yerinde plmaktıı l’a/.arm bıı fırsatı ve recep i umudunu 
taşıyanlar az değildir. Özellikle hakim konumdaki eııtcllcktücl kesim
lerin tavırlarında görülen budur."Mensup oldukları Sovyet toplumunun 
göreli olarak en ayrıcalıklı katmanının değer ve özlemlerini yansıtan 
reformcular, yeryüzünde kendi yerlerinin zengin, daha ayrıcalıklı 
Batılı aydınların yanı olduğunu yüreklerinin içinde hissetmektedir- 
ler.Hataları ve zaafları ne olursa olsun, kapitalizm, en ileri birimlerinin 
az bir bölümünde, mutlu yurttaşları için geçmiş ve günümüzdeki 
başka herhangi bir tophım biçiminde görülenin çok üstünde bir yaşam 
standardı ve güvence yaratmıştır. Bu mutlu yurttaşlar arasında,çoğu, 
sanat, bilim veya meslek hayatında bulunur. Bunlar kendi ülkelerindeki 
düzenin gerçek sahiplerinden daha diisük bir statü içindedirler; ama, iyi 
yaşarlar, kendi toplulukları içinde etkindirler ve geniş bir eleştiri ve 
muhalefet serbestısiıulen yararlanırlar. Siyasal açıdan, bu insanların 
çoğu, şu veya bu ölçüde temel refomların gereğine inanan liberal veya 
sosyal demokrattırlar. Kuşkusuz, Sovyet reformcularının çoğu, kendi 
ülkelerinin benzer bir çizgide gelişmesini istemektedirler ve pazarı bu 
yönde atılması kaçınılmaz bir adım olarak görme eğilimindedirler. Bu, 
kabul edilsin veya edilmesin, kapitalizmin restorasyonu doğrultusunda 
atılmış bir adımdır..."8

K A P İ T A L İ Z M L E  B Ü T Ü N L E Ş M E

Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa toplumlarında kapitalizmin 
restorasyonunun tek belirtisi pazar ekonomisine geçiş değildir. Buna ek 
olarak, bu ülkelerin ekonomilerini uluslararası kapitalizmin ticari ve 
mali ağma dahil etme yönünde şiddetli bir eğilim sözkonusudur.

Bu bütünleşmenin sonucunda, zayıf ile güçliinün serbestçe 
ilişkilenmesi konusunda ilk örnek ortaya çıkmış olmayacaktır. UlusT 
lararası ekonomik ve mali ilişkilerde zayıf ile güçliinün serbestçe 
ilişkilenmesinin sonucunda, cüçlüııün /.ayılı kendi çıkarları 
doğrultusunda biçimlendirmesinden ve dolayısıyla /ayılın daha zayıf, 
güçlünün daha güçlü olmasından başka bir sonucun doğduğu
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sürülmemiştir.Buna karşılık,ABD ve Japonya gibi etkin bir korun
madan yararlanabilmiş olan ülkeler başarılı bir gelişme 
gerçekleştirebilmişlerdir.

Pazar ekonomisine geçiş^konusunda olduğu gibi, dışa açılma ko
nusunda da temel neden, bu yollarla, mevcut ekonomik çıkmazlara 
çözüm bulma umududur. Oysa, mevcut ekonomik sorunların nedenleri, 
esas olarak uluslararası plandan kaynaklanmaktadır. Uluslararası eko
nomik düzenin zengini daha zengin,yoksulu daha yoksul yapan kural
larının değişmezliği konusunda beliren ımıııtsıı/luk, hu düzene olduğu 
gibi tabiiyet doğrultusundaki eğilim im  lulııık etmişin

Ilıı hupluıııdn I )ıığıı İlli>kıı lo|ihıınlnı ıııda k n |u ta lı/ıııııı restorasyonu 
un İn t ıll lıdn h e llim  epilltlll llıtlı'dn /O lı y ılla ıu ı başından itibaren bir 
I uıt I mı m I m 11 m l> İm .fiiM ı ıııır .  olan veııl lıh eıa l karşı d evrim  dal- 
r *ı .ıııdaıı İ m i  m ı. ı .  d 11.1111111 > nluu.ırı yııktııı İ le r  ik is i de 70 'li
\ ıllıiıdıın ............. >.n İllim  .unluım I tınıya ekonomik bunalımının
ılıı).... Iııp.ıı Miııııtlaıa 1,0/11111 lııılnıa gerekçesinden güç almakta ve her
ikisi ılı I'), ytl/vıl "İntakını/ yapsınlarcı" anlayışı yönünde bir "çağ 
.ıtlanın " sürecim i İade etmektedir.

I )tığu bloku toplumlarının bunalımını, herhangi bir çevre ülkesinin 
borç bunalımına benzeyen bir sadelik içinde ele elmak da yanlış ol
mayabilir. Özellikle "küçük Doğu Avrupa ülkelerindeki mevcut eko
nomik bunalımın en başta gelen nedeni, Batı sistemi tarafından çevre 
ülkesi niteliği ile yutulma olgusunun bir bileşeni olarak beliren (yüksek 
kurlu) dış borçtur".9

B E L İ R E N  O L A S I L I K L A R

Koyu Stalinist bir modelin pazar ekonomisine geçmesi ve uluslara
rası sermaye ağma dahil olması, ilk defa görülen bir durum değildir. 
Yugoslavların, "pazar sosyalizmine geçiş", "uluslararası rekabete 
açılma" sloganları altında 1963'den bu yana sürdürdükleri değişmeler 
de benzer nitelikler taşıyordu. Bu gidişin sonucunda Yugoslavya'nın 
bugün ulaştığı noktadaki durumu, "IMF kıskacındaki" herhangi bir 
Latin Amerika ülkesinden farklı değildir.

Özellikle, küçük Doğu Avrupa ülkeleri açısından başgösteren 
"gerçek tehlike, borçtan kaynaklanan sorunlarının nedenlerini siyasal 
ve ekonomik kuramlarına bağlamalarıdır.Eğer böyle yaparlarsa ve 
borç sorunlarını çözmek yerine siyasal ve ekonomik kuramlarını 
değiştirirlerse; kendilerinin nisbeten eşitlikçi toplumlarını ve kapsamlı
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sosyal refah sistemlerini, Latin Amerika'daki ne benzer bir durgunluk, 
eşitsizlik ve müthiş bir yoksullukla değiştirmiş olma durumuna 
düşeceklerdir".10 Kuşkusuz, Latin Amerika'ya benzeme yalnızca eko
nomik ve sosyal bir oluşumu ifade etmez Hu olııyumun doğal 
bütünleyicisi, siyasal istikrarsızlıkla! ve asken dıklııtöılüklerdir. 
Bütün bu olasılıklar, Stıılinizmdeıı kaçınken demokratikleşme udi 
altında başvurulan yolların ne ölçüde çöz.llın yeiiıeceği konusunda 
iyimser bir tablo ortaya çıkamıamaktudıı.

Latin Amerika'dan farklı olarak, pazarın gerektirdiği insan tipinin 
doğması için Doğu Bloku toplumlarında bir hayli zamana ihtiyaç ola- 
duğunu unutmamak gerekir. Çok uzun yıllar, işsizlik ve enflasyon gibi 
kavramlarla tanışmamış olan Sovyet ve Doğu Avrupa insanlarının, 
Polonya'da görüldüğü gibi %1500'e varan bir enflasyonla ve aynı 
ölçüde ciddi bir işsizlik tehlikesi ile sürekli olarak karşılaşmaları ha
linde içine düşecekleri durumun ne olacağı henüz anlaşılmış değildir. 
Doğu Hloku topluınlarının tarihsel ve kültürel miras bakımından Latin 
Amerika ülkeleri ile farklılıkları, aynı ekonomik olguların psikolojik 
ve sosyal plandaki yansımalarını farklı kılabilir.

Her şeye rağmen, (iorbaçov, amaçlarının sosyalizmi yıkmak ol
madığını tekrarlamakladır. önem li olan,bunların söylenmesinden çok 
halkın ne yönde ve nasıl bir kararlılık içinde olduğudur. Hu konuda son 
söz söylenmiş değildir Doğu ile Batı arasındaki duvarların yıkılması, 
sahte bir takını çelişkilerin yerine gerçek çelişkilerin gündeme gelme
si; adil ve demokratik bir Dünya'nın kurulması yönünde emekçi kitle
ler arasında kurulacak işbirliğinin hız ve kolaylık kazanması yönünde 
sonuçlar doğurabilir.

1) Bkz. 26 Haziran tarihli gazeteler

2) Yvon Bourdet, "Karl Marx et 1'Autogestion", Autogestion et Socialisme, Mart 1971, s.83.

3) Bkz. Engels, "1895 t.li İngilizce baskıya önsöz", K. Marx, Les luttes des classes en France, Ed. Soc., Pa

ris, 1967, s.25.

4) Bkz. Marx-Engels, La Sociale -Démocratie Allemande, Ed. 10/18 Paris,1975, s.83.

5) Lenin "The Trade Unions, The Present Situation and Trotsky's Mistake", On Trade Unions, s.380-381.

6) Bkz. "New Trade Unions Appear". World Trade Union Movement, No.4, 1990, s.8.
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DEMOKRASİ VE AYRILIKÇI 
SİLAHLI EYLEM

Akan bir suyun önüne engel çıkarsa; akışı durmaz, akış doğrultusu 
değişir veya asıl yönünden başka doğrultularda kabarmaya, ge
nişlemeye başlar. Genellikle toplumsal değişmenin de benzer yasalara 
göre işlediğini görürüz. Toplumların ve insanlığın ileriye doğru gi
dişinin ifadesi olan akımlar, bir engelle karşılaştıklarında veya çöküş 
biçiminde kendisini gösteren bir yenilgiye uğradıklarında, bu akımları 
oluşturan potansiyelin en azından bir bölümü,direnç ve kararlılık 
sınavındaki başarılarıyla ters orantılı olarak,başka mecralara kanalize 
olur.

Bu duruma, ilk defa, sosyalizimin gelişimi ve genel anlamda de
mokratikleşme açısından belirgin bir gerileme döneminin yaşandığı 
günümüzde tanık olmuyoruz. Demokrasi ve sosyalizmin gelişim 
çizgisinde kopma biçiminde yansıyan her yenilginin ardından doğan 
boşlukta, dönemin koşullarına göre değişen eğilimler güç ka- 
zanmıştır.Gerçekte, işçi sınıfının ve geniş emekçi yığınların en 
azından bir süre için aşamayacağı engeller karşısındaki durumu, çoğu 
kez, birikimini toprağın derinliklerine gizleyerek sabırla beklemesini 
bilen engin bir su kaynağını hatırlatır. Kararsızlık veya bir sarkaç gibi

* Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt XV III. sayı: 147, Eylül 1992.
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bir ekstremden başka bir ekstreme savrulma ve yön değiştirme 
özelliği, toplumun küçük burjuva katmanlarına ö/,güdüı I enin, küçük 
burjuvazinin bu özelliğini anlatırken şunları ya/.n "Kapitalizmin 
hoyratlıkları karşısında çılgına dönen küçük bııi|iıv.ı uııuışi/.m gibi, 
kapitalizme özgü bir toplumsal olguduı Hu illi bu devrimciliğin ka 
raısızlığı,boşluğu, lıı/.ln teslimiyeti-, duy .11 >. 1 / 11 p,. 1, boş laııte/.iyc ve 
hatla moda olun şıı veya hu çeşil hııi|uva epıliıııi yönünde çılgın bir 
tutkuya dönüşme özelliği herkesçe biliıımekledıı "•

Üstelik, bu tür eğilimlerin temsilcileri, geniş kitleyi de kendi dal 
galanmaları içine alma çabasından da geri kalmazlar ve bunda belli 
ölçüde başarılı olmaları da mümkündür. Toplumların demokratik
leşmesi süreci içinde ve genel olarak toplumsal mücadeleler tarihi bo
yunca bu yöndeki gözlemleri doğrulayacak sayısız örnekler bulunabi
lir.

P A R İS  K O M Ü N Ü  Y E N İL G İS İN D E N
S O V Y I  T I . K K İ N  Ç Ö K Ü Ş Ü N E . . .

I’aııs Komünü, 1871'in .’8 Mail ve 2 1 Mııyıs tarihleri arasına sığan 
kısa ömrüne karşın geniş yankılın uyandırmış olan bir oluşumdur. 
Koıııün'ün çok kanlı ve acılı bir biçimde yıkılıp son bulmasının 
ardından Fransa'da ve genel olarak Avrupa'da çok ağır bir baskı ve 
yasak dönemi başlamıştır. Bu çöküş döneminde sosyalizmin bir al
ternatifi olarak anarşist akımın egemenlik kazandığını görüyoruz. 19. 
Yüzyılın sonlarından itibaren Fransa başta olmak üzere ve İtalya, 
İspanya gibi ülkelerde ve aynı ölçüde güçlü olmamakla birlikte tüm 
sanayileşmiş ülkelerde egemenlik kazanan anarşist akım, sendikalar
da ve genel olarak işçi sınıfı içinde kazandığı etkinlik sayesinde, sos
yalizmi gündemden düşürecek yönde bir işlev görmüştür. Anarşizmin 
bu egemenliği esas olarak 1 .Dünya Savaşına kadar sürmüştür.

Paris Komünü gibi, gönlü solda olan kesimlerin umutla karşıladğı 
bir diğer oluşum da 1917 Bolşevik Devrimi olmuştur. Ancak bu 
oluşuma bel bağlayanları hayal kırıklığına uğratan gelişmelerin, Sov- 
yetler Birliği'nin çöküşünden çok önce, birbiri ardından ortaya 
çıkması da çok gecikmemiştir. Sosyalist devrim girişiminin Alman
ya'da uğradığı acılı yenilginin ardından sosyalizmi yayma çabalarının 
Polonya ve Macaristan'da karşılaştığı engeller, bu sistemin aşılmaz 
sınırlılıklarının bulunduğu ve daha uzunca bir süre emperyalizmin 
dünya egemenliğinin son bulmasının söz konusu olmadığı yolundaki
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tezleri güçlendirmiştir. Belki daha da önemlisi Lenin'in ölümüyle bir
likte sosyalizmi Stalinizme dönüştürmek yolunda beliren ge
lişmelerdir. Bunun dış politikadaki yansıması Nazi-Sovyet paktıdır.

Bolşevik devrimine bağlanan ümitlerin yıkılması karşısında Av
rupalI emekçilerin içine düştükleri şaşkınlık, Mussolini ve Hitler ta
rafından ustalıkla kullanılmıştır. Mussolini, bir zamanlar anarşistlerin 
denetimindeki İtalyan sendikalarının açık desteğini arkasına alarak ik
tidara geçmiştir. Hitler, emekçi kitlelerin büyüyen ekonomik ve sosyal 
sorunlarım başarılı demogojik yöntemlerle istismar ederek iktidarı ele 
geçirmesinin ardından, çok kısa hiı stlıe soııııı toplama kamplarına 
göndiTeeep.i sendika lldeıleıiylr bitlikle I Mavi1' kınlaması 
dll/enlemeyl ile ihmal etmemişin

N ııkııı tııııhın oıtayıı çıknrdıflı bıı ılıpeı hayal kmklıgı da OK olay- 
Iaııııııı iiıdıııdaıı yıı^anmıştıı Yalııı/va kapitalist sistemi değil, tü- 
ıııılyle sanayi lophımuıııı sorgulamak iddiası ile ortaya çıkan gençlik 
kesimlerinin ve onlara katılan bazı işçi sendikalarının başkaldırısı, 
l'raıısa'da ve başka bazı Batı ülkelerinde kansız bir şekilde söndü
rülünce, gençlik, kendisini tahammülü zor bir boşluk içinde bulmuştur. 
Aynı yıl, Sovyetlerin herhangi bir emperyalist ülkeden farksız 
yöntemlerle Çekoslavakya'yı işgalinin doğurduğu burukluğu da o 
dönemin ruh halini belirleyen unsurlar arasında anımsamak gerekir. 
Böylesine bir çöküşün ağırlığını duyan Batılı gençlik kesimlerinin he
yecanlarını kanalize edebilecekleri bazı kanallara ihtiyaç vardı. Bu ka
nallar Batı kapitalizminin çarkları arasında çoktan hazırlanmıştı. Seks 
fuarları ve uyuşturucu salgını, bu dönemde, özel bir vurgu kazandı.

İçinde yaşadığımız dönem bir başka yenilgi ve çöküş dönemidir. 
Sovyet sistemi çökmüştür. Sovyet sisteminin çöküşünü sosyalizmin 
çöküşüyle özdeş görmemek için pek çok haklı neden bulunsa da kapi- 
talizimin dünya çapındaki egemenliğinin yeni boyutlar kazandığı gerçeği 
yadsınamaz. Kuşkusuz, asıl bunalım kapitalizimin bunalımıdır. Ne var 
ki kapitalizm bu bunalımını aşma çabası içinde, sosyal devlet kumul
larını, emekçilerin ekonomik ve siyasal kazanımlarını ve hatta insan 
haklarını tahribetmek yönünde hemen her ülkede yoğun bir saldırı 
başlatmış ve bunda da geniş ölçüde başarılı olmuştur.

Hepsinden önemlisi, kapitalizmin tek ve kaçınılmaz yol olduğu 
doğrultusunda bilinçler oldukça yaygın bir biçimde çarpıtılabilıııiştir. 
Bu durum, demokrasi saflarında yer alanlar için yeni bir yenilgi ve 
çözülme dönemini başlatmıştır. Sonuç, dünyanın hemen her ülkesinde 
yığınla döneğin ortaya çıkmasıdır.
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Daha da önemlisi, etnik sorunları yer yer ırkçılığa varan bağnaz bir 
milliyetçilik gözlüğüyle ele alan ayrılıkçı akımların, halk yığınları 
arasında düşmanlığı körüklemeye yönelik biı mcvımla kabarmasıdır.

K A P İ T A L İ Z M  A K L A N I Y O R

Toplumsal olayları anlamada ve toplumsal sorunlum çözüm bul
mada etnik unsurlara en ağırlıklı vı* balla tek belirleyici biı önem 
tanımak, kapitalizmin marifetlerini gizlemede işe yarıyor Oysa, kapi- 
talizimin temelinde eşitsiz gelişim yasası yatar ve adaletsizlik kapita
lizmin doğasındadır.

Bu durum, Yugoslavya'da çok görüldü. Yugoslavya, 1965'ten iti
baren "pazar sosyalizmine geçiş" adı altında kapitalistleşme sürecini 
başlatınca, bölgelerarası gelir dağılımında görülmemiş bir bozulma 
haşgösterdi. Bu belayı ülkenin başına sarmış olanlar, ortaya çıkan 
sonucu, yüz yıl öncesinin Osmanlı yönetiminin etkileriyle ve biraz üstü 
kapalı olarak da bazı bölgelerde (Kosova, Bosna-Hersek, Makedonya) 
yaşayan Arnavut ve Türk halklarının geri ırksal özellikleriyle açıklama 
yolunu tutııııışlıırdıı '

Türkiye'nin doğu ve güneydoğu yörelerinin geriliğini etnik neden
lerle açıklamaya kalkışanlar da bilerek veya bilmeyerek özünde aynı 
yola başvurmaktadırlar. Bunların benimsediği şemada Türkler, ırksal 
özellikleri dolayısıyla olacak(!), ezen ulustur; Kürtler ise aynı neden
lerden ötürü ezilen ulus. Böyle bir açıklama, Kürtlerin yoğun olduğu 
yörelerdeki göreli olarak daha yoksul Türk köylerinin varlığını veya 
Türklerin yoğun olduğu yörelerdeki zengin Kürtlerin durumunu 
açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, böyle bir açıklama 
çerçevesinde Kürtlerin yaşadığı yörelerdeki ağalık kurumunun top
lumsal gelişmeyi engelleyen etkilerini görmek de olanaksızdır. Sorun, 
özünde, kapitalizmin eşitsiz gelişim yasasının bilinen tezahürlerinden 
biridir ve bu tabloda ırksal veya etnik faktörlerin önemi son derece 
sınırlıdır.Bunu şöyle açıklayabiliriz:

1- Kapitalist gelişmenin yeryüzünde ilk önce niçin belli bazı yer
lerde doğduğu, çetin bir sorudur. Ancak, kapitalizm yeryüzünde bir 
kere doğduktan sonra, kapitalist metropellere bağımlı çevrelere bu ge
lişmenin nasıl bir öncelikle sirayet ettiğini açıklamak o kadar zor ol
masa gerek. Elbette ki her yerde olduğu gibi bizim ülkemizde de en 
önce, konumlan dolayısıyla kapitalist metropellerle ilişkiye en çok 
açık olan yörelerde kapitalist ekonomik gelişme en önce başlamıştır. 
Bu nedenledir ki Batı'ya en yakın olan Selanik, Batı'ya açılan bir liman
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şehri olan İstanbul ve gene ekonomik coğrafyadan kaynaklanan 
özellikleri dolayısıyla Bursa, ülkemizdeki kapitalistleşme sürecinin 
odaklarını teşkil etmişlerdir. Buna karşılık, kapitalist gelişme 
açısından avantajsız konumda olan yöreler (yalnızca yıllardır bir 

çıkmaz sokak oluşturmuş olan Sovyet sınırıyla veya Arap ülkeleriyle 
komşu olan iller değil, Çankırı,Yozgat,Kastamonu gibi daha 
içerilerdeki iller de) kapitalist gelişme yarışına daha gerilerden 
başlamışlardır. Başlangıç noktasındaki bu eşitsizlik, kapitalist eko
nomik ilişkilerin daima zengini daha /engin ve yoksulu daha yoksul 
yapan sonuçlan dolayısıyla a/ıılmamış aılıııışlıı

I Hkeml/iıı etnik yapr.ı hıı^llııkllııdeıı laikli da olsaydı, hu tablo 
pek laikli «ıl111jiVıı> aklı llıı vurayım olaıal İstanbul ve yöresinde 
yoğunlukla ya .ıvımlaı I ililin  dop.ıı ve ^tlııeydoğııda yoğunlukla 
ya-.ayanlaı da Itlıkleı olsaydı, bölf’eleıaıası gelir dağılımının daha 
laikli olması |>ei'kıın / ı l ı  Ke/.ı, lllkeıııi/.de genel nüfus içinde Kürtler 
çoğunlukla rtlı kleı a/ııılıkta olsaydı da bu tablo değişmezdi. Nitekim, 
Ispanya’nın doğu bölgesindeki Katalonya'nın veya bir zamanlar Yu
goslavya'nın batısında yer alan Slovenya ve Hırvatistan'ın barındırdığı 
etnik gruplar, bu ülkelerin nüfusunun çoğunluğunu değil, azınlığını 
teşkil ederler. Buna rağmen, bu yöreler sözkonusu ülkeler bünyesinde 
ekonomik açıdan en gelişmiş ve en çok sanayileşmiş bölgeleri 
oluştururlar. Örneğin,Katalonya'daki Barselona, Ispanya'nın Diyar
bakır’ı değil, İstanbul'udur. Bu yörelerin daha zengin olmaları, 
barındırdıkları etnik grupların şu veya bu nicel veya niteliksel 
özelliklerinin değil, kapitalist metropellerle göreli olarak avantajlı 
ekonomik ilişkiler bağlamında yer almalarının sonucudur.

3- Mevcut durumu, Kürtlere karşı özel bir düşmanlık bulunduğu 
iddiasına dayandırmak da herhalde mümkün değildir. Kız alıp verme 
konusu başta olmak üzere, Kürtler, Türklerle en çok kaynaşmış etnik 
gruplardan biridir. Eğer özel bir ırksal düşmanlık aranıyorsa daha önce 
akla gelebilecek başka topluluklar bulunabilir. Onların da, zorunlu 
olarak en kötü ekonomik konumda bulunmadıkları, tam tersine, bu
lundukları yöreye ve metropellerle ilişkilerine göre bazan ayrıcalıklı 
konumlarda oldukları görülür.

4- Bir adım daha atarak belirtelim. Ülkemizde insanlar arasında hiç 
bir etnik farklılık bulunmasaydı, herkes birbirinin kardeşi olsaydı (ki 
gerçekte öyledir) kapitalizm olduğu sürece eşitsizlikler ve bu arada 
bölgelerarası eşitsizlikler gene de olacaktı. Nitekim, İtalya'nın 
güneyinde yaşayanlarla kuzeyinde yaşayanlar arasında hiç bir etnik
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farklılık yoktur; ama İtalya'nın kuzeyi güneyinden fersah fersah zen

gindir ve orada da bölgelerarası çekişme gündemdedir.

5- Vaktiyle Hitler, Almanya'daki ekonomi! sosyal sorunların so
rumlusu olarak yahudileri bulmuştu. Bugün ülkemizdeki sorunların 
açıklamasını "Orta Asya'dan gelmiş Anadolu'yu sahip çıkmış" soyut 
bir Türk kavramına olunmanın bundan lııık lı bu yanı var mıdır?

6- Kapitalist ekonominin eşitsizlikleri vr ö/elliklc bölgelerarası 
eşitsizlikleri doğuran sonuçlarını dengelemede yararı göı üleıı etkin bir 
yol, devletin yoksul yöreler lehine yapacağı ekonomik sosyal 
müdahalelerdir. Bu nedenledir ki doğu ve güneydoğuda, demiryol
larından GAP’a kadar, yatırım adına ne yapılmışsa, Türk veya Kürt 
kapitalistler veya ağalar tarafından değil, kimilerince günah keçisi ha
line getirilmek istenen "Kemalist devlet" tarafından yapılmıştır. PKK 
da, nesnel anlamda, bu yapılanları fırsat buldukça tahrip etme misyo
nunun icracısı olmaktadır.

A V K i l . M A K  K İ M İ N  Ç Ö Z Ü M Ü

Dünyanın çeşitli ülkelerinde, değişik etnik unsurlardan oluşan 
birliklerin dağılmalarına tanık olduğumuz bit dönemde yaşıyoruz. 
Sovyet sisteminin çöküşüyle birlikte bu süreç, özel bir ivme ve boyut 
kazanmıştır.

Bu konuda olup bitenlerin gözleminden şu iki sonucu çıkarmak 
mümkün: (1) Ekonomik sorunlar ve bölgeler arası gelir eşitsizikleri 
büyüdükçe, ayrılıkçı eğilimler artmaktadır; (2)Kuıal olarak, ayrılmak 
isteyenler ve ayrılanlar, yoksul kesim değil zengin kesim olmaktadır. 
Bunları sırasıyla daha yakından görelim:

1- Ayrılıkçı eğilimlerin artmasında ekonomik sorunların önemini 
şöyle gözlemleyebiliriz: Ekonomik sorunları doğuran etnik sorunlar 
değildir. Ancak, ekonomik sorunlar ağırlaştıkça etnik farklılıklar, 
içinden çıkılmaz sorunların kaynağı haline gelmektedirler. İsviçre 
örneğinde görüldüğü üzere, ekonomi iyi gittiği sürece, etnik gruplar 
arasında sorun çıktığı pek görülmüyor.Çok değişik etnik kökenlere 
sahip unsurlar (Alman,Fransız,İtalyan) İsviçre'nin birliğini ciddi bir 
sorunla karşılaşmaksızın sürdürebiliyorlar. Çünkü İsviçre, henüz, 
70'lerden bu yana sürüp gelen ekonomik krizden çok az etkilenmiş olan 
ülkelerden biridir. Buna karşılık, Belçika'da büyüyen ekonomik so
runlar, l;ransız asıllı Walonlar ile Flamanların birliğini ciddi bir 
sarsıntının eşiğine getirmiş bulunuyor.3
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ABD'de anglo-sakson asimilasyonuna yıllarca boyun eğmiş olan 
değişik etnik gruplar, işlerin kötüye gitmesiyle birlikte zenciler başta 
olmak üzere kımıldamaya başlamışlardır.

Yugoslavya'da ekonomik sorunların ve eşitsizliklerin ağırlığı, 
ülkenin bölünmesinin ötesinde, çoğu aynı Slav ırkından olan toplu
luklar arasında ciddi bir boğazlaşmanın ortaya çıkmasına bile neden 
olabilmiştir.( Ayrıca, bu ülkenin gözlemi, sosyalizmin birleştirici bir 
harç olarak vaktiyle ne denli önemli bir işlev gördüğünü 

kanıtlamaktadır.)

Pahası vııı Ekonom ik sonınlm  ve c ş it li/lık le ı büyüdükçe, ülkenin  
bölünm en d o p ıııllıiM iıııl.ıkı .ık ın ılın 111 kulıııtıııuM için h a/ıııı etnik 
ııv ıılık lııın  ılıılıı jjcıek k iilın ıılıııık lııdıı liıııııııı  Oıııepı İtalya'da 
yaşaıııyoı llıı^ ılıı İtalya'nın kıı/eyin d e uüneydeıı ayrılm a  
dopıullusnııda oldukça ciddi hu akını belirm iş hıılııııuyoı

2 Ayrılma eğiliminin yoksullardan değil zenginlerden gelmesi^ 
neo liberal "çağ allama" sürecinin sonucu olarak giderek geçerliliği 
artmaya haşlayan "gemisini kurtaran kaptandır" anlayışının ürünüdür. 
Sovyetlerden ilk ayrılanlar, ülkenin en zengin kesimini oluşturan Lit- 
vanya, Estonya gibi cumhuriyetler olmuştur. Yugoslavya federasyo
nundan ilk kopanlar, gene en zengin cumhuriyetleri oluşturan Slo- 
venya ve Hırvatistan'dır. Buna karşılık, en kalabalık nüfusu oluşturan 
Sırplar, birliği koruma yönündeki ısrarlarım, zorbalığa ve vahşete va
ran yöntemlerle sürdürmek istemişlerdir. Kısacası, herkes kendi yok
sullarından kurtulmak ve zenginler klubüne dahil olmak istemektedir.

Buna karşılık, yoksul yöreleri zenginlerden ayırmaya yönelik 
ayrılıkçı akımlar ya hiç görülmüyor veya halk desteği bu
lamıyorlar.Bunun son örneklerinden biri, son İngiliz seçimlerinde 
görüldü. İskoçya'da, ayrılıkçı İskoç partisi beklenmedik bir seçim he
zimetine uğrarken, ayrılma eğilimleri karşısında en tavizsiz tutumu 
temsil eden Muhafazakarlar açısından İskoçya, oylarını artırabildikleri 

tek yöre olmuştur.

Göreli olarak daha yoksul yörelerin insanlarının bu tavrının an
laşılmayacak bir yanı yoktur. Halk, sömürüyü önlemek için sınırlar 
koymanın anlamsızlığını bilmektedir. Sınırlar, yoksullar için, emek 
içindir. Sermaye sınır tanımaz. Türkiye’de de bölgeler arasına yeni 
sınırlar konulması anlamına gelecek bir bölünme, sınır tanımayan 
uluslararası sermaye için daha uygun lokmalar yaratmaya yarayacaktır; 
buna karşılık, Avrupa ülkelerinde serbest dolaşım hakkına kavuşmak
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için çırpınan, vize kuyruklarında ömür tüketen, sınır kapılarında 
aşağılanan Anadolu'nun insanları, Türkiye içinde seıhest dolaşımdan 
da yoksun kalacaklardır.Ayrıca, açıklıı kı ııııti demokratik bir 
yapılanmanın bölünmesinden, zorunlu olııııık en uz bu demokratik

1 I I .  I '  . . I .  • I . . —  . . I  - I - -  .  . I . .........  . . . . . . t  ı . <ı  «ı Ia  1 m  a i a « u l  M m  İk i  I  m  M  t  f ı  mi 1 n

çıkabilir.Kaldı kı Nehirleriyle Içiçe 11 mı ,, olıııı Türklerle Kültleri 
ayırmanın etle tırnağı ayırmak kadın güç olduğu da oıtudııdıı.

Bu nedenle, henüz bir seçim ortamında kesin bir biçimde ilade olma 
olanağı bulmamış olmakla birlikte, Kürt halkının iradesinin de mutla 
ka bölünme yolunda tezahür edeceğini söylemek mümkün 
görünmüyor. Öyleyse PKK'nın ve bir kısım küçük burjuva 
aydınlarının Kürt halkı adına sürdürdükleri ayrılıkçı temaların anlamı 

ne olabilir?

S İ L A H L I  B A Ş K A L D I R I

A yrılıkçı eğilimlerin kabarması, lıeı /.uman bazı kültürel hakların 
tanınmamış olmasıyla bağlantılı hiı sonuç olaıak da betimlemektedir. 
Eğer böyle olsaydı, tüm etnik gruplara kültürel haklarının çok geniş bir 
çerçevede tanınmış olduğu Yugoslavya'da ayrılıkçı eğilimler egemen 
olmazdı.

Ancak, sonucu ne olursa olsun, Kürtlerin temel insan haklarından 
eksiksiz yararlandırılmamış olmaları büyük bir ayıptır. Özellikle ana 
dillerinin yasaklanması, 12 Eylül'ün yüz karası uygulamalarından biri
dir. Bunlar çok açık doğrulardır.

Ne var ki PKK'nın başlattığı silahlı başkaldırının, ülkemizde ilk 
defa iktidarını 12 Eylül'e borçlu olmayan bir hükümetin işbaşında ol
duğu ve Kürtçe yazıp çizme yasağının kalktığı bir dönemde ortaya 
çıkmış olması da ayrıca düşündürücüdür. Kürtçeyi sevenin, zor olanı 
yapması,silaha değil, kaleme sarılarak Kürtçe eserler vermesi zamanı 

gelmelidir.

Kürtlerin ve diğer yurttaşların, hak ve özgürlüklerine eksiksiz bir 
biçimde kavuşmalarını mümkün kılacak adımların atılmasına katkı 
sağlamak tüm demokratların en temel görevidir. Buna karşılık, bunca 
deneyimden sonra, demokratik ortamı tahripten başka bir işe yara
madığı defalarca görülmüş olan silahlı eylemlere karşı çıkma sorum
luluğunun savsaklanması da gerçek aydınlardan beklenmemelidir. Si-

35

%



I.ılılı ayrılıkçı Kürt hareketi ilk defa ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bu 
tiir hareketlerin sonuçlarının ne olacağına dair geçmiş örnekler var. 
Takrir-i Sükun ile sonuçlanan Şeyh Sait ayaklanmasının tek sonucu, 
Musul'un İngilizlere verilmesi olmamıştır. Asıl önemli sonuç, bu 
ayaklanmanın çok partili rejime geçiş çabalarına, işçi sınıfının 
örgütlenme yolundaki ilk adımlarına ve Kürtlerin demokratik kültürel 
haklarına indirilen ağır ve kalıcı darbeye sağladığı katkıdır.

Bugün, gerçekte, T ürkiye'de egemen sınıfların  kendilerinin, 
KUrtçenin varlığından rahatsı/ olduklarım  söyleyem eyiz. İstanbul'un 
Ilık s otelleım dı lıı ık  ve K ilit h ıııjm a la ı kulkola vereıek çiğ köfte ve 
\ ı■,kı ekliğim le l.ıiıiı,! İmv .ılıiı dinlem ekle bu ..ıkııu a görmüyorlar. 
Aıu al n|iııl ,m .e, ıııiıim ııım , Iılı /a ıııan la ı İlil e leıı luıp,ıııılı Ilıtmakta 
\aım IaiııİM iı hu ı I' e " 111" ı r ıh ı I ıiıiı.ı ıi/e ııııe  k<mııIan yasaklarla  
ve i m  ılıkı, ı hah kı ılı 11 ııııleıııe  j'i t e l..< aylı alınan oıılem leı le gergin
le;! ıı ilen iı, «aya.al koşullaı, ıle ııııık ıııs l k a r.ılı (.'(içlenil etkin liğ ini 
a ılıı an ve lopyekün IoiiIiiiiim iI gelişm eyi engellemek le yaıaılanılan bir 
oıtuının oluşum unu lıı/n ıe l elıııekled irle ı A ııtı deıııoknıtik baskıları 
ve sa ld ırıla rı halka benimsetmek için  bölücülük yakıştırm asından ya
rarlanıldığı çok görülm üştür. Çtinkü, halka bölücülüğü onaylatm ak  
zordur. Unutmamak gerekir ki T İP ,T Ö S ,D İS K  gibi oluşumlar, 
bölücülük yaftası altına sokularak baskı altına sokulmuş, ya da ka
patılmışlardır.

Düşünülmesi gereken bir diğer önemli nokta, bu tür ayrılıkçı silahlı 
eylemleri destekleyen emperyalist güçlerin, bu yolla ne sağlamak iste
dikleridir. Dün İngilizler bu yolda başta gitmekteydi. Günümüzde, 
Abdullah Öcalan, çeşitli mülakatlarında Almanları başta saymak
tadır.4

Bütün bunlar, İngilizler veya Almanlar veya başkaları, Kürtleri çok 
sevdikleri için değildir kuşkusuz. Kimi yabancı güçlerin, kendileri 
birleşme yolunda ilerlerken Türkiye'yi bölmeye yönelik silahlı 
ayrılıkçı hareketlere destek vermeleri, Kürt sorununu olduğundan daha 

çözümsüz ve dikenli bir niteliğe büründürtmektedir. Türkiye’de barışçı 
demokratik ortamı zehirleyen gelişmelerin ne Tiirke ne Kürde faydası 
olmadığım elbette ki onlar da biliyordur.

Bu kaos içinde bizim için önemli olan, silahlı eylemden başka yol
ların bulunduğunu da göstermek, bu yoldaki çözümlere işlerlik ka
zandırmak ve biribirini besleyen iki hastalık gibi büyüyen, kontr-gerilla 
gibi 12 Eylül kalıntılarıyla PKK'nın yol ve yöntemlerinden başka al
ternatif bırakmama yönündeki çabaları geçersizleştirmektir. Bu gidiş
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karşısında bize düşen görev, sorunların tanksız ve roketatarsız ortam
larda da ele alınabileceğini kanıtlamaktır. Ma/ılarını çok rahatsı/, etmiş 
olsa da Mülkiyeliler Birliği Dergisi bu konudaki özelli nlatlöım 
işlevini sürdürmeye kararlıdır. Bu amaçla. >•»«,ıı '..ıvımı/da Yıldııım 

Koç arkadaşımızın görüşlerine yeı vcmıisiık Umulan böyle de aynı 
konuda değişik perspektiflerden kaleme .ılımın , yıı/ılaım yayınını 
sürdürmek, yazı kurulınuzıın ortak cpilııııidlı

Başka ülkelerin deneyimlerinden ve geçmişlen çık ¡11 ılnhilceek
dersleri gereğince değerlendirmemiz, birbirimizi önyargısı/ ve 
saygıyla dinlemekle mümkün olacaktır.

1) Lenin, "Left-W ing Communism- A n  infantile  Disorder" (M arksizm in  Çocukluk Hastalığı), Se- 

Icetcd W orks, s.525.

2) Işıklı, 0 / ,yönetim  ve Yugoslavya Deneyi,A lan  Y .,İstanbu l, 1983.

3) A lnın 11 ıııılfiır, " l/in igurıılion  curontfemıe l'ıııgilise l'IUııl belge", U- Monde diplomatique, iuillet 

1991,1.1

4) Yulçın Dofiım, "Aım'mııı lıedcll htıp.ıııiM/lık , Milliyet. M <H 92 .'/\p«>ıııın di s destekleri", M illi
yet, 24.08.92.
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1992'DEN I99.VI: (¡EÇERKEN  
"YENİ DÜNYA NIN KEŞFİ"NDEN 

"YENİ DÜNYA DÜZENİ"NE*
Geride bıraktığımız 1992 yılı, pek çok önemli olayla birlikte 

anılacak. 1992 Yılında, insanlık tarihinin en önemli olaylarından biri
nin beşyüzüncü yıldönümü de yaşandı. Gerçekten de AvrupalIların 
Amerika'ya ayak basmalarının, nereden bakılırsa bakılsın, çok önemli 
bir olay oluşturduğunu görmemek olanaksızdır.

Bir yanda, Adam Smith, 1776'da Ulusların Zenginliği isimli ünlü 
yapıtında, insanlık tarihinin kaydettiği en önemli iki olay olarak nite
lendirdiği, Amerika'nın keşfinin ve Ümit Burnu'nun aşılmasının so
nuçlarını şöyle değerlendirir:

"Bunların doğurduğu sonuçlar, her zaman büyük olmuştur; ancak, 
bu keşiflerin gerçekleştirilmesini izleyen iki veya üç yüzyıllık kısa 
dönemde, bu sonuçların tüm kapsamını görmek olanaksızdır. Bu 
büyük olayların ardından insanlık için hangi yararların veya hangi 
mutsuzlukların doğduğunu insan aklı önceden kestiremez. Dünyanın 
en uzak parçalarını, bir ölçüde birleştirerek, bunların birbirlerinin ge
reksinimlerini yanıtlamalarına, birbirlerinin mutluluklarını artır

* M iilk lyH lkr Kirliği Dergisi, cilt: X V II, sayı: 151, Ocak 1993.
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malarına, birbirlerinin sanayilerini teşvik etmelerine imkan hazır
lamakla, bu olayların sonuçları genel eğilimleri itibariyle yararlı ol
muştur. Bununla birlikte, Amerika'daki ve Hindistan’daki yerliler 
açısından, bu olayların doğurduğu tüm ticari yararlar, bu olayların in
den olduğu korkunç bahtsızlıklar içinde dağılıp yol- olmuştuı

Öte yanda, Maıx ve lingels'iıı de (lııIII Mmülesio'dıı hu olayları bir 
başka açıdan değerlendirirken, Önemini konumundu benzet bir vurgu
lamayı şu cümlelerle ortaya koyduklarını görüyoruz

"Amerika'nın keşfi ve Ümit Burnu'nun dolaşılması, yükselen bur
juvaziye taze alanlar açtı. Hindistan ve Çin pazarları, Amerika'nın 
sömürgeleştirilmesi, sömürgelerle ticaret, değişim araçlarındaki ve 
genel olarak mallardaki artış, ticarete, deniz ulaşımına, sanayiye, o 
zamana kadar görülmemiş bir ivme ve böylece, sendelemekte olan fe
odal toplumun içindeki devrimci unsura hızlı bir gelişim ka
zandırdı."

(¡ünümüzün ünlü düşünürlerinden Samir AMİN'e göre, modern 
çağın başlangıç tarihi 1492 olmalıdır. "Bu yılda AvrupalIlar gezegenin 
askeri, ekonomik, siyasal, ideolojik, kültürel ve hatta bit anlamda ahlaki 
fethine başlamışinrdıı l aka) söz konusu olan dünya aynı zamanda 
kapitalist dünyadır. Bu, Avrupa'da ve haşkıı yerlerde daha önce 
görülenden farklı bir toplumsal düzendir. Bu iki belirleyici çizgi, bir
birinden ayrılmaz ve bu olgu, bu unsurların eşzamanlılığını görmekte 
acze düşen, modernleşme bunalımına ilişkin tüm çözümlemelerin ve 
çarelerinin sorgulanmasını gündeme getirir."1

Amerika'nın keşfinin beşyüzüncü yılı, bü konu ekseninde beliren 
bir değişimin su yüzüne çıkmasına vesile olmuş görünüyor. Keşif 
olayına verilen anlamın ters yüz olması süreci, çok güçlü olmayan ve 
fakat anlamlı bir kıvılcım niteliğiyle belirmiştir. Yalnızca İCristof 
Kolomb'un başlattığı katliamdan geriye kalabilen az sayıda 
kızılderilinin yürüttüğü sınırlı bir hareket olarak değil, kimi sol 
aydınların öncülük ettikleri köklü bir eğilimin ürünü olarak, modem 
çağlar tarihinin ve özellikle "Yeni Dünya'nın keşfi" olarak bilinen 
olayın tüm gerçekliğiyle aydınlığa kavuşturulması yolunda, kayda 
değer bazı çabaların sürdürüldüğü görülmektedir. Bir bakıma, bu 
süreç, gene Samir AMİN'in aynı adı taşıyan ve geniş yankılar 
uyandıran bir yapıtının konusunu teşkil eden3 "Avrupamerkezlilik’"in 
aşılması yolundaki çabalarla, geniş ölçüde, özdeşleşmektedir.
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Sorun, özetle, dünyanın ve tarihin anlaşılmasında sömürgeci Av
rupalI gözlüğünün çıkartılması ve her şeye insan gözüyle bakabilme
nin başarılması olarak ifade edilebilir. Böyle olunca, Kolomb'un 
yaptığım bir "keşif olarak nitelendirme yanlışlığının düzeltilmesiyle 
işe başlamak gerekmektedir. Kuşkusuz, bu olaya "keşif" dememek 
için, Amerika’da daha önce var olan insanları ve uygarlıkları, insanlık 
tarihinin ve insanlık aleminin dışında yer alan ve "uygar" insanlar ta- 
ı alından keşfedilmeyi(daha doğrusu yok edilmeyi) bekleyen 
oluşumlardan ibaret görme alışkanlığım terkedebilmiş olmak gere
kir.

H u n i n i .  İ t . ı t ı  ıl.ı I ı ı ı ı ı  ,n lı  ıı n \ ı ! ı ı ı l , ı ı  m  k o k l r ı u  ı l ı iı  h i ç i m d e  s o r g u l a -  

ııiıis ı İm l ıı lı l lıiı ı A u ı ı p ı i l ı  j '<>/111f' 11111111 111111\.ı v • • i ' j ' t ' i ıu ' i ı  o l a n  id e o -  
|< 11111111 mil i 111 Pıttı ıı I ı ı  111 m 1111 ıı ı ı t ı r ı  ı ı u l r  I I ' * . ’ v 111 bit  d ö n ü m  
ııı il t.ı ,ı ı ı l ı ı  lıiı ııı I . | mı l S >ı ı1. ı ı Iı' v i r t  III 11 k ı i t n l ı l  k l l l . ı  ı t ı ı ı ı  g l lc ü n ü n  
İH'hıjJ.iıı hu k ı i l  iıiı ıı iıi 1*11 ■. t «i < 11 j ■ ı I >ıı t . ı ı ı l ı t r  ( ı ı ,m , ı ı l . ı ı l . ı  ı ı ı u . I ı ı ı ı ı a n  

I mldlıl'.İri in s o n  kıılclniııın dUşınll) ve o  dönnııılr yıılııı/.ı a ( hıııanlı 
topraklat ımlıı sıkınacak yrı bulabilen yalıııdiln in Ispanya'dan 
sürülmesi olayının başlatılmış olması da basil lıiı lasthıııtı olmasa 
gerektir. Bütün bu gelişmelerin ifade ettiği, Batı merke/li ılünyanın 
biçimlenmesi doğrultusundaki dönüşümü Amerikalı bir akademisyen 
şöyle anlatıyor:

" 1492'ye gelinceye kadar esaretin rengi yoktu. Fakat, Granada’nın 
düşüşünden sonra ve Reconquista(İspanya'nın hıristiyanlar tarafından 
yeniden fethi)’nın tamamlanmasıyla "katoliklik= uygarlık" biçimindeki 
yanlış eşitlik, İspanyol kilisesinin ve devletinin yöneticileri ve 
görevlileri tarafından giderek artan bir tonda haykırılmaya başlandı. 
Irkçı dar kafalılığın yeni ve etkin bir biçimi ve dinsel bağnazlık; eski 
Endülüs geleneğinin, hıristiyanlara, yahudilere ve geniş Endülüs 
İmparatorluğuna özgü ırklar, renkler ve inançlar mozaiğine karşı 
gösterdiği iyilikseverliğin ve hoşgörünün yerini almaya başladı.3

Kuşkusuz, asıl korkunç olan ve günümüz gerçekleri açısından 
önem taşıyan husus, beşyüz yıl önce kabaran bu karanlık dalganın gü
nümüzde de dünyaya egemen olan Avrupa merkezli düşüncenin teme
linde derinden derine varlığını sürdürüyor olmasıdır. Kolomb'u Yeni
den Düşünme Projesinin4 koordinatörü Bili BİGOLEW, bu olumsuz
lukların Batı eğitim sistemindeki görünümlerini şöyle anlatıyor:

"Ağır silahlarla donanmış insanların başka insanların topraklarına 
gelmelerine ve bu topraklar üzerinde binlerce mil uzaklıktaki bir krallık 
adımı hak iddia etmelerine olanak sağlayan, Amerika yerlilerinin ce-
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haleti inidir? Hiç bir geleneksel kitap, bu imparatorluk küstahlığını ve 
saldırganlığını sorgulama konusunda çocukları teşvik etine/. Do
layısıyla, çocuklar bunu kendilerine göre anlamlandı! ırlaı Yerliler ve 
İspanyollarla ilgili olarak belirleyecekleri Imny.i özellikler, bu işgale 
haklılık kazandırabilir? (iüç hak doğunu Ileya/laı, beyaz olmayan 
insanları yönetıııelidiıleı Ilııisiiynnlııı. lıııstıyıııı olmayanları denetle
melidirler. "İleri" uluslar yani, dalın gelişkin hu askcı i teknolojiye sa
hip olanlar, daha hırslı ve açgözlü olanhıı "geri" uluslara 
hükmetmelidirler (...) Keşif efsanesi genç kuşakların bilinçlerini 
uyuşturmakta ve böylece,genç kuşaklar, ABD  dış politikasının impa
ratorluk kurallarınca sürdürülmesini ve yeryüzündeki eşitsiz bölüşümü 
sorgusuz sualsiz kabul edebilmektedirler".5

1993'e girerken kurulmakta olan "Yeni Dünya Düzeni" de aynı ilkel 
bilinç temeline dayanmıyor mu?. "Yeni Dünya Düzeni'nde de yönetme 
ve hükmetme hakkı, güçlüye, hırslı ve aç gözlü olana ait değil midir?

"Vcııi Dünya l)ü/eııi"nde, Dünya globalleşiyor, küreselleşiyor. 
Alicak, küreselleşme. mevcut koşullarda, demokratikleşmeden u/ak
laşma sürecini de beraberinde yetiriyor, Demokratik temellere dayan
mayan odaklar, ulusların ve uluslararası ilişkilerin kaderinde giderek 
daha önem kazanan ve hatta tek belirleyici unsurlar haline geliyorlar.

Ulusal ve uluslararası boyutlarda geniş kapsamlı ve gerçek bir de
mokratikleşme süreciyle bütünlenmeyen bir küreselleşmenin sonunun, 
faşizmin uluslararasılaşmasına ulaşması kaçınılmaz görünüyor.

1) Sam ir A M İN , "1492", M onth ly  Review, July-August 1992, s .ıü .

2) Eurocentrism Sam ir A M İN , Eurocentrism, M R P , New York, 1989.

3) "Jan C A R I AV. "United W e Stand! Joint Struggles o f Native Americans and A frican Americans in 

the C o lum bian  Era", M onthly  Review, July-August 1992,s.l03.

4) Bu projenin bir yayım; Rethinking Colum bus, M ilwaukee, 1992.

5) B ill BİCil I ( )W , "Two Myths Are Not lie iie i Than O ne", M onthly Review. July-Aucust 1992,

s.32,33.



k i j r e s e l l e ş m e  v e  
DEMOKRATİKLEŞME*

Tansu hanımın yanında gezen gezetecilerin, bu ilişki çerçevesinde 
duyduklarına dayanan yeni bir gazetecilik türü yaygınlaştı. Bu yolla 
üretilen haberlerin bazıları, sonradan sayın Başbakan tarafından ya
lanlanmaktaysa da, bazen ilginç bazı gerçeklerin ortaya döküldüğü de 

oluyor.

Başbakanın son Moskova gezisi sırasında Yalçın Doğan şunları 
yazmıştı: "Uçak Moskova'ya inerken Başbakan ilk kez gördüğü Mos
kova'dan etkileniyor. Yanındakilere dönerek siyasal bir değerlendirme 
yapıyor: 'Perestroyka ve glastnost'u, yani yeniden yapılanmayla 
şeffaflığı aynı anda yaptılar ve hataya düştüler. Önce yeniden 
yapılanmaya gitselerdi, şeffaflık arkadan gelseydi Rusya bugün çok 

başka bir noktada olurdu."1

Perestroyka'nın somut anlamı kapitalistleşmedir. Şeffaflık olma
dan da demokrasi olmaz. Dolayısıyla, sayın Başbakan Rusların kapi- 
lalistleşmeye öncelik tanımalarının, demokrasinin ise bir başka bahara 
kalmasının daha uygun olacağı görüşündedir. Yeltsin'in Ekim darbe- 
ıylr bu "hata" düzeltilmiştir ve böylece Rusya'da demokrasi meçhul 

hiı gelıveğe ertelenmiştir.

1 M illi. Im I I I . i İlli İlgi »İTKİSİ, cilt X V II , sayı: 161, Kaasıtn 1993.
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Tansu hanımın sözlerinde yansıyan bu tavrın, sağda solda çok daha 
başka örnekleri de görülmüştür. Önce alt yapıda gerekli değişikleri 
yapalım, üst yapı nasıl olsa buna göre biçimlenecektir diyen ve kendi

lerini Marksist olarak sunan "ekonomistler" de aynı şeyi söylüyorlardı. 

Oysa, demokrasi ancak demokrasi içinde oftırmlıı ve demokrasiye 

gerçeklik kazandırmak için, her ne pahasına olııısıı olsun demokrasiye 

bağlılıktan veya demokrasi için mücadele ilmeklen başka bir yol yok
tur.

Gerçekte, son zamanlarda moda olan adıyla küreselleşme denilen 

çabaların gerçekleşmesi açısından da demokrasinin ayak bağı olarak 
görülmesi,ilk defa ortaya çıkan bir durum değildir. Ülkeleri uluslararası 

kapitalizmin kayıtsız şartsız egenliğine tabi kılmanın yolu olarak da

yatılan küreselleşme modelleri, demokrasiyi rafa kaldırma yolundaki 
tertiplerle bütünlük ve uygulanabilirlik kazanabilmektedir. Dolayısıyla 

Ycltsin'in Beyaz Ev denilen parlamentoyu içindekilerle birlikte tank

ların bedeli yapmasının, Şili'de Allende'nin başkanlık sarayının bom
balanmasıyla çok yakın hiı benzerliği vardır. Bu bağlamda, 24 Ocak'ın 
12 Eylül ile bütünlenmiş olması da bunlardan farklı bir durum 
değildir.

"Başkan Yeltsin'iıı 21 Eylül tarihli darbesinin amacı, yalnızca, 

1991' de Yeltsinci olarak bilindiği şimdilerde unutulmakta olan parla
mentonun gücünü değil; bunun yanısıra, IMF tarafından telkin edilen 

katı reformlara karşı uyanmış olan yaygın muhalefeti kırmaktır. 

Gerçek durumu "reformcular" ile "muhafazakârlar”ın çatışması gibi 
göstermek suretiyle karikatürleştirerek çarpıtan açıklamaların çok 

ötesinde, Rus Cumhurbaşkanı açısından söz konusu olan, ülkesini 

"ikinci şok"a hazırlamaktır. İkinci şok, enerji fiatlarının tümden ser
best bırakılması, işletmelere sübvansiyonların sona erdirilmesi, har

camalarda çok önemli ölçüde kısıtlamalar, çığ gibi iflaslar, yoğun işten 

çıkarmalar gibi önlemleri içermektedir.

Bu önlemler, otoriter bir iktidarın onarılmasını ve Başbakan Egor 

Gaydar tarafından açıklanan "birinci şok" ile ilgili 1992 yılı bi
lançosunun fecaati ölçüsünde güçlü bir biçimde beliren‘direnişlerin 

ortadan kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. Açıklanan bu bilançoya 

göre, üretim iki yılda %40 oranında düşmüştür; fıatlar 1992'de %2000 

oranında artmıştır ve enflasyon bu yaz ayda %30 oranında seyret
miştir; rublenin kuru çökmüştür. Bunların dışında, okullar, sağlık ve 

bilimsel araştırına sistemi harabeye dönmekte; difteri gibi salgın has-
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lalıklar yaygınlaşmakta; yolsuzluklar bir kanser gibi devleti kemir
mektedir..."2

IMF'nin elinde, pek çok yerde olduğu gibi burada da, yığılan dış 
borçların sağladığı güçlü bir silah vardır. Yeltsin, kredi almak için her 
şeye boyun eğmeye hazırdır. Bunun için Anayasayı çiğnemekten de 

çekinmemektedir. Parlamentoyu, çok az görülen bir vahşet örneği ser
gilemeyi göze alarak dağıtırken "Mevcut Anayasanın buna müsade et
mediğini biliyorum. Ama, bir çıkış yolu bulmak zorundayım" demek
ledir.1

Iı, m. 1111.. 111; ■ 11 111111.111111 m -ileni \ lı .mı .1111. n ılın ıhı, gerçek çehresini
■ İm. . 1 111 .lı 1 un I ■ mi 1111 lı İ l l i n lı.ılı W.ı lı ıtırlı unlan Sim Uıolııı'e ka

dın n ııiıiıı İm 1..... Iınlıııılı Yı İl 111 • .111- 1 okıııı .lıı I >e 111<>k 1 asinin
i nil lıilln • I > 1111IIıı .1 lı h m  • 111 • ■ \ 1 lı.ı/ıı m ini nin ('eııı . gruplar 
lı ı l ı m I. . 11 - 1 1 /  l ı ı l  ıi 1 İ n i n  I ıl l  ı ı l l  11. ıl ı ı ı  1 " I  ■ l ı  lı. 1 h m  r.ı, 1 İ m  h i ç i m d e

■ ılı lıı ılınıl'.1 111111111 1111 nl.ııı İm dııeııışııı he .Iıelli I 1 k.i'.leıı, en tah- 
11111 .11 s 11 n 11 nıl. ılı lı.e.in ılın.im. İri dı .ı k.ilmiş eıııı.ıv.ıı"1 memnun 
elmişliı

Rusya'da hu olııp bilenler, hi/iııı açımızdan da pek çok soruyu be
raberinde geliliyor. Ülkemizde de şok tedavileri gündemdedir. Birinci 
büyük şok, Özal'ın eliyle uygulandı. Özal'ın bu işi başaracak imkan
lara kavuşması ve ülkenin bu işe hazır hale getirilmesi için 12 Eylül 
yapıldı. İkinci büyük şoku, müşfik bir hastabakıcı görünümü vermeye 
özen gösteren Tansu hanımın elinden yaşayacağımız anlaşılmıştır. 
Bu şokun en önemli unsurunu özelleştirme oluşturuyor.

Ancak, Tansu hanımın işi pek de kolay değil. Bu ülkeden Mustafa 
Kemal geçmiştir. Bu yüzden, özelleştirmenin, kapitülasyonların diril
tilmesi olduğunu yaygın bir kesim kolayca anladı. Bu durumda ikinci 
şok için de bir ek operasyon gerekli olabilir. Birinci şokun gerektirdiği 
siyasal çerçeve için, büyük kentlerdeki gençlere yönelik kışkırtıcı ter
tipler sayesinde çok ikna edici' bahaneler oluşturabilmişti. Acaba, son 
yıllarda, yoksulluğa ve işsizliğe mahkum edilmiş bazı kırsal yörelerde 
yoğunlaştırılmakta olan terörün asıl varoluş nedeni de ikinci şokun 
gerektirdiği siyasal çerçeve için bahane oluşturmak mıdır?

II Milliyet,9 Eylül 1993.

)) " İn in  Marie Chauvier, "Tourbillon de crises en Russie", Le M onde d Initiatique, Octobre 1993, 

s I

' ı N fw av rt k •! Octobcr 1993. s.11.
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MONETARİST SALDIRI

Şili'den İngiltere'ye katlar dünyanın pek çok ülkesi, ideolojik ve si
yasal alanda çok çetin ve yoğun bir saldırıya sahne oldu. Bu saldırı 
monetnıi/miıı saldırısıdır Itıı saldırıya yeni muhafazakâr saldırı da 
denilebilir. Ancak, asıl amacın mevcut ekonomik yapının ve kurulu
ların korunması olmadığı bilinmelidir. Asıl aıııaç, özellikle II Dünya 
Savaşından bu yana, çeşitli ülkelerde, gelirin yeniden dağılımının 
sağlanması ve sosyal refah önlemlerinin yaygınlaştırılması 
doğrultusunda gerçekleştirilmiş bulunan kamusal kurumlanıl ve 
işlevlerin ortadan kaldırılmasına; bunların yeçine, 19. yüzyıl Avru- 
pasının ekonomik ve sosyal koşullarının yeniden kurulmasına yönelik 
olduğundan, bir tür devrimden, kuşkusuz geriye dönük bir devrimden 
söz etmek daha doğru olabilir.

G E N E L  E K O N O M İK  B U N A L IM  VE M O N E T A R İZ M

Monetarist saldırı, dünyanın belli aralıklarla tanık olduğu ve en 
büyüğü II. Dünya Savaşı öncesinde patlak vermiş bulunan genel eko
nomik bunalımların sonuncusuna eşlik etmektedir. Söz konusu bu
nalımın "genel" sıfatı ile nitelendirilmesinin nedeni, başlıca sanayi
leşmiş ülkelerde eşzamanlı olarak patlak vermiş olmasındandır. 
Yürüyüş halindeki bir grup insanın, aynı anda tökezleyip düşmesinde 
olduğu gibi düşenlerin tutunup ayağa kalkmasına yardımcı olacak, 
ayakta kalan bir unsur bulunmadığından, genel bunalım, olağanüstü

* Bilim vt* Sunul, Ocuk 1984
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.11 ılı gelişmelere yol açabilmektedir. Nitekim, 1930 bunalımını II. 
Diiııya Savaşı felaketinin izlemiş olması, anılarda canlılığını koru
maktadır.

Bir ülkenin yurttaşlarının zaten kısıtlı olan tüketimlerini daha da 
kısarak, mevcut ürünlerini öncelikle ihracata tahsis etmek suretiyle bu 
borçlarını ödemeye çalışması ilk bakışta mantıklı ve kaçınılmaz 
i'.öriinmektedir. Ne var ki yoksullaşan, üretimi çöküntüye uğrayan, pa
lası hızla değer yitiren bir ülkenin borç ödeme gücünün de azalacağı 
unutulmamalıdır.

Ilııleıı d r ıi111 ı<• I. v ı ı ı l ıp ı ı ı ı  '.liıdllıı ı ıck lc  ıı lıın genel bunalım ise 
l 'J /O ’ı lr  İm-.l.ııui'. m | 0 / V i | î  linkin ii ı iunvıl'  ..nıi',. ıılkeleıde sınai 
1111 11111111 m i'.imi ı l ı  ı ı llı  Mil ı'ı l ı ı ı ı ı  İni O ı i ıek ı  yıl. ı gOle düşüş 

j'Osleı ıııe . ı s l> ı ı lıglıı I iliydi in siyle ıhı .n .ılın geıek iniklin . yelekse 
di'l'eı ıı l. ıı. ıl dıiııılııııısıylıı kendisini iyiee kabul ellıımişliı 1945 1975 
yıllın ı ııui'.ıııdii  yayıl .m  "( Mıı/ .ıllııı yıl"ııı sonunu gelilen İni gelişmeye 
l>;ııalel olarak ınonetuıisl saldırı da 1970'lerin başında önce ideolojik 
ve kuramsal planda ortaya çıkmış, 1976'da Friedman'ın Nobel İktisat 
Ödülünü almasıyla doruk noktasına ulaşmış; siyasal alanda ise gene 
aynı dönem içinde Güney Amerika'nın çeşitli ülkelerinde ve başka 
bazı ülkelerde-çoğu yerde rejim değişiklikleriyle birlikte ve 1979'da 
Thatcher'in, ardından Reagan'ın iktidara geçmesiyle yansımalarını 
göstermiştir. Bu gelişmelerin ülkemizdeki uzantıları ise 24 Ocak po
litikalarında kendisini göstermektedir.

1930 Bunalımı, 19. Yüzyılın "bırakınız yapsınlar"cı kapitalizmine 
bağlanan umutları ve inançları derinden sarsmış, Keynesciliğin ege
menliğine ortam hazırlamıştır. II. Dünya Savaşı sonrasında Batı top- 
lumlarında görülen sosyal-demokrat ve işçi iktidarlar, bu gelişme 
üzerine temellenmiştir. Ülkemizde ise sosyal devlet ilkesine ağırlık 
veren 27 Mayıs Anayasası ve onu izleyen bazı oluşumlar bu ge
lişmenin bir parçası sayılabilir.

1970'lerde başlayan bunalım ise Keynesci çözümleri geçer- 
sizleştiren bazı koşullar ve sorunlar ortaya çıkarmıştır. Sonuçta pek 
çok ülkede Keynes terkedilirken, ileriye dönük değil, geriye dönük ve 
iflası tarihsel olarak kanıtlanmış bir alternatife yönelinmiş olması 
düşündürücüdür. Denilebilir ki, kitleleri sürükleyici ve inandırıcılığı 
olan yeni alternatiflerin oluşturulmasındaki yetersizlik, eskiye dönüşü 
kamçılamıştır. Mevcut düzen ve kurumlar, kitlelerin özlemlerini tat
minde acze düşmüştür; ama kitlelerin arayışlarının, yerine göre baskı 
altında tutulmasında veya saptırılmasında başarıya ulaşılmıştır.
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M O N I  T A K I / M İ N  l  A T U R A S I

Yakın yenmişle ve günümüzde tanık olunan bazı uygulamalar, 
monetmist «,<t/l)ıııU-ıin mevcut bunalımı aşmasındaki başarısızlığını 
kanıtlayan çok Mivıdıı örnek ortaya çıkarmıştır. Thatcherizm enflas
yonu geıııleyeıuedıı'ı >• ılu enflasyonu önlemek gerekçesiyle ortaya 
koyduğu |m>11111 .ılııı la. İncilim  de işsizliğin 1930'dan bu yana görülen 
en yüksek düzeye ulaşın.r.ııııı neden olııııışlur I İlke içindeki ekonomik 
sorunlar karşısında, keugıııı, kııılulıışıı. < iıeıııııln'dıın l.ilbnan'a kadar
yayılan bölgesel çatışmalar içimle ıııaınaya koyul.... ş gölııııüyoı Kıı
sursuz bir monetarist laboratuvar haline getirilmiş bulunan Şılı, lıeı 
alanda tam bir kaos içine girmiş bulunmakta: İşsizlik, ‘/i 30'a ulaşmış, 
GSM H 1930 bunalımından bu yana geçen zamanda dünyada başka 
hiçbir ülkede görülmemiş bir hızla gerilemiş, yatırımlar hemen hemen 
durmuştur. Bir kaç yıl öncesine kadar, belli odakların hizmetindeki 
kille haberleşme araçlarının dünyaya yeni bir mucize olarak 
tanıttıkları Brezilya ekonomisinin, gerçekte monetarizmin iflasının 
açık biı kanıtı olduğu artık gözlenememektedir. Brezilya'nın dış 
borçları, 93 milyar doları aşmış; 19X3 yılı üretimi, 1980 düzeyinden 
% I5  oranında dalıa dilşiık biı düzeyde gerçekleşmiş; işsizlik, 5 m il
yona ulaşmıştır. Ülkenin özellikle kuzey doğu yörelerinde, açlık, 
önlenmesi güç karışıklıkların kaynağı olmaya başlamıştır.

Ülkemizde ise adam başına milli gelirin 1982 yılında, I979'a göre, 
sabit fiyatlarla %1,2 oranında bir gerileme gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Buna ek olarak, gene resmi rakamlara bakılarak, fiyatların 1980 yılı 
başından bu yana aşağı çekildiği kabul edilse bile, ücret artışlarının 
enflasyon oranının bir hayli altında seyrettiği görülmektedir. SSK ve
rilerine göre brüt gündelik ücret, 1979'da 100 kabul edilirse 1982’de 
235'e çıkmıştır. Ancak, gene aynı dönemde toptan eşya fiyatları en
deksi 100'den 355'e yükselmiştir. Dolayısıyla bu verilerden reel 
ücretlerin %33,8 oranında gerilediği sonucuna varılabilir. Öte yandan, 
son üç yılda yıllık fiyat artışlarının ortalama %30 civarında olduğu 
resmi verilere göre ifade edilebilir. Buna karşılık, Yüksek Hakem Ku
rulunun saptadığı yıllık ücret artışlarının, çeşitli işkolları bakımından 
ortalama olarak % 10-20 arasında bir artışa tekabül ettiği tahmin edil
mektedir. Oysa, son zamlarla fiyat artış oranının %40'ın üzerine 
sıçradığı ifade edildiğine göre, gerçek ücretlerde son üç yılda, yıllık 
ortalama olmak ' i .’() civarında bir düşme meydana geldiği sonucuna 
varılabilir.

Monelaıısi politikalar, en acılı ve ani sonuçlarını, işsizlik oranında 

artış biçiminde oılayıı koyarlar (ilkemizde işsizlik oranlarını kesin
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olarak belirlemeye olanak tanıyan veriler mevcut değildir. Bununla 
bitlikte, 24 Ocak politikalarının sonucunda, ülkemizde kronik olarak 
öteden beri varlığını sürdürmekte olan gizli işsizliğe ek olarak, açık 
işsizliğin nitelik ve nicelik bakımından yeni bir olgu niteliğiyle kendi
sini göstermesi beklenebilirdi. Nitekim, oldukça dar bir alanla ilgili 
durumu yansıtan İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine göre, 1979'da 189 
bin 500 olan açık işsiz sayısı, Nisan 1983'de 529 bin 24 kişiye 
ulaşmıştır. Bu, üç misline yakın bir artışa tekabül etmektedir. Öte 
yandan, DPT'nin hesaplamalarına göre, 1979'da 2,5 milyonun altında 
olan işgücü fazlası, 1982'den itibaren 3,5 milyona doğru tırmanmaya 
başlamıştır.

m  m  n  I f y N l / . l . l k ?

I ı/ l ık ıııoııelaıısı polılıkııhııııı ı ıy ııl ı ı ıa/ hıı pıııçıısı olmak belir- 
ıııekledıı (, ı ..illi lllkeleıdeki uygulamalmııı açıkça orlayıı koyduğu bu 
dıııııııı. l ııı.misal yoldan, benimseneli temel felsefenin doğal sonucu 
olmak da belirlenebiIiı

Monetarizın, ekonomik ve sosyal hayatın bütün alanlarında devlet 
faaliyetlerinin kısıtlanması ilkesine bağlı olduğundan, durgunlukla sa
vaşmak ve ekonomik işleyişi canlandırmak için veya başka amaçlarla, 
kamu otoritelerinin para hacminde ayarlamalara gitmesi yolundaki 
Keynesci önlemlere şiddetle karşı çıkar. Para hacminin ekonomiyi 
yönlendirmeyi amaçlayan ekonomi politikalarına aracılık etmesini za
rarlı görür, para hacminin ekonomi politikasının yürütücülerinin 
müdahale alanının dışında katı kurallara göre belirlenmesini savunur. 
Bu yolla enflasyonun önlenmesini, başlıca hedef olarak ilan eder.

Kuşkusuz, enflasyonun önlenmesi, herşeyden önce çalışan kesim
lerin satınalma güçlerinin korunması için gereklidir. Ancak, moneta- 
rizmin önerdiği çözüm, enflasyonun temel nedenini ortadan kaldırmayı 
öngörmediğinden, çalışan kitlelerin satınalma güçlerinin düşmesi bu 
defa farklı bir yoldan-ve fakat monetarizmin yolaçtığı başka bazı un
surların katkısıyla daha ağır bir biçimde-kaçınılmaz olmaktadır. Para 
hacmi sınırlı tutulmaktadır ama, tekelci kârların artışı ve faiz faciası 
gibi yollarla üst gelir dilimlerine gelir transferi her zamankinden daha 
fazla işlerlik kazanmaktadır. Böylece, para hacminin sınırlanmış ol
ması, paranın sınırlı ellerde toplanmasından kaynaklanan sonuçları 
dalıa da dramatikleştirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Belki 
enflasyon bir süre için önlenmektedir ama, enflasyonu korkunç yapan,
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çalışanların salın,ılıııa güçlerinin azalması, gelir dengesinin bozulması 
gibi unsıııinıın. başka yollarla ortaya çıkması mümkün olabilmektedir.

Hıınıın somun olarak, para hacminin sınırlı iııiıılnııısıylı» liyal ve 
maliyetlerin düşmesi sonucunda, ö/el kesimin krıı<Iıp.11iııdcn kalkışa 
geçmesi yolunduk* beklentinin boş biı lıııyal oldııp.ıı kısa /amanda an
laşılır riyalim belki dtlşmllştllı aııııı, geıçek yellileri düşen kitleler, 
talep oluşlunun güçlerini dıılııı bllyllk biı oınııda yillıınişlerdiı Do
layısıyla, talepteki düşüş, yalının lııuııılnı daıaltıeı, iflasları 
hızlandırıcı, sanayileşme ve istihdam dll/eyiııi düşürücü sonuçlar 
doğurur. Bu bağlam içinde, bunalımın yükü, döner dolaşır, işsizlik 
oranında meydana gelen büyüme nedeniyle emeğiyle geçinenlerin 
sırtına bir kere daha biner.

S A N A Y İ L E Ş M İ Ş  Ü L K E L E R ,

S A N A Y İ İ . E Ş M E K T E  O L A N  Ü L K E L E R

l l). Yüzyılın, sanayileşme yoluna ilk defa giren ülkeler için geniş 
aynalıklar kazundmııı koşııllnı ı içinde geçersizliği kanıtlanmış bulu
nan bir modelin aynı sonuçla karşılaşmasını kaçınılma/ kılan 
faktörler günümüzde daha da belirginleşmiş ve çeşitlenmiş 
görünmektedir. Sanayileşmiş ülkeler, geçen yüzyıldan farklı olarak 
rahatlıkla hammadde sağlama ve pazar edinme olanaklarından yok 
sundurlar. Uluslararası alanda yeni rakiplerle karşıkarşıyadırlar.

Sözkonusu modelin günümüzün sanayileşmekte olan ülkeleri 
açısından taşıdığı güçlükler daha da katmerlidir. Zira, bazı iç ekono
mik çıkarlarla ilgili sorunların çözümünün dışında ve üstünde, dış 
mali odaklara olan borçların ödenmesi kaygısı, modelin benimsenme
sindeki veya empoze edilmesindeki başlıca gerekçeyi oluştur
maktadır. Ancak, bu yolla, sözkonusu ülkelerin borçlarını ödeye
bilmekte kolaylık kazanmaları bir yana, herbirinin daha büyük bir borç 
batağına yuvarlanmaktan kurtulamadıkları görülmektedir. Bir ülkenin 
yurttaşlarının zaten kısıtlı olan tüketimlerini daha da kısarak, mevcut 
ürünlerini öncelikle ihracata tahsis etmek suretiyle dış borçlarını 
ödemeye çalışması ilk bakışta mantıklı ve kaçınılma/ görünmektedir. 
Ne var ki, yoksullaşan, üretimi çöküntüye uğrayan, parası hızla değer 
yitiren bir ülkenin borç ödeme gücünün de azalacı£ı unutulmamalıdır. 
Özel kesimde iflasim birbirini ı/.leıkm, güçlükle oluşturulmuş kamu 
üretim bilimleri yeııı iIlir.laıa konu olmak İl/ere özel sektöre veya 
kaılaıı dışarıya tınır.leı edilmek ıı/ı ıe yıtlmncı sermayeye devredilir
ken, dış boıçlaı nasıl Oılcııehıllı
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M O N E T A R İ Z M  V E  D E V L E T Ç İ L İ K

Monetarizmin temel öğretisi devletçilik düşmanlığı üzerine kurul
muştur. Ancak, bu konuda bizim ülkemiz kimsenin dersine gerek kal
mayacak ölçüde zengin deneyimlere sahip bulunmaktadır. Bu devletin 
kurucuları, 19. Yüzyıl kapitalizminin doğurduğu sonuçların bilincinde 
oldukları içindir ki, devletçilik ve halkçılık ilkesinde olabildiğince 
ısrarlı olmuşlardır. Bu sayededir ki, II. Dünya Savaşı öncesi büyük 
bunalımın ülkemiz üzerindeki etkileri sınırlı kalmıştır. Ve böyle bir 
ekonomik yapı üzerinde temellenen bir dış politikli sayesindedir ki, 
ülkemiz II. Dünya Savaşı felaketinden u/ak ııılıılabilmiştir.

K u ş k u s u / ,  h ı ı l k  l i ' k ı i l e ı ı ı c l i ’ i i ı ı d i ' i ı  ı r k l a ı ı ı  s p o t l a r ı  t ü r e t e r e k  e k o 

l u m u  | i ı ı l  i l i k  i m  ı l ı  ı l j ı l ı  ¡'i i l i k l e t  ı l ı ı ı l ı ş ı ı ı ı ı k  ıı  M i n i k l i n  d e ğ  i l i  l ı ı  A n c a k ,  

ı I ' ı ı ı ı l l  ı ı m / ı l ı  U l . ı l ı  I m ı  ı v ı  ı l r v l e l  k a p ı s ı n a  d ü ş l i ı i n e s i n "  d i y e  b i r  

m i ,- , 0 v lı ı ı ı ı ı ı  k i ı ' v . ı  b ı ı ı ı ı ı n  s o ı ı ı ı ı ı l ı ı l ı ı ğ u  d e v l e t  k a p ı s ı n ı  h a l k ı n  v e  

h a k k ı n  k a p ı s ı  ı ı l ı ı ı a k l a ı ı  ç ı k a ı ı ı ı a k  i ç i n  h e r  t ü r l ü  y o l a  b a ş v u r m a k t a  

o l a ı ı l ı ı ı ı ı ı d ı ı  < i e ı ı e  i l e  b ö y l e  b i r  l e k e r l e m e y i  a n ı m s a t a n l a r ,  " A l l a h  d e v 

i r i r  / . o v a l  v e r m e s i n "  s ö z ü n ü n  d e  b a ş k a  h a n g i  u l u s l a r ı n  d i l i n d e  b u l u n 

d u ğ u n u  a r a ş t ı r m a l ı d ı r l a r .

M O N E T A R İZ M  V E  D E M O K R A S İ

Monetaristlerin her yerde tekrarladıkları bir başka iddia da de
mokrasinin ve özgürlüklerin, ancak kendi önerdikleri ekonomik model 
üzerinde temellenebileceğidir. Bu iddiayı tartışmak için ne yapalım ki, 
biraz tarih, biraz coğrafya gereklidir.

Biraz tarih:

Monetarizmin tarihsel prototipi olan 19. Yüzyıl kapitalizminin si
yasal ve sosyal hakların doğuş ve gelişimi karşısında nasıl direndiği 
hatırlanmalıdır. Buna karşılık, demokrasi ve özgürlük davasının 
seçme ve seçilme hakkının bütün topluma yaygınlaştırılması hareke
linin tarihsel öncüleri olan, İngiltere'deki Çartistlerin, Fransa'da 1848 
devriıninin yapıcılarının... sahip oldukları temel felsefenin ekonomik 
ve sosyal alandaki uzantıları, monetarizm ile pek mi bağdaşmaktadır?

Biraz coğrafya:

,Ş 11 i. Türkiye'den çok uzakta da bulunsa bazı özelliklerinin bilinmesi 

gerekil



12 EYLÜL*

Genel olarak, zorbalığın varoluş nedeni başka zorbaların varlığına 
dayandırılır. Zorbalığın çağdaş biçimleri için de bu böyledir. 
Dünyanın neresinde olursa olsun, Chicago'nun gökdelenler arasındaki 
caddelerinden, Hong Kong'a veya İstanbul'un arka sokaklarına kadar 
her yerde geçerliüi olan bir vasatin bıı Güııümü'ün •••■« •



kendi adına veya daha üstün başka bir güç adına muntazaman haraca 
bağlayacak ve başka bazı isteklerine kayıtsız şartsız boyun eğecekleri 
bu kişiye güvenliklerini(!) teslim etmeyi bir kurtuluş çaresi olarak 

görürler.

Gerçekte, daha önce caddedeki husursuzluk ortamının doğmasına 
sebep olmuş olanlar da bu huzur ve güvenliğin sağlayıcısı gibi ortaya 
çıkmış olan "kurtarıcı"nın adamlarından başkası değildir veya onlar 
tarafından yönlendirilmişlerdir. El altından yürütülen bu marifetler, 
cadde ahalisinin öne sürülen koşullara boyun eğmesi sonucu, bir ge
cede bıçak gibi kesilir. Bu durumda, kuşkuyu gerçek faillerin 
üzerinden uzaklaştırmak için, bir takım sahte suçlular bulunur. Açıkça 
suçlanmaları mümkün olmayan bazı insanlar, üzerlerinde gizlice esti
rilen suçluluk havasının örtülediği bir ortamda -ne ile itham edildikleri 
dahi belirtilmede!*!- mahalleden kovulurlar veya başka bazı baskılara 

hedef olurlar.

Gayri meşru güçlerin şerrinden kurtulmak için kaba kuvveti meşru 
saymak, gayri meşru güçlerin egemenliğine davetiye çıkartan bir an
layışı ve ortamı sürekli olarak ayakta tutan sonuçlar doğurur. Aynı 
'-—.m can güvenliğinin sağlanması için demokrasi dışı yolların
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a?.1*ctlr' ? u ta^dirde, demokrasiyi yıkmak isteyenlerin, vatan ve milletin 
bütünlüğüne, devletin varlığına yönelik iç savaş kışkırtıcılığından 
yararlanma heveslerine kendilerini kaptırmaları, çok sık görülen bir 
durum olabilir.

Unutmamak gerekir ki her türlü güvenliğin sağlanması ve vatan ve 
milletin bütünlüğü ve devletin varlığı gibi değerlerin korunması 
bakımından da, demokrasiden daha etkin bir rejimin bulunduğuna dair, 
bugüne dek hiç bir yerde inandırıcı bir örnek gösterilebilmiş veya ciddi 
bir kanıt ileri sürülebilmiş değildir. Anayasanın başlangıç bölümüne 
hakim olan anlayışa bağlı kalınarak, bazı tehlikelerin Önlenmesini, 
demokrasinin askıya alınması veya yıkılması koşuluna bağlı görmek, 
demokrasiye olan inançsızlığın itirafından başka bir şey değildir.

n . .X . inanıldığı, en uygun y e tk in  çözümlerin demokrasi

•mdir ki Başkan Ken- 
oakan O laf Palme 
sa demokratik kural 

’da hiç bir insanın
hıMnH** ÖÇ-



12 E YLÜ L  V E  A T A T Ü R K

12 Eylül, belki Atatürk'ün adının en çok anıldığı bir dönemi 
başlatmıştır; ancak, neresinden bakılırsa bakılsın, hiç bir dönemde 
Atatürk'ün emanetlerinin ve ilkelerinin bu kadar yaygın ve ağır 
ölçülerde çiğnendiği ve bu yöndeki tutumun, böylesine resmi bir 
çerçeve içinde yürütüldüğü görülmemiştir. 12 Eylül'ün Atatürk ile 
çelişkisi, devletp ve millete yönelik tehlikelerin önlenmesi için ile 
mokrasiden uzaklaşmayı bir çözüm olarak görme noktasında başlın 
Yani, 12 Eylül'ün Atatürk’ten ayrılığı, herşeyden öııce, dayımdın İr 

mel gerekçede kendisini göstermektedir.

Atatürk'ün izlediği yol, 12 Eylüle hakim olıııı unluyıyln lllmllylr 
ters doğrultuda gerçekleşmiştir. Türk ulusunun tarihinin en kuııııılık, 
en karışık döneminde mücadelesini başlatmış olan Atatürk, çözümü, 

henüz emekleme Â!J 
ketmekte değil; tı 
egemen kılma ' 
yakınlarına kad
r '  • .... ..............................................................................
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12 Eyliil'ün çözümü, milletin idaresini orduya, daha doğrusu bir kaç 
ordu komutanına devretmekten ibarettir. Böyle bir tutumun ilhamının 
Atatürk'ten kaynaklandığını ileri sürmek, Atatürkçülüğü Pinochetci- 
likle karıştırmaksızın mümkün olamaz. Gerçekte, Atatürk'ün gözettiği, 

bunun tam tersidir; yani, ordunun idaresini millete vermektir. Bu nok
tada, Atatürk'ün bu konudaki kararlılığını açıklayan şu sözlerini 

anımsamak yararlı olabilir:

"Ben her kerameti Meclisten bekleyenlerdenim (...) Evvela Meclis 
sonra ordu...Orduyu yapacak olan millet ve ona vekaleten Meclistir. 
Çünkü ordu demek yüzbinlerce insan ve milyonlarca ve milyonlarca 
servetü saman demektir. Buna iki üç şahıs karar veremez. Bunu ancak 
milletin karar ve kabulü meydana çıkarabilir. Ve bir kere bu hale gel
dikten sonra milletin hayat ve mevcudiyetine zıt olan mezalim ve taz- 
yikatın hepsini bertaraf etmeye muktedir olmak selahiyetini, yalnız 
nazariye olarak değil, fiilen de kazanmış oluruz."1

Kuşkusuz, 12 Eylül'ün Atatürk ile çelişkisinin, başka bir takım 
boyutları da vardır. 12 Eylül, yalnızca dayandığı gerekçe ile değil, 
yaptıklarıyla da Atatürk'e olan karşıtlığım açıkça ortaya koymuştur. 
Bu bağlamda, Atatürk'ün 100.cü doğum yıldönümünde 23 Nisan'ın 
"ulusal egemenlik bayramı" olmaktan çıkarılarak yalnızca "çocuk 
bayramı" olarak kutlanması, elbette ki basit bir simgesel değişiklik ol
manın ötesinde anlamlar taşımıştır.

12 Eylül Atatürk'ün kurucusu olduğu partiyi ve çeşitli kurumlan 
kapatmıştır. Bunlar yapılırken, Atatürk'ün yazılı vasiyetini 
çiğnemekten de kaçınılmamıştır.

12 Eylül, Atatürk döneminde temelleri atılmış olan demokratik ve 
çağdaş üniversite üzerinde çok ağır bir darbe teşkil eden YÖK 'ü ge
tirmiştir. Atatürk zamanında Nazizmin baskısından kaçan yabancı bi
lim adamları Türk üniversitelerinde sığınak bulmuş; 12 Eylül 
döneminde ise binlerce Türk bilim adamı Üniversiteden uzak
laştırılmış veya ayrılmak zorunda bırakılmıştır.

Atatürk, Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş; 12 Eylül, gençliği 
görülmemiş ölçüde ağır ve insanlık dışı baskılara uğratmıştır.

Atatürk, emeğe olan saygısını kendi dönemindeki başlıca emekçi 
kitlesini oluşturan köylülerle ilgili olarak "köylü efendimizdir" 
sözleriyle dile getirmiştir. 12 Eylül ise emekçileri ve emekçilerin 
örgütlerini adeta düşman gibi gören bir politika izlemiş ve bu an
layışının yansıması olan düzenlemeler getirmiştir.
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Atatürk, daha savaş sona ermeden başlattığı "Ereğli Maden Hav 

zası İşçilerinin Haklarım Korumaya Mütedair Kanun" gibi sosyal po

litika önlemleriyle, parasız yatılı öğrenim uygulamalarıyla... sosyal 

devlet ilkesinin hayata geçirilmesi doğrultusunda cılız da olsa ilk 

adımların atılmasına önderlik etmiştir. 12 Eylül, getirdiği Anayasa ile 

birhkte, sosyal devlet ilkesinden kopuş anlamına gelen ve eğitim ve 

sağlık dahil herşeyin piyasanın kör güçlerinin insafına terkedildiği bir 
dönemin başlatıcısı olmuştur.

12 Eylül, Atatürk'ün başlattığı bağımsızlıkçı ulusal ekonomi poli 

tikasının sonu olmuştur. Atatürk, kapitülasyonlara son vermiş; 12 

Eylül ise , devlet teşebbüslerini "devletten alıp halka verine" adı 

altında iç ve özellikle de dış çıkar çevrelerine dağıtmaktan ibaret bir 
özelleştirme programının koşullarını hazırlamıştır. Ekonomik politi

kadaki bu dönüşümlere koşut olarak Atatürk'ün bağımsızlıkçı ve 

kişilikli dış politika ilkesi derin yaralar almıştır.

12 Eylül'ün bu özellikleri, "12 Eylül olmasaydı iktidara gelemez
dik"2 diyen sayın Özal'ın döneminde daha da belirginleşmiştir. Do

layısıyla, günümüzde laiklik ilkesinden sapmanın böylesine derin bo

yutlara ulaşmasını ve böylesine resmi bir hüviyet kazanmasını da; bu
na karşılık, İslam ülkeleri arasında bazı sanayileşmiş ülkelerin 

"body-guard"lığma soyunma heveslerini de 12 Eylül'ün doğal ve 

kaçınılmaz uzantıları olarak görmek yanlış olmayacaktır.

Bu konuda son olarak şunlar söylenebilir: Elbette ki Atatürk za

manında, demokratikleşme doğrultusunda gereken her şey 

yapılabilmiş değildir ve demokrasi ile bağdaştırılması mümkün ol

mayan çok şey görülmüştür. Ancak, Atatürk zamanında ne, ne kadar, 

nasıl yapılmışsa öyle yapmak da Atatürkçülük değildir. "Parmak Ay'ı 
gösterince aptallar parmağa bakarmış". Öyle bir şeydir.

12 E Y L Ü L  Ü N  U L U S L A R A R A S I  Ç E R Ç E V E S İ

Gerçekte, 12 Eylül, ülkemizle sınırlı bir gelişmenin ürünü değildir. 

12 Eylül, 70'li yıllardan itibaren, Pinochet'nin Şili’sinden Thatcher'in 

İngiltere'sine kadar Dünya'nın çeşitli ülkelerinde başlamış bulunan 

demokrasiden ve sosyal devlet ilkelerinden şu veya bu ölçüde kopuş 

doğrultusundaki genel eğilimin bir parçasıdır. Bu genel eğilim, de

mokrasi ile sosyal devlet arasındaki konsensüsün çökmesi olarak da 
tanımlanabilmektedir.
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Bu genel eğilimin arkasında, aynı yıllarda, doların değer kaybına 
uğramasıyla ve Bretton-Woods andlaşmasına dayalı uluslararası para 
sisteminin çökmeye başlamasıyla birlikte patlak veren Dünya ekono
mik bunalımı yatmaktadır.

Tarihin her döneminde, ekonomik bunalımların zorunlu bileşeni 
olarak siyasal bunalımların da kendisini gösterdiğine laııık olmaktayız. 
1929-30 Dünya bunalımı, başlıca Avrupa ülkelerinde demokrasilerin 
çökmesi ve yerlerinde nazizmin ve faşizmin yükselmesi 
doğrultusundaki bir siyasal bunalımla bütünlenmiştir.

1970'lerde başlayan ve hala üstesinden gelinememiş olan ekono
mik bunalım, içinde yer aldığı koşulların farklılığı nedeniyle kendi
sinden önceki genel bunalımlardan ayrılır. Bu farklılığı özetle belirt
mek gerekirse, artık dünyanın çok küçülmüş olduğunu anımsamamız 
yerinde olabilir.

Dünya'nın küçülmüş olmasının önemli bir unsuru, uluslararası 
ekonomik ilişkiler ağının son derece yoğunlaşmış olmasıdır. Ulusla
rarası ekonomik mali ilişkiler, bir yandan da geniş ölçüde tek mer- 
kezlileşmiştir. Demokratik karar mekanizmasının asla söz konusu ol

madığı, parasal güce sahip olan veya olanlar tarafından yönlendirilen 
IM F gibi güç odaklan, uluslararası ekonomik ilişkileri ve ulusal eko
nomileri biçimlendirmede ve yönlendirmede görülmemiş etkinlik ka
zanmışlardır. Bu nedenledir ki geçmiş bunalımlar döneminde 
sözkonusu olmayan böylesine bir avantajdan yararlanma imkanına sa
hip olan sanayileşmiş ülkeler, bunalımın yükünü önemli ölçüde ge
lişmekte olan ülkelerin sırtına yükleyebilmişlerdir. Bu nedenledir ki 
geçmişin ekonomik bunalımlarının sanayileşmiş ülkelerde ortaya 
çıkardığı diktatörlük rejimleri yerine, 70 sonrasının ekonomik bu
nalımı, gelişmekte olan ülkelere özgü dikta rejimlerini doğurmuştur. 
Bu nedenledir ki geçmişin Hitler'i, Mussolini'si yerine Pinochet'ler, 
Marcos'lar ortaya çıkmıştır.

Kuşkusuz, demokrasilerin çökmesi, yalnızca ekonomik bunalımın 
ortaya çıkmasıyla açıklanamaz. Dikta rejimlerini getiren, bunalımın 
yanısıra, bunalıma çözüm bulmak gerekçesiyle dayatılan ekonomik 
modeller ve reçetelerdir. Günümüz Dünyasında model oluşturma veya 
reçete tanzim etme yetkisi, geniş ölçüde uluslararası mali güç merkez
lerinin ve daha somut bir anlatımla IMF'nin monopolündedir. Sorun, 
önerilen veya dayatılan modellerin demokrasi ile bağdaşmaması nok
tasında düğümlenmektedir.
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Bunalımın gelişmekte olan ülkeler açısından' yansımaları, 
özellikle, dış borç yükünün olağanüstü boyutlar kazanmış ve döviz dar 
boğazının içinden çıkılmaz bir hal almış olması biçiminde kendisini 
göstermektedir. Bu soruna çözüm olarak ortaya atılan formül, bir 
çözüm yolu olarak, üretimin artırılması unsurunu içermemektedir. 
Çünkü üretim artışının ek ithal girdilerine neden olacağı, dolayısıyla 
döviz kaybını artıracağı ileri sürülmektedir. Formülün özü, ihracatın 
artırılmasına dayanır, ihracatın artırılması için bulunan yol, paranın 
değerini düşürerek iç fiyatları yabancılar açısından cazip hale getirmek 
ve tüketimi kısmak esasına dayanmaktadır.

Tüketimi kısmanın yolu, gelirleri, daha doğrusu geniş kitlelerin 
gelirlerini azaltmaktır. Gelir dağılımının zaten dengesiz olduğu ve 
adam başın£ tüketimin zaten çok düşük olduğu gelişmekte olan 
ülkelerde, geniş kitlelerin gelirini kısmaya yönelik önlemlerin, sosyal 
adalet ilkeleriyle çelişkisi ve mevcut sosyal devlet kuramlarına 
ilişmeden gerçekleştirilebilmelerinin imkansızlığı, çok açık bir 
gerçektir.

Bu önlemler, yalnızca sosyal devletle değil, demokrasi ile de 
çelişmektedirler. Demokratik kuramların ve ilkelerin, şu veya bu 
ölçüde hayatiyet kazanmış olduğu bir toplumda, esasen yoksulluk 
düzeyinde yaşayan kitlelerin gelirlerini daha da kısabilmenin sınırları 
vardır. Demokrasinin belli bir işlerlik kazandığı bir toplumda, seçim 
zamanı gelince oy istenecek köylülerin ürettiği ürünlerin taban irat
larını baskı altına almak; sendika hakkından yararlanabilen işçilerin 
ücretlerini kısmak; biraz da olsa seslerini duyurabilen memurların 
maaş katsayılarını düşük tutmak kolay değildir. Dolayısıyla, kitlelerin 
gelirlerinin kısıtlanmasına dayalı bir modelin gerçeklik kazanabilmesi, 
belli bir noktanın ötesinde, başta seçim olmak olmak üzere, örgütlenme 
özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi demokratik kurum ve ku
ruluşların varlığını ortadan kaldırma veya askıya alma koşuluna bağlı 
olacaktır.

Kuşkusuz, 12 Eylül'ün içinde yeraldığı uluslararası çerçeveden 
kaynaklanan başka yönleri de vardır. Ülkenin içinde bulunduğu 
bölgede şah rejiminin çöküşü, daha önce Yunanlı albayların yıkılıp 
gitmiş olması, Sovyetlerin Afganistan’a uzanması, bölgede çıkarları 
olan bazı güçleri, bölgede bozulan dengeyi yeniden kendi yararları 
doğrultusunda düzenleme arayışına sokmuş olabilir. Yanlış bir he

sapla da olsa, Türkiye'de demokrasiden uzaklaşılmasını bölgenin 
"güvenliği" ve "istikrarı" için daha uygun görmüş olabilirler. Ancak,
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bu ve buna benzer faktörlerin varlığı da 12 Eylül'iin asıl ve gerçek be
lirleyicisi olan, belli bir ekonomik modele uygulanabilirlik kazandırma 
ve özellikle, genel ekonomik bunalımın bir yansıması olarak beliren 
dış borç sorununa kendilerince çözüm getirme doğrultusundaki 
eğilimlerle ve çabalarla çelişmemiştir.

Sayın Özal, bu gerçeği çok iyi bildiği içindir ki "Türkiye'nin en 
önemli meselesi ödemeler dengesi meselesidir. Bu mesele çözülmeden 
memleketimizdeki demokraside kesintiler olması ihtimali kuvvetlidir"3 
demektedir. Bu açıklamayı bütünleyecek nitelikte bir başka açıklama 
da sayın Kahveci tarafından yapılmıştır: "Borcunuzu ödememeye 
kalkarsanız, tıpkı senet mafyasında olduğu gibi adamı doğduğuna 
pişman ederler"4demiştir, zamanın Devlet Bakanı.

1) A tatürk 'ün Y unus Nadi ile görüşmesi, 31 M ayıs 1924.

2) 14.8.1987 Tarihli gazeteler

3) "Dem okrasin in şartı döv iz",T ercüm an,8 E y lü l 1988.

4) "P işm an ederler", Ekonom ik  Panorama. 15 M ayıs 1988.
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YÖK*

DYP-SHP koalisyonunun temelinde yatan ortak hükümet proto
kolünde, YÖK 'ün kaldırılması, hiç bir tereddüte yer bırakmayacak 
biçimde öngörülmüştür. Protokolün "demokratikleşme" bölümünde 
"Üniversitelere bilimsel ve yönetsel özerklik tanınarak, YÖ K  sistemi 
kaldırılacak, yüksek öğretim kuramlarının , kendi içlerinden seçtikleri 
organlar eliyle yönetilmesi sağlanacaktır" denilmektedir.

Hükümetin kuruluşundan bu yana geçen zaman zarfında YÖK'ün 
kaldırılması doğrultusunda ciddi bir adım atılabilmiş değildir. 
Kuşkusuz, YÖK 'ün genel çerçevesinin Anayasa ile belirlenmiş olması, 
kaldırılması yolunda yapılması gerekenleri sınırlayan önemli bir en
geldir. Bununla birlikte, Anayasa değişikliğine gerek kalmaksızın 
yapılması mümkün olanlar da vardır ve bunlar yapılabilmiş değildir. 
Sayın Türkan AKYOL'un Y Ö K  üyeliğine atanmış olması, bu konuda 
bir istisna olarak ileri sürülebilir. Ancak, Y Ö K  ve başkanı yerinde 
durmaktadır ve Y Ö K  başkanının cumhurbaşkanı tarafından 
seçilmesini öngören hükmün Anayasa'da değil, Y Ö K  yasasında yer 

aldığı adeta unutulmuştur.

Oysa, YÖK 'ün asıl anti demokratik yanı, 12 Eylül'de başı çekmiş 
bir generalin atadığı ve ardından 12 Eylül koşullarının başa getirdiği 
bir başka cumhurbaşkanının onayıyla görevini sürdüren bir kişinin 
emrinde, tepeden aşağıya hiyerarşik bir yapılanma içinde biçimlenmiş 
olmasıyla bağlantılıdır. Bugüne dek hiç değilse, Y Ö K  başkanının

* M ü lk iy e lile r  B ir liğ i Derg is i, sayıı: 141, M art 1992
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cumhurbaşkanı tarafından atanması hükmi! değiştirilebilir ve YÖK, 

demokratik bir temele dayalı ve nispeten özerk bir işleyişe ka- 
vuşturulabilirdi.

Y Ö K  V E  T A R A F S I Z L I K

YÖK'ün karar ve işleyiş mekanizması bakımından, tümüyle, tepe
de cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş bir başkanın sıkı 
yönetimine tabi kılınmış olması, sözde tarafsızlığının ve politika dışı 
olmasının gereği ve kanıtı olarak gösterilmek istenmektedir. Bu iddia, 
YÖK  Başkanı tarafından televizyonda 19 Şubat gecesi, Nazlı ILI- 
CAK'ın yürüttüğü söyleşide bir kere daha yinelenmiştir.

Böyle bir iddianın ortaya atılabilmesi, sık sık başvurulan kavram 
kargaşası doğurma çabasının ilginç bir örneğini daha oluşturmaktadır. 
Yapılmak istenen, demokrasi dışı olmayı, siyaset dışı veya tarafs;» 

olmayla özdeşmiş gibi göstermektir. Siyasetin pek ala demokrasi dışı 
yollarla da yapılabileceği gözden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Böyle 
olunca, YÖK'ün yönetiminin, demokrasi dışı bir müdahalenin ortaya 
çıkardığı bir cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olması, siyaset 
dışı sayılmasının ve tarafsızlığının kanıtı olarak ileri 
sürülebilmektedir.

Oysa, 12 Eylül de ve kaynağını 12 Eylül'den alan tüm oluşumlar da 
belli bir siyaseti ve belli bir siyasal çizginin taraftarı olmayı ifade 
ederler.

Y Ö K  V E  A T A T Ü R K Ç Ü L Ü K

Elbette ki 12 Eylül'ün üzerinde biçimlendiği siyasal çizgi -bugüne 
dek yaygın bir biçimde sürdürülmüş olan propagandanın aksine- 
Atatürkçülük değildir. 12 Eylül'ün, Atatürk tarafından başlatılmış ne 
varsa durdurmayı ve Atatürk tarafından kurulmuş ne varsa yıkmayı 
başlıca amaç saymak suretiyle sürdürüldüğü, artık, burada yenîden 
tartışılmasına gerek olmayacak kadar açıklık kazanmıştır. 12 Eylül'ün 
ürünü olan Y Ö K  de "özgürlük benim karakterimdir" diyen Mustafa 
Kemal'in birçok alanlarda başlattığı temel siyasal yönelişlerle derin
den çelişen bir oluşumdan ibarettir.

Bir yandan, YÖK'ü kimi çevrelere sempatik göstermek; diğer yan
dan, Atatürk'ü kimi çevrelerin gözünde itibarsızlaştırma kampanya
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larına yeni bir malzeme ilaha katmak için, YÖK  ile Atatürk arasında 

köprü kurmaya çalışmak, çok kurnazca ve fakat gerçek dayanaktan
yoksun bir çabadır.

Aynı çaba, 27 Mayıs'ta da üniversitelerden 147'lcı adı verilen bazı 
tasfiyelerin yapıldığını ileri sürmek suretiyle, 27 Mayıs ile 12 liylül'ü 
aynı torbaya koyma yönünde de sürdürülmektedir. Oysa, 27 Mayıs'laki 
147'ler olayının, Y Ö K  dönemindeki uygulamalarla uzak yakın bir ilgisi 
yoktur. 27 Mayıs döneminde görevlerine son verilen 147 öğretim 
üyesinin tümüne -hizmet sürelerine bakılmaksızın bir şiire emekli 
aylığı bağlanmış ve hemen hepsi çeşitli kıırıım ve kuruluşlarda for
masyonlarıyla mütenasip görevler bulabilm işim in I saseıı, kamuo
yundan gelen tepkiler üzerine, yargı kanırma gerek kalmadan, bizzat 
Milli Birlik Komitesinin kararıyla 147'lerin tümüne, bir kaç ay sonra 
üniversitelerdeki görevlerine dönme hakkı tanınmıştır. YÖK  
döneminde 1402 sayılı yasayla veya bizzat YÖK  organlarınca 
üniversitedeki görevlerine son verilen öğretim üyeleri ve yardımcıları 
ise, kamu kesiminde çalışmaktan ve geniş bir kesimi itibariyle emek
lilik hakkından yoksun bırakılmışlar ve tümü -genellikle özel kesimde 
de boykota maruz bırakıldıklarından- aileleri ile birlikte fiilen açlığa 
veya kişiliklerinden taviz vermeye zorlanmışlardır.

27 Mayıs ile 12 Eylül, mukayese edilemez. Bizler, 27 Mayıs'ta bir 
grup öğrenci olarak, görevlerine son verilen hocalarımızın haklarını 
savunmak için M illi Birlik Komitesinin en sert görünen üyelerinden 
Sezai OKAN'ı çok ağır bir eleştiri bombardımanına tabi tutabilmiştik 
ve bu yüzden başımıza hiç bir şey gelmemişti. Oysa,12 Eylül 
döneminde görevlerine son verilen hocalarının ardından, yalnızca ye
mek yemedikleri iddiasıyla çok sayıda öğrenci tutuklanmış ve ağır 
işkencelere uğratılmışlardır.

YÖK 'ün oluşumunda ve işleyişinde Atatürk'ten izler aramak, eğer 
kasıtlı değilse, boşuna bir çabadır. Atatürk'ün döneminde Na/.i/.ınin 
zulmünden kaçan Alman ve İsviçre'li profesörler Türkiye'de sığınak 
bulmuşlardır. Y Ö K  ise düşünceye karşı baskı ve işkencenin 
olağanlaştığı bir dönem olan 12 Eylül'ün en temel araçlarından biri 
dir.

2. Dünya Savaşı yıllarında ülkemize sığınmış olan Alman pro 
fesörlerden HİRSCH'in Y Ö K ’ü eleştiren bir yazısında belirttiği gibi 
"her general bir Atatürk değildir"1
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Y Ö K  V E  T A S F İ Y E L E R

YÖ K  döneminde üniversitelerdeki görevlerine son verilmiş olan 
çok sayıda öğretim üyesinin ve yardımcısının durumu nazara 
alınmadan, Y Ö K  olgusunu tam anlamıyla kavramak mümkün değildir.
Zira, tasfiyeler Y Ö K  olgusunun ayrılmaz bütünleyicisidir. YÖK'ün, 
üniversitelerde gerçekleştirdiği baskı, sindirme ve psikolojik yıkım, 
geniş ölçüde, aydın işsizliğinin yaygınlaşmaya başladığı bir 
dönemde, tasfiyeyi bir tehdit olarak kullanmak suretiyle 
sağlanabilmiştir.

Y Ö K  döneminde yüze yakın öğretim üyesinin görevine, 1402 sayılı 
sıkıyönetim yasasına dayanılarak son verilmiştir. Ayrıca, binlerce 
öğretim üyesi ve yardımcısı bizzat Y Ö K  organlarınca tasfiyeye 
uğratılmıştır. (Dr. Haldun ÖZEN'in Y Ö K  kaynaklarına dayanarak 
vaptığı hesaplama I”'-'' "öre *'*-'•■+ ıo «'1 ■ ;tıhariyle Y Ö K  organ-

.. 1 döneminde, sıkıyönetim eliyle veya başka ’ yollarıa 
S°r.tfvlerine son verilen öğretim üyelerinin, terör ve anarşi ile ilişkisine 
dair hiç bir kanıt veya ciddi iddia ortaya koruılratht vtfa&schafts-’* 
karşılık, YÖK  döneminde ¡¡n;v,*r-;‘ ' l20> 
lestirilmic- fc.-'—»•— * '«s. » 35.
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larına yeni bir malzeme daha katmak için, Y Ö K  ile Atatürk arasında 
köprü kurmaya çalınmak, çok kurnazca ve fakat gerçek dayanaktan 
yoksun bir çabadır.

Aynı çaba, 27 Mayıs'ta da üniversitelerden 147'ler adı verilen bazı 
tasfiyelerin yapıldığını ileri sürmek suretiyle, 27 Mayıs ile 12 Eylül'ü 
aynı torbaya koyma yönünde de sürdürülmektedir. Oysa, 27 Mayıs'taki 
147'ler olayının, Y Ö K  dönemindeki uygulamalarla uzak yakın bir ilgisi 
yoktur. 27 Mayıs döneminde görevlerine son verilen 147 öğretim 
üyesinin tümüne -hizmet sürelerine bakılmaksızın- bir süre emekli 
aylığı bağlanmış ve hemen hepsi çeşitli kurum ve kuruluşlarda for

masyonlarıyla mütenasip görevin bulabilmişlerdir, lisııscn, kamuo
yundan gelen tepkiler üzerine, yargı kararına gerek kalmadan, bizzat 
Milli Birlik Komitesinin kararıyla 147'Ierin tümüne, bir kaç ay sonra 
üniversitelerdeki görevlerine dönme hakkı tanınmıştır. YÖK  
döneminde 1402 sayılı yasayla veya bizzat YÖ K  organlarınca 
üniversitedeki görevlerine son verilen öğretim üyeleri ve yardımcıları 
ise, kamu kesiminde çalışmaktan ve geniş bir kesimi itibariyle emek
lilik hakkından yoksun bırakılmışlar ve tümü -genellikle özel kesimde 
de boykota maruz bırakıldıklarından- aileleri ile birlikte fiilen açlığa 
veya kişiliklerinden taviz vermeye zorlanmışlardır.

27 Mayıs ile 12 Eylül, mukayese edilemez. Bizler, 27 Mayıs'ta bir 
grup öğrenci olarak, görevlerine Son verilen hocalarımızın haklarını 
savunmak için Milli Birlik Komitesinin en sert görünen üyelerinden 
Sezai OKAN'ı çok ağır bir eleştiri bombardımanına tabi tutabilmiştik 
ve bu yüzden başımıza hiç bir şey gelmemişti. Oysa, 12 Eylül 
döneminde görevlerine son verilen hocalarının ardından, yalnızca ye
mek yemedikleri iddiasıyla çok sayıda öğrenci tutuklanmış ve ağır 
işkencelere uğratılmışlardır.

YÖK 'ün oluşumunda ve işleyişinde Atatürk’ten izler aramak, eğer 
kasıtlı değilse, boşuna bir çabadır. Atatürk'ün döneminde Nazizmin 

zulmünden kaçan Alman ve İsviçre'li profesörler Türkiye'de sığınak 
bulmuşlardır. Y Ö K  ise düşünceye karşı baskı ve işkencenin 
olağanlaştığı bir dönem olan 12 Eylülün en temd araçlarından biri
dir.

2. Dünya Savaşı yıllarında ülkemize sığınmış olan Alman pro
fesörlerden HİRSCH'in YÖK 'ü eleştiren bir yazısında belirttiği gibi 
"her general bir Atatürk değildir"1
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Y Ö K  VI«: T A S F İ Y E L E R

YÖK dönemimle üniversitelerdeki görevlerine son verilmiş olan 
çok sayıda öğretim üyesinin ve yardımcısının durumu nazara 
alınmadan, YÖK olcusunu lam anlamıyla kavramak mümkün değildir. 
Zira, tasfiyelcı YÖK olcusunun ayrılmaz bütünleyicisidir. YÖK'ün, 

üniversitelerde jjoıçckleştirdiği baskı, sindirme ve psikolojik yıkım, 
geniş ölçüde, aydın işsizliğinin yaygınlaşmaya başladığı bir 
dönemde, tasliyeyi bir tehdit olarak kullanmak suretiyle 

sağlanabilmiştir.

YÖK  döneminde yüze yakın öğretim üyesinin görevine, 1402 sayılı 
sıkıyönetim yasasına dayanılarak son verilmiştir. Ayrıca, binlerce 
öğretim üyesi ve yardımcısı bizzat Y Ö K  organlarınca tasfiyeye 
uğratılmıştır. (Dr. Haldun ÖZEN'in Y Ö K  kaynaklarına dayanarak 
vnntlftı lu\saplum'>l',r,> "öre ıoe* - ;*iiıariyle Y Ö K  organ-



kaydıyla, tasfiyemde kaygı duyulacak bir yan bulmamak belki 
m'iîTıkündür.

YÖK  yetkilileri, tasfiyeler karasında uluslararası demokratik ka- 
muoyur1(ıan kaynaklanan tepki'.eri yatıştırıcı bir çaba göstermek en t c 

k'cti '¿almamışlardır. ABD Kongresine 1983 yılmda sunu nÎV?... k 

m* ,ıın haklarına ilişk i^ raporda şunları o k u y a l b ı . ince 
»ipıcııiııı Kurulu, g'i'ıevlerine son verilen öğretim üyeleri y 
k alıl iye o lm a y a ^ 'S ık l a r ı n ı  ileri sürmektedir. B unun ta tahkg . 

Iiön'vc son ve ımc islcmlcıinin öğretim kıılıtıkasyonu 11 ). fı:aıar 
a ,........... V(. , ,vl,ı„ l.- .lrı imli n ilaha a/ olduğuna ^

...... ¡ : , , ,  •............ .............. . , K f i
..........  ,ı , , , | | |  I . . . I .  Iı .. ................ ' " "  , I , I '  ■ ' ■ v a r s ı ı y a  I

......................... ......................* lanın anımak ıçm yargıyaj



ortaya koymuş olan öğretim üyeleıı kımıltı ılı mil t m i imli m İtil İlk ı> 
yaşamış olan pek çok insan benim gibi l'ıol I *ı hım h  MıllllItM t 
başlarda sayar. Bulutay, hoca olarak ve lukllllı vöm llııı I ııııilıı ||y»üıi 

olarak, gençlen îerör ve anarşinin tuzağına ıldşdı ıııı I I lı w tılm  I <•»» 
çok özenli bir çaba göstermiş olanlardan biıisidit llnlııl ı, MU 'I' 
1402 sayılı yasaya göre görevine son verilen ilk öğtetıın tlvr’ıl nl 
muştur.

Bu oluydaki çelişkiyi o dönemin fakülte deknmnıı >.ıiıııııi)lııııı 
Yanıt olarak, bir kaç gün sonra 1402 sayılı yas;\ ile benim ılı yön v lıın 
son verildiğini öğrendim.

Buna karşılık, 12 Eylül öncesinde terörün sağ ve sol lllıllıır ılı ı* l 
olduğu ve sempatiyle Vmktığı bilinen pek çok kişi, YÎ)K ıııuıi'ıiıiılıi 

elkın göıevlere getirilerek adeta ödllllcndıı ilnnıjlı ıdlı

 ̂ döneminde, sıkıyönetim  eliyle vi’ vn lınjkıi volim in  
*I|M ı ‘Vİi'1 İne ıiıtı v e ııle ıı ögıı Ilın  llM İrıın ltı lı löı m lU iııı^flIı lliy k ll



ilgili politikaların belirlenmesine ve yürütülmesine ilişkin kararları 
kapsamalıdır."

Gerçekte, Y Ö K  başkanı, esas olarak, kendisini atamış olan cum
hurbaşkanından başka hiç bir merciye karşı sorumlu değildir. YÖ K  
üzerinde parlamentonun denetimi bile sınırlıdır. Kuşkusuz, buradan 
hareketle YÖK'ün özerk olduğu sonucuna varılamaz. Belli bir anlamda 
özerk olan Y Ö K  değil, Y Ö K  başkamdir.

Bu anlamda özerklik, ortaçağdaki dükalıkların özerkliğini 
andırmaktadır. Dükalık özerktir; ama, yönetimi demokratik değildir ve 
orada yaşayanlar özgür insanlar değil serilerdir.

A S I L  A M A Ç

YÖK'ün gelişine meşruluk ve haklılık kazandırmak için ilcıi 
"ülrn amaçlardan hiç birisi gerçekleşmemiştir, llııivcısilclnin ve 

‘»--eli dağılımı bekenirken, Ankııra'nııı sırlına 
*W cu t durumda, Bilkenl gibi 

ı
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öğrenci çekemezken ve bu yüzden uğradıkları döviz kaybı sonucu bazı 
öğreniııı kuramlarını biribiri ardından kapatmak zorunda kalırlarken; 
biz, YÖK öncesinde Nijerya'dan Bengaldeş'e kadar değişik ülkelerden 
gelen öğrencilerin hücumu karşısında kota uygulamak zorunda kal
maktaydık.

Bir ülkenin, Dünyanın değişik ülkelerine mensup elit unsurların 
önemli bir bölümünü kendi yliksek öğrenim kuramlarında yetiştirmiş 
olması, elbette ki kendi çıkarları açısından tartışılmaz bir üstünlük 
kaynağı oluşturur. YÖK, ülkemizin bu konudaki iddialı yükselişine 
ciddi bir darbe indirmiştir.Üniversitelerin düzey kaybetmesi, 
Dünyadaki yerimiz açısından önemli bir avantaj kaybına uğramamıza 
neden olmuştur.

1) Ernst E. H IR S C H , "Das neue türkishe Hochschulgesetz”, Wissenschafts- Recht Wissenschafts- 

W eraltung Wissenschafts- Förderung, Band 15, Heft 2, Jun i 1982, s. 120)

2) Bkz: Yanki,sayi:624, 14-20 M art 1983, s.35.



(»ÖRÜNMKYKN ELLERDEKİ 
SAĞLIKSIZLIK*

Piyasa mekanizmasının her şeye en iyi çözüm getireceği 
düşüncesinin en etkili savunucusu Adam Smith( 1723-1790) olmuştur. 
Smith'e göre, serbest rekabet piyasasında bireysel çabaları herkesin 
mutluluğuna dönüştürebilecek olan bir "görünmeyen el" vardır; yeter 
ki devlet veya piyasa mekanizmasına yabancı başka bir unsur 
müdahalede bulunarak işleri bozmasın. Smith, bunu şöyle dile getir
miş: "Birey, kendi çıkarını gözetirken toplumun çıkarını sağlar. 
Doğrudan doğruya toplumun çıkarını sağlamaya yönelse, bu kadar 
başarıyla gerçekleştiremez. "ı

Günümüzde bu görünmeyen elden başka bir görünmeyen elin daha 
var olduğu ileri sürülmektedir. Bu ikinci görülmeyen elin kâşifi Ame
rikalı iktisatçı Milton Friedman'dır. Friedman’a göre, "Politikada 
,Adam Smith'in görünmeyen eli ile karşıt doğrultuda işleyen bir 
görünmeyen el vardır. Yalnızca genel çıkarı sağlamak için çaba 
gösteren bireyler, sağlamak niyetinde olmadıkları bir özel çıkarı 
sağlamak doğrultusunda yönlendirilirler. " 2

Yani, iyi niyetler, niyet edilenin karşıtına dönüşen uzantıları ve 
etkileri dolayısıyla, kötü sonuçlara yol açmaktadırlar.

Bu görünmeyen ellerin işlevlerine inanınca, geride, bireysel çıkar 
yolunda sarfedilen çabalardan başka güvenilecek bir şey kalmıyor. 
Zira, Friedman'ın görünmeyen eli toplumsal amaçlı çabaları bireysel

* M ü lk iy e lile r  B ir liğ i Dergisi, cilt: X V I, saayı: 142, N isan 1992
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çıkara kumıli/e ederken, Smith'in görünmeyen eli, bireysel çıkar için 
sarfedilen çııbuları toplumsal yarara dönüştürmektedir.

I .ski ve yeni liberaller, görünmeyen ellere iman etmiş oldukları 
için, lıeı şeyin onların insafına terkedilmesinden yanadırlar. 70'li 
Yıllarda kaburun yeni liberal dalganın iktidara getirdiği Reaganların, 
Thateheıİcriıı ve onların benzerlerinin ve uzantılarının yapmak iste
dikleri de bu olmuştur.

L İ B E R A L  Ü T O P Y A

Oysa, liberalizmin önerdiği modelin, gerçek yaşamla ilgisi olmayan 
bir ütopya olduğu, bir çok kere denenmiş ve görülmüştür. Her şeyden 
önce, modelin özünü oluşturan serbest rekabetin ancak bazı ders ki
taplarında yer aldığı; serbest rekabetin sonucunda tekelleşmenin 

doğuşunun kaçınılmaz olduğu iyice anlaşılmıştır.

Serbest rekabet ve piyasa tutkunlarının bir diğer savı da bu yolla 
ekononominin yönetiminin tüketicilerin oylarına terkedilmiş olduğu, 
dolayısıyla siyasal demokrasinin temeli olabilecek bir ekonomik 
işleyişin sağlanabileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Bunlara göre, 
tüketiciler piyasada "özgürce" karar verirken, ekonominin yönetimine 
temel olan kararların oluşumuna katılmaktadırlar.

Bu noktada unutulan veya unutturulmak istenen husus, satınalma ile 
ilgili kararlarda bireylerin iradelerinin eşitlik içinde rol oynamamakta 
oluşudur. Eğer bu, ekonomi alanında demokrasi ise herkesin eşit ola
rak değil, satınalma gücü oranında katıldığı bir demokrasidir; do

layısıyla demokrasi değildir.

L İ B E R A L İ Z M İ N  Y U M U Ş A K  K A R N I

Liberal ütopyaların gerçek yaşamla çelişkisi, en çok ve en önce 
sağlık alanında kendisini göstermektedir.

Sosyal dayanışma ve sosyal güvenlik kuramlarını çökerten ve in
san sağlığım görünmeyen ellerin insafına terkeden politikaların so
nuçları, dünyanın en zengin ülkesi ABD'de bile gizlenmesi mümkün 
olmayan boyutlara erişmiştir. "ABD'de bencilliğin inanılmaz boyutu
nu gene Reagan sayesinde görebiliyoruz. Reagan başkan olur olmaz 
'sokağa atmayalım da besleyelim mi?' diyerek tüm darülaceze ve 
tımarhane türü bakımevlerini boşaltmış. Gerekçesi ise, içindekilerin 
tembel birer asalak olması imiş. Sonuç, San Francisco'dan New York'a
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tüm büyük kentlerde belli başlı caddelerin kaldırımlarında yaşayan 
'evsizler'."3

İngiltere'deki Thatcherist politikaların iflası da en önce sağlık 
alanında görülmüştür. Bugünlerde İngiltere'de sürdürülmekte olan 
seçim kampanyalarının ana temasını sağlık oluşturmaktadır. Kamuo
yu araştırmalarında önde görünen İşçi Partisi'ne yönelen desteğin te
mel nedeninin de Muhafazakarların sağlık politikalarının iflası ol
duğunda kuşku yoktur.

Bu örnekler artırılabilir Ancak, fazla uzaklara gitmeye gerek yok. 
ülkemizde de son seçiminde, Seyııelıı'yıı vııriliıayıı kadın ANAP'ı 
kıııtarmıık için selerbeı olan Klııı unsurlunu yenilgiye ıığralılıuıısında, 
DYP'nin ünlü "yeşil kıııl" temasının çok etkili ve belirleyici bir rol 
oynamış olduğu yadsınamaz.

S E R B E S T  R E K A B E T İ N  S A Ğ L I K L A  Ç E L İ Ş K İ S İ
Liberal politikaların iflasla sonuçlandığının en önce sağlık alanında 

görülmesinin nedeni, bu politikaların özünü oluşturan serbest rekabet 
olgusunun -genelde taşıdığı ütopik niteliğin yanı sıra- sağlık alanında 
hayata geçirilmesi bakımından ortaya çıkan bazı özel çelişkilerdir. 
Sağlık alanının kendine özgü koşulları, serbest rekabet kurallarının 
işlemesini olanaksızlaştıran özel çelişkiler doğurur. Bu çelişkiler, 
özellikle, ABD'deki Reaganist uygulamaların sağladığı somut dene
yimlerin ışığı altında özetle şöyle belirlenmektedir:

1. Sağlık ve tıp hizmetleri kaçınılmaz olarak oligopolistik nitelik
lidir. Kamusal sağlık hizmetleri tümüyle topluma yöneliktir. Mevcut 
hastanelerle rekabet etmek üzere yenilerini kuracak müteşebbisler bu
lunamaz. Yoksul kentsel alanlarda ve kırsal alanlarda alternatif bakım 
olanakları yaratmak kolay değildir.

2. Tıbbi bakım alanında, tüketicilerin "ürün" hakkında yeterli bilgi 
sahibi olmaları mümkün değildir. Ancak uzman olanların bilebileceği 
araç ve gereçlerin ve tüketicinin ölçmesi mümkün olmayan bir bilgi ve 
deneyimin kullanıldığı sağlık hizmetlerinde tercih, dış görünüşe göre 
yapılır. Çoğu zaman, sağlık hizmetleri alanında "pahalı olduğuna göre 
iyidir" ölçütü egemen olur.

3. Göreli olarak, fiyat karşısında esnek olmayan bir talep söz ko
nusudur. Normal olarak herkes, kendi sağlığı için veya çocuğunun 
sağlığı için parasının tamamını vermeye hazırdır.
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4. Sağlık lıi/mcllcrinin maliyeti, yaşlılar, yoksullar, kronik hastalar 
bakınııiHİan, ıliğer insanlara göre daha yüksektir. Serbest rekabet piya
sasında o/el müteşebbisleri bu tür yüksek risk grubuna giren 
tüketicilere yönelik hizmet sunmaya teşvik eden hiç bir neden yoktur. 
Bu insanların sağlık gereksinimleri, kamusal destek ve teşvik olmadan 

karşılanmaz.

5. Sağlık hizmetleri sunanların, pahalı teknolojilere yatırım yap
makla risk üstlendikleri salça bir iddiadır. Her doktor, kullandığı tek
nolojinin isabetli teşhis veya başarılı tedavi için gerekli olduğu konu
sunda hastasını ikna edebilir. Dolayısıyla, yatırımın kârlılığı güvence 
altındadır.

"Sonuç olarak, sağlık hizmetlerinde rekabete dayalı sistemin 
işleyişinden kârlı çıkanlar, yoksulların sağlık gereksinimleri için daha 
az ödeme yapma olanağına kavuşan varlıklılardır ve ayrıca, tıbbi pa
zarın kaymağını yiyen ve gerçek sorunları, giderek küçülmekte olan ve 
eşitsiz finansman koşullarında çalışmaya zorlanan kamu sektörüne 
bırakan, sağlık alanında faaliyet gösteren özel müteşebbislerdir."4

S A T I N A L M A  G Ü C Ü N E  G Ö R E  H İ Z M E T
Sağlık hizmetlerinin, kamusal kuruluşlar tarafından sosyal da

yanışma amacıyla yürütülmesine son verilerek kâr amacıyla çalışan 
işletmelerce yürütülmesinin, yani görünmeyen ellere bırakılmasının 
ciddi sonuçlan vardır. Görünmeyen ellere bırakılan sağlık hizmetleri, 
insanların gereksinimlerine göre değil, satınalma güçlerine göre 
biçimlenir ve yönlenir.

Sağlık hizmetlerinin görünmeyen ellere terkedilmesi, koruyucu 
sağlık hizmetlerinin daha çok ihmal edilmesi sonucunu doğurur. Çünkü 
bu alanda piyasada talep doğması mümkün değildir.Örneğin, koleraya 
yakalandıktan sonra tedavi olmak için para ödemeye hazır çok insan 
vardır;ama,kolera salgınını önlemek için suların temizlenmesi sorunu
na piyasa mekanizması çerçevesinde çözüm beklemek boşunadır. Bu 
tür hizmetler, ancak, "herkese ihtiyacına göre" ilkesi doğrultusunda 
faaliyet göstermeleri mümkün olan kamusal hizmet birimleri tarafından 
yerine getirilebilir.

Sağlık hizmetlerinin görünmeyen ellere terkedilmesinin asıl önemli 
sonucu, parası olmayan ağır hastalar için hastaneler, bakımevleri 
yapılmasına son verilmesi, yapılmış olanların kapatılması; buna 
karşılık, paralılara yönelik sağlık ve bakım hizmetleri sunan merkez
lerin geliştirilmesidir
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Somut örnekler vermek gerekirse, tüberküloz, uyuz gibi hastalıkları 
tedavi için hastaneler kurulmasının veya bu gibi hastalıklara yaka 
lanmış olanların mevcut hastanelerde tedavi imkanı bulmalarının, 
serbest rekabet koşullarında giderek güçleştiğine işaret etmek gerekir. 
Çünkü bu tür hastalıklar esas olarak yoksulluğun sonucudur. Yoksul 
oldukları için bu tür hastalıklara yakalanmış olanların, tedavi için ge
rekli satınalma güçleri de bulunmayacağından, bunlara yönelik sağlık 
hizmetlerinde talep yokluğundan kaynaklanan bir daralma 
başgöstermesi kaçınılmazdır.

Öte yandan, sağlık hizmetleri alanında, kayda değer bir talep 
oluşturabilecek ölçüde satmalına gücüne sahip olanların }'.crcksiııinı- 
Icrini karşılamaya yönelik pahalı yaluımlaıa girişecek müteşebbisler 
bulmak, her /aınaıı mtlıııküıulllı liıı ııeılrııleıliı kı yeni liberal politi
kaların uygulandığı ülkelerde sağlık hizmetlerindeki genel çöküşün, 
son derece gelişkin estetik cerrahi merkezlerinin kurulmasıyla 
eşlenmesi adeta bir kural haline gelmiştir. İngiltere'de halen sürmekte 
olan seçimlerde İşçi Partisi, Muhafazakarların sağlık politikasını 
eleştirmek için ilginç bir slogan bulmuştur: "Torilerin sağlık politi
kası- Daha çok estetik cerrahisi!"

Bu çelişki, bizim gibi dışa bağımlı ülkelerde daha da çarpıcı 
görünümler kazanmaktadır. Bir yanda, annesinin cenazesini hastane
den çıkarabilecek parayı bulamayanlar; diğer yanda, zayıflamak için 
Batı'nın ünlü sağlık merkezlerinden yararlananlar. Bu sonuç, kimi 
çevrelerce sevinçle karşılanan ve "devletin küçülmesi" denilen 
eğilimler çerçevesinde, sağlık hizmetlerine bütçeden ayrılan ve esasen 
çok düşük olan payın, 19Ö0'den bu yana yaklaşık yarı yarıya 
azaltılmış olmasıyla bağlantılıdır.

A C I  B İ R  T E C R Ü B E
Sonuç olarak denilebilir ki liberalizmin 70'li yıllardan itibaren ka

baran ve ülkemizi de içine alan yeni serüveninin sonuçlarının, öncelikle 
sağlıkla ilgili konularda görülmesi, çok acılara malolan bir tecrübe 
oluşturmuştur. Bir bakıma, insanlık, karşılaştığı bunalımların 
çözümü için görünmeyen ellere sarılmakla -Nasrettin Hoca misali- ka
ranlıkta kaybettiğini aydınlıkta aramak yolunu tutmuştur. Üstelik, bu 
arayışın, yalnızca zaman kaybından ibaret olmayan bedelleri vardır.
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UĞUR MIJMCU

Uğur MUMCU'nun bedenini paramparça ettiler.

Gelecek kuşakların, geriye baktıklarında, bu olayı ülkemizin ka
derinde yer alan önemli dönüm noktalarından biri olarak göreceklerini 
düşünüyorum.

Bir kısım meslektaşlarıyla birlikte Cumhuriyet'i terketmek zorunda 
bırakıldıkları günlerde Mülkiyeliler Birliği olarak düzenlediğimiz bir 
açık oturumda, Uğur MUMCU'yu "Namık KEM AL virüsü"ne yaka
lanmış ender insanlardan biri olarak takdim etmiştim.

Koşullar ne olursa olsun inandığını yapmak, günümüzde, olağan 
dışı sayılan insanlara özgü bir tutumdur. MUMCU, haksızlığın 
üzerine yürürken veya bir haklılığı savunurken, karşılığında ne 
sağlayacağına dair hiç bir hesap yapmazdı. Kendisine hiç bir avantaj 
sağlaması mümkün olmayan insanlara destek olmak; buna karşılık, 
herkesin önünde bel kırdığı kişilere cepheden saldırmak, onun için 
sıradan bir davranıştı. Bir koyup üç alma meraklısı"çağ atlamış" 
kişilerin, onun yaptıklarından bir anlam çıkarmaları mümkün 
değildir.

Böyle bir erken sonla karşılaşması olasılığı, dostlarının sürekli 
korkusuydu; kendisi içinse, pırıltılı zekasının sürekli olarak ürettiği 
şakaların konularından biriydi. Acaba, son derece disiplinli ve yoğun

M ü lk iy e lile r  B ir liğ i Dergisi, cilt: X V II ,  sayı: 152, Şubat 1993.
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bir çalışımı temposu sürdürmüş olması, önünde fazla bir zamanın ol
madıkım bilmesinden mi kaynaklanıyordu?

Günlerini, gecelerini asla gevşemeyen bir sorumlulukla kullan
maklaydı. Bir devlet memuru olan babasından kalmış, kardeşleriyle 
ortaklaşa yararlandığı kooperatif evinden ibaret yazlığında tatil ya

parken bile çalışırdı.

Tam anlamıyla emekçiydi. Kalemiyle geçinirdi. Bu özelliği, bir 
yazar olarak, geniş emekçi kesimlerle çok içten ve sıcak bir bağ kura
bilmesini kolaylaştırmıştır.

Böylesine inançlı ve disiplinli bir çalışma gücünün, ender görülen 
boyutları olan bir yetenekle birleşmesiyle, çok etkili ve mücadeleci bir 
kişilik ortaya çıkmıştır. A K SO Y  hocanın, Uğur M UM CU hakkında, 
"tek başına bir siyasal parti kadar etkili" dediği çok duyulmuştur. Ho
ca, herhalde, siyasal parti derken mevcut sol partileri düşünmemişti.

1980 Sonrasında YÖK  koşullarında yozlaştırılan ve yoğun bir 
kişiliksizleştirme kampanyasının sürdürülmesinde yararlanılan 
düşünce (daha doğrusu düşüncesizlik olabilir) ortamında, Uğur 
MUMCU'nun yazılarının çölde bir vaha gibi işlev gördüğü an
laşılıyor. Cinayetin ardından MUMCU'nun evinin önünde mum yaka
rak nöbet tutan gençlerin yüzlerinden okunan budur.

C İN A Y E T  V E  S İY A S E T

Terör ve cinayet, yaşadığımız çağda siyasetin yaygın bir aracı 
olarak işlev görüyor. Yalnızca ilkel veya geri denilen toplumlarda 
değil, özellikle "uygar" denilen ülkelerde görülen budur.

Ünutmayalım ki çağımızın en önde gelen film kahramanlarından 
biri olan James Bond, İngiltere kraliçesi tarafından kendisine özel ola
rak adam öldürme izni tanınmış bir kimsedir. Gerçek hayattaki durum, 
filmlerden pek farklı olmasa gerek. Gerald Ford iktidara geçince, 
CIA'mn artık yabancı devlet başkam öldürmeyeceğine dair haberler, 
bizim gazetelere de yansımıştı. Ya o zamana kadar öldürülen yabancı 
devlet başkanları?.. Ya o zamandan bugüne dek öldürülen ve yabancı 
devlet başkam olmayanlar?..

Çağımızda, pek çok yerde, faili meçhul siyasi cinayetlere kurban 
gidenlerin olduğu biliniyor. Bunlar arasında, Kennedy, Palme, Martin 
Luther King gibi çok önemli isimler var. Ayrıca, Ailende gibi faili 
malum cinayetlerin kurbanı olanlar da var.
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Terörün kaynaklan araştırılırken, çok çeşitli olasılıklar akla gele
bilir. Yalnızca şu veya bu devletin gizli örgütü değil, şiddeti meşru 
gören değişik akımlar da bulunuyor Müslümanlıkları kendilerinden 
menkul gözü dönmüş gruplar, değişik tünle kafatasçılar, silahlı 
ayrılıkçı örgütler, mafya vs,vs... Bütün bu oluşumlar ila kendi amaçları 
doğrultusunda veya daha güçlü bir odağın yörüngesinde cinayetler 
sergileme sabıkasına fazlasıyla sahipler. Söz konusu MUMCU olunca, 
bu olasılıkların hiç birisi gözardı edilemez. Çünkü, terör örgütlerinin 
her birinin M UM CU ile görülecek hesabının bulunması bir anlamda 
doğaldır.

Dolayısıyla, M UM CU cinayetinin failinin tahmini zordur. Ancak, 
bu cinayetin sonuçlarının ne doğuracağı geniş ölçüde bellidir.

Her şeyden önce, bazı karanlık güçler Uğur MUMCU gibi bir en
gelden kurtulduklarına sevinebilirler. Ayrıca, bu olay, toplumdaki kin ve 
düşmanlıkların derinleştirilmesi yolunda istismara son derece açıktır.

D E V R İ M C İ  D E M O K R A T

Uğur MUMCU, çoğu kez, ülkemizdeki "halk için, halka rağmen" 
geleneğinin günümüzdeki temsilcilerinden biri olarak görülmüştür. 
Ancak, emekçi kesimlerle ustaca kurduğu sıcak diyalog sayesinde hiç 
bir zaman halktan kopuk bir aydın durumuna düşmediği de kesindir.

Bu açıdan, ölümüyle birlikte ortaya çıkan tablo, ülkemizin toplum
sal tarihi açısından çok önemli bir eşiğin aşılmış olduğunu kanıtlayan 
unsurlar içermektedir.

Bugüne kadar, ülkemizde hiçbir aydın, son yolculuğuna, halk kit
lelerinin böylesine derin ve yaygın sevgisiyle bezenmiş bir güzergâhta 
uğurlanmamıştır.

Uğur MUMCU, sonsuzluğa göçerken, ülkemizde kurulu değişik 
eğilimlerdeki tüm sendikal örgütlerin, tüm demokratik kitle 
örgütlerinin sevgi ve takdirlerini kazanmış olduğunu ve ülkemizin 
toplumsal gerçekliğinin çok bilinen bir zaafı olan halk-aydın 
çelişkisinin aşılmasında unutulmayacak bir adımın atılmasını 
sağlamış olduğunu da göstermiştir.

Demek oluyor ki Uğur MUMCU, "halk için" ortaya koyduğu 
çabalarında öylesine başarılı olmuştur ki sonuçta "halkla beraber" ol
ma koşulunu da gerçekleştirmiştir.
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B A Ş A R D I  L A K  M I ?

Ne "sakıncalı piyade" olmak, ne şu, ne bu, hiç bir şey MUMCU'yu 
yolundan çeviremedi. Acaba, tahrip gücü yüksek bir bombanın patla

ması, her şeyin sonu olabilir mi?

Önemli olan, öncelikle, genç kuşakların ve gelecek kuşakların ne 
düşündüğü, ne düşüneceğidir. Şiddetin her şeyi belirlediği ve ölümün 
her şeyi bitirdiği yargısı egemen olursa, "sakıncalı piyade" yenik düştü 

demektir.

Ancak, "sakıncalı piyade"yi tanıyanlar, böyle olmayacağını bilir
ler. "Sakıncalı piyade" yakamızı bırakmayacaktır. Ölümsüzlerden ol
duğunu gösterecektir. Erdemin, yurtseverliğin, insan sevgisinin 
gücünü, her sabah okuduğumuz günlük yazılarındaki canlılığıyla, ye
niden ve daha büyük bir güçle kanıtlayacaktır.

Kapanan bir tarih sahifesinin yerine, daha parlak bir yenisi böyle 

açılacaktır.

Çöken bir değerler sisteminin yerini, daha sağlam bir yenisi böyle 

alacaktır.
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IŞSI/IIK

........ um «in ı l ı  m > tt v ı mi m ıı İm /ıı lık lııı ıııııı yıi|>ıl«lıp.ı şu sırada,
,, ıılı un , 1. 1,ı, I 11K (Avıu|»ı Scmlıkıılaı Konfederasyonumun 

...ıl'ir ı II/. ılıı. ' Nı .m ııı Işsı/lık, İlkçilik ve Ayrımcılığa Karşı Ey- 
i. I II  ( İliniI ulum! kullanması hazırlıkları yapılmaktadır.

llOyle.e. "ışsı/.lik, ırkçılık vc ayrımcılık" gibi sorunlar, nedensellik 
Imp,İlintisini »la gözden kaçırmayan anlamlı bir bütünsellik içinde ele 
alınmış oluyor. Temel sorunun işsizlik olduğunda kuşku yok. Irkçılık 
ve ayrımcılık türünden sorunların, ilk bakışta başka bazı görünümler 
içinde algılanmaları olası ise de, biraz dikkatli bir bakışla, gerçekte 

işsizlik sorununun birer türevi olarak ortaya çıktıkları kolaylıkla 

görülebilir.

Geçenlerde, Almanya Başbakanı Helmut Kohl, ülkesinde kabaran 
Türk düşmanlığını cami sayısındaki artışa bağlayan bir açıklama 
yapmakla bu tür yanılsamaların ilginç örneklerinden birini daha vermiş 

oldu. "Bir şehirde 10-12 cami görülebiliyor. Anadolu'da 10-12 kilise 

yapılsaydı acaba tepki ne olurdu?ı diye soran Kohl, böylece, ırkçı 
saldırılara mazeret bulduğunu da sanabilir. Oysa, Anadolu'da emper
yalizmin işleri karıştırmaya başladığı, Osmanlı İmparatorluğumun 
parçalanması dönemlerine gelinceye kadar, camilerin, kiliselerin, sina

gogunu... asırlar boyunca yanyana işlevlerini sürdürdüklerini ve bu 

durumun Isianbul gibi gayri müslim nüfusun kabarık olduğu merkez
lenir lıcı hangi bir sorun oluşturmadan sürüp gittiğini herkes biliyor.

' M im . h  » I lk ı  İlli İlgi D c ı y h l . d l t  X V II, sayı: 154, N isan 1993.
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İ Ş S İ Z İ , İ H  V E  N K O - I . İ H K R A L İ Z M

Vı-ıyil/Unılc giderek yaygınlaşan bir sorun niteliğiyle işsizliğin 
onuya çıkışı, neo liberal (monetarist) dalganın kabarmasıyla zaman 
olmak çakışmıştır. Her iki olgu da 1970 sonrasının ürünüdür. 
1970'leıe gelinceye kadar, özellikle sanayileşmiş Batılı ülkelerde 
Keynrsçi anlayış üzerinde temellenen ekonomik politikalar istihdam 
açısından da bir altın çağ yaşatmıştır. Büyüme ve buna bağlı olarak 
ı .iılıdam hacmi sürekli olarak artmış, çalışanların durumunda genel bir 
İyileşme gözlemlenmiştir.

Ancak, 1970’li yıllarda enflasyon ve durgunluğu aynı zamanda 
içeren yeni bir bunalım türünün dünyayı kasıp kavurmaya başlaması, 
lııı bunalımın ortaya çıkardığı sorunlar karşısında yetersiz kalan Key- 
nesçiliği tahtından indirmiş; yeni sorunlara karşı yeni bir çözüm bulma 
arayışına yanıt olarak, IM F gibi güçlü kuruluşların desteklediği neo
liberal modeller dayatılmaya başlanmıştır. Ancak, giderek çok açık bir 
biçimde görülmektedir ki bu tür sözde çözümler mevcut sorunları daha 
da ağırlaştırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Bu bağlamda, 
işsizlik, neo-liberal modellerin doğal sonucu olarak yaygınlaşmakta ve 
derinleşmektedir.

Neo-liberal görüş, işsizliği çözümlenmesi gereken ve ekonomik 
politikaların sorumluluk alanına giren bir sorun olarak görmez.

İşsizlik, bir yönüyle bunalımı aşma gerekçesiyle dayatılan sözde 
istikrar politikalarının dayanılması gereken kaçınılmaz sonucu olarak 
sunulur. Böyle olunca, özelleştirilen işletmelerdeki çok sayıda 
çalışanın sokağa atıldığı Arjantin ve Meksika'da yapılanları"mucize" 
olarak görmek ve demokrasinin doğal ve kaçınılmaz unsurlarından biri 
olan oy kaygısından, bu tür örneklerin izlenmesi yolunda karşılaşılan 
bir ayak bağı olarak sözetmek mümkün olabilmektedir.2
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I .ı.'lıl İm diğer yönüyle de ekonominin "serbest piyasa" kural
lımın! y.Oıc işlemesine engel teşkil eden, devletten ve sendikalardan 
I iivıiiiK Ijınan müdahalelerin sonucudur. Dolayısıyla, neo-liberallere 
jıOır, Itıı lilı müdahalelere yer tanımayan bir liberal ekonominin kurul- 
i i i i i m  İmlimle işsizlik diye bir sorun zaten ortada kalmayacaktır. Yani, 
Mildııilamı hedefi işsizlik değil, sendikalar ve devlettir (Kuşkusuz, 
.... Iıınıııası veya ortadan kaldırılması amaçlanan, devletten kaynak

lanan baskı ve adaletsizlikler değildir; devletin istihdam yaratan ve 
sosyal adalet sağlayan sosyal devlet kurumlan ve politikalarıdır).

Iisııscıı, ııc’d Himııllm* gÖıe işsizlik, "doöul işsizlik oraıu"ndan 
ıl>.m liıı I )o(mI iy.ı/lık nıııııı. ışçıleıııı ıhılın iyi İmi i ş  ıııaııınk veya daha 
ı\ ■ hıı ı lnilin.il' .ıııiıii lyl.ı ım-\■ ill ışlrı mı İti kelıııeleı inden kaynakla- 
ıı m ıiı ı/ı İm ı ı/lık ıııııiılıiı Hu ncdi'Mİr. işsizlik eliye bir sorun 
ı.ııııııım11KImıııı misIi ıınl ıl.ılı.ı ılu}i|iı olııı Nitekim, monetarist 
ıl ııııııı ıunli fi lı ıı Irııısılı İlcimden lıiıi "Işsizler-Böyle Bir Şey Var 

miılıı ıllye ıııııııkluılıı llıı, VV.Kothschild'in bir denemesinin
1111V 11 p  11111 1

Moııelaı ısllcı in çok daha açık bir dille savundukları husus, 
ış .ı/lipiıı devleliıı sorumluluk alanına girmeyen ve kişisel kusurdan 
kaynaklanan Iııı durum olduğudur. Bu nedenledir ki Özal, "Devletin 
vıızilesi lıeı kese iş teinin etmek değildir" görüşündedir ve "Beceriksiz 
tembel adam işsiz kalır" diyerek işin içinden çıkabilmektedir.4

Ne var ki yaşanan gerçeği değiştirmenin imkânı bulunmamaktadır. 
Yıı ıııi yıldır süregelen monetarist neo-liberal uygulamaların sonucunda 
cnllasyon sorununa genel ve kalıcı bir çözüm bulunamadığı gibi, eko
nomilerdeki durgunluk ve işsizlik-oranındaki tırmanış, çok ciddi bir 
lelılike niteliğiyle ve herkesin görmesi gereken bir gerçek olarak orta- 
dadıı Bu tür uygulamalara sahne olmuş tüm ülkelerde, Reaganlardan, 
Thatchcrlerden ve Pinochetlerden geriye kalan, sayıları giderek artan 
bu işsizler ordusudur.

İ Ş S İ Z L İ Ğ İ N  B O Y U T L A R I

U I I I ((Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu), 30 Ni- 
nı ve I Mayıs tarihlerinde öngörülen IM F ve Dünya Bankası 

ı ıilkıııııııı Komiteleri toplantıları ve Yedi Büyük Sanayileşmiş
I ilkinin I ')  Temmuz tarihlerinde öngörülen Tokyo zirvesi 
v n,ı m .ıııılc bıı baskı grubu faaliyeti oluşturmak üzere, işsizlik ko
nu uml.ı 0 / İli İm rapor hazırlayarak kendisine üye kuruluşlara
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ııilıııılıı  ı ılllı ı ı ı  I imiIIi

Al ıAvııi|iıi 111| ıl 11 h ı ı ) III k ılı* 11 ıı İn l'J'J I yılıııılıı''fıO.H ftıhi ılllyilk 
hu lıilyilıııi' I ıı/ 1 kııydnıeı efil lıılıııılıı edilmekte Bununla bağlantılı 
ulııııık lıalcn % I I 'e ulaşmış bulunan issizlik oranının daha da artması 
beklenmektedir. Söz.konıısu ülkelerde işsizlik, bazı nüfus kategorilerini 
ilaha fazla etkilemektedir. Genellikle genç yaş gruplarında işsizlik 
oıaın daha yüksektir. Amerika'da siyah işçilerle ilgili işsizlik oranı, 
beyaz işçilerinkinden iki misli daha fazladır. AT ülkelerinde de 
göçmen işçiler açısından benzer bir durum mevcuttur.

Resmi verilere göre, işsizlik oranları, 1992'de ABD'de %7,1, AT 
ülkelerinde %9,4'tür. Ancak, belli bir sürenin sonunda işsizler 
kayıtlardan düştüğü için, ABD ve AT ülkeleri ile ilgili resmi işsizlik 
verilerinin gerçeği tam olarak yansıtmaktan uzak oldukları bilinmek
tedir. Bu durum nazara alındığında, gerçek işsizlik oranlarının ABD'de 
% 21,1, OECD ülkelerinde %23,6 olduğu tahmin edilmektedir.

Japon ekonomisinin bunalımı da giderek belirginleşmekte. Japon 
ekonomisi, 1992 yılının üçüncü çeyreğinde %1,6 gibi düşük bir 
büyüme hızında kilitlenmiştir. Mevcut veriler, ekonomiye canlılık 
kazandırabilecek bir tüketim artışının bulunmadığını ortaya koymak
ta. Bu durum, ayrıcalıklı bir işçi grubuna ömür boyu iş güvencesi 
sağlayan "japon modeli"nin temellerini sarsmakta; ömür boyu iş 
güvencesi uygulamalarının tarihe malolması zamanı gelmiş 
görünmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde (ülkemizde olduğu üzere) yaygın bir 
işsizlik sigortası veya yardımı örgütlenmesi bulunmadığından, 
işsizliğin gerçek boyutlarıyla ilgili veriler mevcut değildir. Bununla 
birlikte, bu kategoriye giren çeşitli ülkelerle ilgili olarak yüzde 9 ile 15 
arasında değişen işsizlik oranları verilmektedir.

Bizim çok yakından bildiğimiz bir gerçek olarak, gelişmekte olan 
ülkelerdeki işsizlik durumunun belirlenmesinde gizli işsizlik olgusu 
önemli bir unsur teşkil etmektedir. Ayrıca, gayri resmi sektör olarak 
tanımlanan, sosyal politika önlemlerinin tümüyle dışında bırakılmış,
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selnlet vc yoksulluk koşullarında çalıştırılan kı smilerin oluşturduğu 
kategorileri de işsizliğin kılık değiştirmiş te/ahüıleıi olarak nitelen
dirmek yanlış olmaz. Pek çok ülkede gayı ı ıesini seklöıtin kapsamının 
hızla genişlediği görülmektedir. I alin Amerika'da hu genişleme, 1980 
ve 1987 yılları arasında %56 oranında olmuştur.

Bu arada, eski Doğu Bloku ülkelerinin insanlarının da işsizlikle 
büyük bir hızla tanıştıkları görülmektedir. Orta ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde işsizlik, 1990 yılıbaşında yüzbin dolaylarında iken 1992 
Mart ında 4 milyona ulaşmıştır. ILO ’nun öngörülerine göre, 1993 
yılında yalnızca Rusya'da 10 milyon insan işini yitirecektir.

I I H M I  I t A N i :  I İ K İ S İ

' Ihlııya Savaşı soması dönemde başlıca sanayileşmiş ülkelerde 
uyjMilaımıı Kcyııesçi ekonomik politikalar, savaş öncesi dönemde 
yayman ekonomik bunalımların aşılmasında yeterli olabilmişti. 
Keynı sçi çözümlet. kitlelere satmalına gücü kazandıracak mekaniz
maları işlerlik kazandırılması ve devletin istihdam yaratıcı çabalara 
öncülük etmesi esasına dayanmaktaydı.

Monetarist reçeteler, bunun tam tersini getirdi. Sendikalar üzerine 
konulan baskı ve sınırlamalar, sosyal devlet harcamalarındaki 
kısıtlamalar ve kamu işletmelerinin özelleştirilmesiyle bağlantılı ola- 
lak istihdam hacminin daraltılması, ekonomiye canlılık getiren önemli 
unsurların bir bölümünü ortadan kaldırdı.

Sanayileşmiş ülke ekonomilerini durgunluğa iten diğer bir neden 
de gelişmekte olan ülkelerin yeterli bir canlılık kaynağı 
oluşturabilecek düzeye ulaşamamış olmalarıdır. Esasen, Keynesçi 
çözümlerin iflasının temelinde de bu durum önemli bir yer tutar. Bir 
başka deyişle, Kuzey ile Güney arasındaki uçurumun büyümesi, Ku
zeyin bunalımım da ağırlaştıran sonuçlar doğurmaktadır.

Dolayısıyla, bunalımın yükünü, IMF'nin güdümlediği önlemler ve 
dayattığı modeller yoluyla borç batağına sürüklenen gelişmekte olan 
Ülkelerin sırtına yüklemeye yönelik politikalar, tersine tepmiş; ge- 
lışıııekle olan ülkelerle birlikte sanayileşmiş ülkelerin sorunlarını da 
büsbütün ağırlaştırmıştır. Bu durum, gerçekten de bumerang denilen 
ve dönüp dolaşıp kendisini atan kimseyi vuran bir nesne ile oynanan 
oyıııın benzemektedir.®

M l 1 1 l'mııı yukarıda değindiğimiz raporu, bu konuyla ilgili olarak
• la İm -ı ılp ııç gözlemler içermektedir:
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İnim, A ll l ) 'c lc  yaklaşık .’ ’((I bln kişinin i>iı ı I kaybetmesi demektir ,  9

Gelişmekte olan ülkelerin borç krizi, bu ülkelerin sanavilesm iB 
ülkelerden kaynaklanan ithalat hacimlerinde ciddi daralmalaiH 
doğurmuştur. ABD, Latin Amerika ile ilişkilerinde 1981'de 1 milyaıH 
dolar ticaret fazlası kaydederken, 1986'da 13 milyar dolar açık ver-B 
iniştir. Aynı yıllarda en yüksek derecede borçlu 15 gelişmekte o la ıB  
ülkenin AT ülkelerinden yaptığı ithalatın hacmi, yaklaşık y a rıyarıy »  
düşmüştür. Afrika ülkeleri açısından da de benzer bir duruırM 

gözlemlenmektedir. I

Sanayileşmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere yönelik ihra-B 
çatındaki düşüş, sanayileşmiş ülkelerde görülen istihdam daral-H 
masının başlıca nedeni olmuştur.Saygın bir araştırma k u r u m «  
olan ODC (Denizaşırı Kalkınma Konseyi)'nin bulgularına göre, ge-H 
üşmekte olan ülkelerin içine düştükleri ekonomik bunalım yüzünden® 
ABD'nin bu ülkelere yönelik ihracatındaki yıllık düşüş, 1986 yılı it i- l 
bariyle 60 milyar dolardır ve 1,8 milyon Amerikalının işine m alo la ıB  
bir kayba tekabül etmektedir. AT ülkelerinin ihracatındaki düşüş, it-fl 
halatçı ülkelerin içine düştükleri borç krizi yüzünden yılda 25 milyaıH 
dolar düzeyindedir ve bu yüzden AT bünyesinde 750 binden fazla insaıH  

işini yitirmiştir. ■

1992 Yılında, gelişmekte olan ülkelerin toplam borç hizmetler I  
ödemeleri 168 milyar dolardır. ODC'nin tahminlerine göre her bir mil B  
yar dolar, 20-30 bin kişiye iş bulunması demektir. Borç hizmetler H  
ödemeleri yüzünden yalnızca gelişmekte olan ülkelerde istihdam ola M 
nakları yokolmamaktadır. Borç hizmetleri ödemelerinin tamamı itha l 
lata gitmediğinden, sanayileşmiş ülkelerin istihdamını artırmayiH 
yönelmesi gereken geniş bir talep unsuru da yokolmuş olmaktadır. H

Açıktır ki gelişmekte olan ülkelerin borç krizine bulunacak kök liH  
bir çözüm, küresel işsizliğin üstesinden gelinmesi bakımından önemi ■  

bir katkı sağlayacaktır.
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İ Ş S İ Z L İ K  S O R U N U N U N  T Ü R K İ Y E  A Ç I S I N D A N  

İV/.E L  Y A N L A R I

Ülkemizde işsizlik hacmini sağlıklı bir biçimde ölçümlemeye ya- 
ı ayacak verilerden yoksun bulunuyoruz. İşsizlerin kaydını mümkün 
kılacak bir işsizlik sigortası organizasyonu bulunmadığı gibi, İş ve 
İsçi Bulma Kurumu da tüm işgücü piyasasını denetimini sağlamanın 
çok uzağındadır.

Son yıllarda DİE'nin hane halkı işgücü anketleri sonuçlarına daya
narak belirlediği lalıminleı ise. Iıeı şeyden önce değişik yıllarda 
yayınlanan vrıık ı anısındaki çelişkileı dolayısıyla lazla inandırıcı 
ItOrUtııııeınfklcdiı

I ıll nııı yakın lıiıihle hasımı yansıyan en son saptamalarına göre7 
Inplııııı işkildi ııı/.ı .’ I milyonu aşıııışlıı İstihdam hacmi ise 19,5 mil
yon I adıııdıı 1992 Yılının Nisan ve Ekim ayları arasında işsiz 
sayısında "I l.l olanımla bir düşüş saptanmıştır. Böylece, 1 milyon 
(ıVı bııiı- düşmüş olan işsiz sayısının toplam işgücüne oranı % 8'den 

%7,8'c gerilemiş olmaktadır.

(İlkemizde, geleneksel olarak önem taşıyan işsizlik türü, tarımda 
ve kısmen de hizmetler sektöründe görülen gizli işsizliktir. 1980 Son
rası dönemde uygulanan "istikrar önlemleri" ve son yıllarda 
hızlandırılan özelleştirme kampanyaları sonucunda gizli işsizliği açık 
işsizliğe dönüştüren bir süreç yaşandığı söylenebilir. Açık işsizliğin, 
sosyal ve psikolojik açıdan çok daha yıkıcı özellikler taşıdığında 
kuşku yoktur.

Yıkıcı etkiler, özellikle genç yaş grupları üzerinde yoğunlaşan 
işsizlik sorununun doğurduğu sonuçlar, her zaman kolaylıkla 
görülebilecek türden olmayabilir. Çoğu zaman bu sonuçlar başka 
görüntülere bürünmüş olarak kendilerini ortaya koyabilirler. B'îı nok
tada, İngiltere'de futbol sahalarını kanlı savaş meydanlarına 
dönüştüren gençlerin "krizin çocukları" olarak anılmasındaki isabeti 
kabul etmek gerekir. Bizde de değişik türdeki terör olaylarını ve etnik 
farklılıkların içinden çıkılmaz sorunlara dönüşmesini, işsizlik soru
nundan bağımsız olarak açıklamak mümkün görünmemektedir.

Mevcut koalisyon hükümetinin gerçekleştireceğini ilan ettiği 
ışsi/lik sigortası girişimi, elbette ki işsizliği değil, kısmen ve çok 
suni li bir çerçevede de olsa, işsizliğin olumsuz sonuçlarını gidermeye 
yönelik bir adım oluşturacaktır. Taslak metnine göre, işsizlik sigor- 
ı.ı ııı111 finansmanına devlet de katılacaktır. Eğer gerçekleşirse, düşük
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■ i s .ıl ılı ı lı ı 1 1 1 1 1ııı11ıilıiııııın p ı ç r k h p i ,  y ı ı ln ı /m  İmi hakanlığın so- 
111111111111k ıılıiıııyin sıı ı ıı l ı  hıı/ı  adımlarla sağlanamaz. Sosyal devletin 
f„ ıı pı, ,ıvır,nl ıklıdııııı ı lılııı ilke ve uygulamalarının bir bütün olarak 
ıis m \ ıııulr ııyuıııla ııdırılnuısını zorunlu kılar.

Kır,,kıısıı/, lüıkiye'yi ilgilendiren işsizlik, yalnızca Türkiye 
ıı,İndeki ı.şsi/lik değildir. Yoğun ilişki içinde bulunduğumuz sanayi- 
I. .m ıülkelerdeki işsizlik sorunun da bizi doğrudan ilgilendiren yan- 
l.ııı \ .11 llıı ülkelerin bir kısmına çok sayıda yurttaşımızın işçi olarak 
im, elmiş olması soruna ayrı bir boyut getirmiştir.

Nihayet, sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde derinleşen işsizlik so- 
ııııııı, AT'ye girme talebimiz açısından da önem taşımaktadır. AT 
(İlkelerinin Türkiye'yi aralarına almamaktaki ısrarlı tavırlarının, geniş 
Ölçüde, geniş bir işgücü potansiyeline ve işsizler ordusuna kapılarını 
uçmak islememelerinden kaynaklandığı açıktır.

Avrupa'da Doğu ile Batı arasındaki duvarlar yıkılmıştır. Buna karşı
lık, Güney cephesindeki duvarlar daha da yükseltilmekte ve kalın-
I aştırılmak tadır. Ancak, işgücünün serbest dolaşımını engellemeye ya
layan bu duvarlar, mal ve sermaye dolaşımı, tek yönlü turizm akını ve 
NATO'yla bağlantılarımız açısından hiç bir engel teşkil etmemektedir.

1) "Şansölye K ohl günah ç ıkardı", M illiye t, 3.2.1993.

2) "Enflasyonun Nedeni O y  Kaygısı, A rjantin  ve M eksika Enflasyon Canavarını Yendi Y a  Türkiye?", 

"B ir M ucize  Raporu, C H P  A rjantin  M ode lin i Araştırıyor", Nokta, 28 M art -3 N isan 1993.

3) Bkz:K yk los, c ilt X X X I , 1978,s.21; B ir Başka lktisat(derleyen A. Iş ık lı), A lan  yay.ik inci 

baskıîstanbul 1987, s.36.

4) M illiye t, 14.6.1986; Aynıeser (2. B askıya Ö nsöz), s.IV .

5) ICFT U , North-South Linkages and G loba l U nem ploym ent, 19 Şubat 1993.
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o / ı  1 1 1  s i  I u m i :

t U ( 1 1 111 im I <Mi >ıı • 111< ı ı11 |>ıt>j'iatıııııcla baş sırayı 

mİm (Hu Mı»! i ı  11 ı I I II ' II im l Koalisyon Protokolünde Türk ekono- 

in i"  " ' i1 ııılı ■ nm ildiı I amıı ekonom ik kesim inde küçülerek yeni-

'I' " t *|111tin• I....... \ ı ırlnıın pro^ınım ile çözümlenecektir", denilmek-
i' diı Itıı Hatlı ılı tahlil edilecektir" anlamına gelen "çözümlenecektir"
■ t u1111111111 "çö/llıııe kavuşturulacaktır" anlamında kullanılmış ol

ma ıi ı j11• 11 m i'lryc yetirmekten kaynaklanan basit bir yanlışlık olarak 

oıırtırıfiımryrbiliı Ancak, özelleştirme gereğinin hükümet proto-
11 ılımdı' ve y.eııel olarak kamuoyunda adeta tartışmasız bir gerçek ola-
1 ak I aI»uI f i .....esi, kuşku yok ki çok uzun soluklu, sistemli ve kararlı
hıı ha/ıı liftin sonucudur.

Itıı hiı siyasal reenkarnasyon olayıdır. Ne olduğu geniş ölçüde an- 
la ..111111>, yıpranmış ve bu yüzden arkasındaki sınırlı halk desteği de 
p-niş ölçüde aşınmış olan Özal göçüp gitmiştir. Ama Özal’ı doğuran 
koşııllaı ve güçler yok olmadığı için Özalizm, Tansu Çiller’in 
varlığında yeni bir yaşam fırsatı daha ele geçirmiştir. Özal, asıl 
Kücünli artık herşeye rağmen önemini yitirmeye başlamış olan 12  
I yitil koşullarından almıştı. Tansu Çiller'in muhtaç olduğu destek, 
i ’.eniş tarihsel birikiminden dolayı postu bile değer taşıyan SHP'den 
saklanmıştır.

I »duyanın nasıl ve ne türlü güçler tarafından yönetildiği konusunda 
hı/lııi'u kala yormamış olanlar, olup bitenleri, iftihara geçmiş liseli 
v  nı, kı/ havasındaki Tansu hanımın başarısından ibaret görebilirler. 
Hu Miııuııı, erkeklerin hanımlar karşısındaki yenilgisi olarak görerek

fNlllll*11 ı İ lli İlgi |)m nişi, d i l:  X V II, sayı: 157, Tem m uz 1993.
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ı ı l ı i ı ı ,  1111 l > 11 ı ı  l ı l .......... Iıli» I ı i ı ı l ı  l ı ı l ı ı  ı m u l  ln r , İn ik t in  ı ı l ı l u O ı ın ı ı
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1111 \ Millili ı Itıı I I. 11.11 > I İn ■ lııı ıııııın lııı V 11/ ılılıpilin (Mil t lln ııııe l, 
ı 11 Iı ı itin H in i ılı ı ı ıiı in ıı ıı 111 \ t Iı ı \ ı lııı 11. ıı ıiı'i r Iı*ı r peldı İlin in 

i l l l l  M l l l l l ı l l l l l l l t ı l  İm- İMİ t İt I I I I  ̂  *

I ti mil, | hu ılıııııımı tlıı;t . t pim 111111ı ıım11 hini/, ilaha demokratik 
, »ıı il Ihi \ 111111H1111111 s ı e 111, t k 11 111 n-lıl Ircı- k poiaıısiycli temsil eder 

r > it un. ıı I . ı İH I mi/ılıı, M rlıım i I lülpn vc Hüsamettin Cindoruk gibi 
M ıııln  ı h lın  İnin rlkisizleşliıiıken görmüş olmalıydı. Kuklalarla 
l ilkinimııı .savaşında, en tepede bütün kuklaların iplerini doğrudan ve- 
\ ti dolaylı olarak elinde toplamış olan, baş kuklacının galip geleceği 
başından beri belli değil midir?

( iıdeıek anlaşılması zor olan bir diğer tutumu da Erdal İnönü ser
gilemektedir. Bir yandan, koltuk sevdalısı olmadığını kanıtlamaya 
yönelik bir jest ortaya koymuş ve Çiller’in parti başkanı olmasında, 
( lııistopher'in ziyaretiyle somutlaştığı üzere Amerika'nın etkisi ol
duğuna işaret etmiş.2; öte yandan, Çiller'in kabinesine katılma konu
sunda koltuk hesabından başka bir değerlendirme ortaya koya
mamıştır. Programında "sosyal devleti kurup geliştirme ve ekonomik 
kalkınmada kamu gücünün sorumluluğuna inanma anlamında devletçi" 
olduğunu ilan etmiş olan bir partinin, Çiller'in özelleştirme programına 
gözü kapalı"evet" demesindeki çelişki ortadadır. İnönü, böylece, 
kendisinden habersiz Çankaya'ya kaçmış olan Demirel'e iyi bir ders 
verdiğini düşünmüş olabilir. Ne var ki sonuçta hepimizin birden bir 
acı ders daha almamızı önleyecek etkin ve tutarlı bir güvence de ortada 
görünmemektedir.

" D A H A  A Z  D E V L E T ,  D A H A  Ç O K  H A L K "

Rivayet olunur ki vaktiyle, gene böyle sıcak bir yaz gününde, bir 
devlet yetkilisi "havalar o kadar ısındı ve halk plajlara öylesine hücum 
etti ki vatandaş denize girme olanağı bulamadı” diye yakınmış. Onun 
asıl söylemek istediği, yoksul halk yığınlarının plajlara hücum etmesi 
yüzünden, varlıklı ve seçkin azınlığın rahatının kaçmış olmasıdır.

Bu açıklama, kimi sözcüklerin gerçek içerikleriyle çelişen, 
çarpıtılmış anlamlarda kullanılışına dair ilginç bir örnektir; ama tek 
örnek değildir. Özellikle, piyasa ekonomisi koşullarında, politikalar ve 
politik tezler de, tıpkı ticari mallar gibi reklam şirketleri tarafından
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j<u/.ıılandıkça, bu türden örnekler çoğalmaktadır. Bir malı satarken, o 
malın, taşıdığı en sakıncalı özelliğin tamamen tersi özellikte olduğuna 
dair vurgulamalara özen gösterilir, örneğin çok sert ve kesici bir nesne 
olan jiletin satış reklamlarında "kadife gibi yumuşak bir temas"tan 
sözedilir.

Özelleştirme konusunda, önceleri "devletten alıp halka vermek" 
sloganı çok kullanılırdı. Bu sloganın arkasına gizlenilerek yapılmakta 
olanın, gerçekte, halkın yararına işletilmesi gereken devlet 
¡şlelmeleıiıüıı ve kamusal malvarlığının, halkı sömüren yerli ve 
0 /ı Ilıklı vaham ı Iı 11 Ilı n sıılılmıısıiKİıın ibaıct oldııpıı aıılnyılmnı İmi 

\İ 0) i | I U | M l k ıı 11 ilil 1111 ııı / • Idil I III1.ıı Çıllrı llllll^l n I 111 ıı ı ıı/ııııııılnı ıııııı 
(tınır,iyinin lılhıııın "ılııhıı n/ ılı del ıhılın ı,ok halk slouıııuiıı 
y r j ı l ı  i n ı  klrılIl < h ı 0/ı Ilı 1111111’vI• vn|>ılıiıı lllıııüyli' halka ve h.ılkııı 
çık aı laı ııın kıtı.,11111 ve 011111,111 n/ulıiıı, devletin baskısı vc devlet 
ıııaı ılıylıı yüılllüleıı sömürü değlldıı, gerçekle a/alan, halkın 
çıkaılanın sağlama doğrultusunda biııbir güçlüklerle oluşturulmuş 
devlet işletmeleri, devlet hizmetleri ve devletin halk yararına 
müdahaleleridir.

Bu noktadaki kurnazlık, devletle halkı aşılmaz bir çelişki içinde 
göstermekle başlamaktadır. Bir zamanlar, anarşist akım da çalışan 
kitlelere, devletin yalnızca tahribedilmesi gereken bir baş belası ol
duğunu telkin etmişti. Bu telkinlere kanan yığınların, devleti demok
ratikleştirme ve sosyalleştirme mücalelesinden geri çekilmeleri, siya
sal egemenliğini perçinleyerek sömürüsüne araç olabilecek bir devlet 
çarkı oluşturma yolunda ilerleyen büyük sermayenin en önemli ayak 
bağından kurtulmasına katkı sağlamaktan başka bir sonuç vermedi.

Çalışanlar, siyasal erginliğe eriştikçe ve kendilerine güvenleri 
arttıkça, ekonomik ve toplumsal yaşamı etkileyebileceklerini ve bunu 
sağlamanın yolunun da her alanda demokratik örgütlenmeden geçtiğini 
bilirler. Devlet, en geniş ve en etkin toplumsal örgütlenme biçiminden 
başka bir şey değildir. Günümüz dünyası, devletin küçülmesi halinde 
doğan boşluğun halk tarafından değil, uluslararası büyük tekeller ve 
düpedüz mafya tarafından doldurulduğuna dair sayısız örneklerle' do
ludur. Bu nedenledir ki çalışanlar, devlet olgusuna-sırt çeviremezler ve 
devletin küçültülmesi safsatasının oyuncağı olamazlar.

Bu bağlamda yapılması gereken, devletin küçültülmesi değil, eko
nomik açıdan etkinleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi, siyasal açıdan 
demokratikleştirilmesi ve sosyalleştirilmesidir.
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i .ıl! in 1 1*1 - n (t I III ılıllll İllin (İlil 11 'll' 11 ılı IH I 'I' I ıll 1 k lllll Vi'l sllcy i 
i ı ı i ı ı ı  ıi m ı|i lıııı n İn ı ıiııı, ı ıılıı İn < 1111111 m ı n 11111 m/ıil İnli m.i'l O/,gürlük
ı l , ıi I ......İm,lııı ııınl ıiın ıll 'Iı ıınıkı.ılık ıli'vlrlııı sorumluluğu allıııda
aHiJİnıı ıi ıliı llıııııııı filıi .nıynl mlıılrlı saplamaya yönelik kurumlan 
yi llyilımı 1 ' ı İlliyim ı k iticine ekonomik ıı/gürliik kazandırarak si
nimi! I iti ilmi Içııı (Miri Iı konuma erinmelerini mümkün kılacak 

11* ıııll^ ı Mu İt 11 i" ı», ı ‘ I Iı ..İm ıııck de ancak sosyal devletin varlığı
i'lı m ıllınlr 11ıllııık(lıı ıılıılhIiı

Ilın m hık ı vmılıylık. Iıiı yönüyle de, devlet işletmeciliğinin alterna- 
İllinin . 11» ı u'k.ıhel piyasası olduğu yolundaki gerçek dışı iddia-
* İn, lıı Oynı .'.cıhcM rekabet piyasası yalnızca bazı ekonomi kitap-
I,ıiıııılıi hicvi ııllııı ve asıl çelişki demokrasi ile tekelci kapitalizm 
im .imi,ulu I »evlelı demokratikleştirmek elbette ki mümkündür; oysa, 
n/rl |, ki İlciiıı kiıı ıııaksiıııizasyonuna dayanan öncelikleri ile demok- 
ı ı .ı .ıı.candaki çelişkinin aşılması mümkün değildir.

Olc yutulan, özelleştirmenin özel girişim ruhunu ve sorumluluk 
duygusunu tahrik ettiği yolunda ileri sürülen iddianın da geçerli bir 
dayanağı yoktur. Burada biribirine karıştırılan da özel çıkar ile birey
sel girişim ruhu ve sorumluluk duygusudur. Oysa, bireysel girişim ru
hu ve sorumluluk duygusu, toplumsal çıkara öncelik tanıyan bir or

tamda da gereklidir ve gelişebilir.

Buna karşılık, neo liberal modeller, uygulandıkları her ülkede de
mokrasinin gerilemesi veya tümüyle ortadan kaldırılması sonucunu da 
birlikte getirmişlerdir. Özal da ”12 Eylül olmasaydı iktidara gelemez
dik"1 demekle, temsil ettiği model ile demokrasi arasındaki çelişkiyi 

açıkça ortaya koymuştur.

Başta Milton Friedman olmak üzere, neo-liberalizmin önde gelen 
savunucuları, siyasal özgürlüklerin ekonomik büyüme için bir ayak 
bağı olduğu, buna karşılık, "diktatörlüklerin ekonomide büyük patla
maları hayata geçirebildiği" görüşünde ısrarlıdırlar.4



• '* •» mİ ı ı!ı\"i kİ ıleınoknısisiz ekonomik büyümenin ne anlama 
fl lıllfll I m......... . t lıllrt ve Sililin in -verdiği dersler bazı insanlar için
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1 İn  H Ilı Ilı n l ,1' lıın lı nlı ı, ılı çinini ı \ eyn ,ı ııdikularını, pay se
li I l||ı11mı , "Ih, I...... . » ..... pulluk ı ıııııı ı ,e. nlnııık sö/komısu
1111n111«iIııı m  m  111111111111111111 ı m111 nlıiı ı ıln I n l ı ın ı  v r  bu  k ın ı n d a  sen 

ild i  ! I l ı  i "  I* I ■ 11•"11  < iı | ' l  ı l ı »ı ı n i | ' i ı l ı  ıın m .......... ..  y ö n e l i k  o l d u ğ u  a ı ı -

I lı ı-ıi ı ılı ıı u m  ı İm  \ ı ı l ln  n i v e l i  In b n n ıı  y a y ı n a "  v e y a  " m ü l k i y e t i  
\ m  | i ı i ı l ı i ' * i ı ı ı ı i ı i  l ı l ı . l ı ı i l ı ı ı l ı  I n k ı l l ı ı ı  e d i l e n  h e d e f l e r i n  s a n ı l d ı ğ ı  k a d a r
ı*ı ı ' I • ı ııl..... İn i ıimıııl uygulamalar çerçevesinde açıkça
ııiilIlluMi|lllı

I * l * Ilı ıın kok İri i derinlerde olan tarihsel bir olgudur. Ekonomik 
lıı s nı,ı İlkelli .meııiıı etkilerini yok saymak, fizik dünyasında 
\ ı h.i kinıııu yok saymak gibi gerçek dışıdır. Serbest rekabet kuralları 
*,* ı , . ı  vc'.ıııdc, kamusal işletmelerin pay senetlerinin - bir yolu bulunup 
ı,n lı,,inini.ı dağıtılmış olsalar bile- sonuçta dönüp dolaşıp parası 
ninnimin elinde toplanmasını önleyebilecek bir mekanizma bulunabil
me, değildir. Bulunan her çözüm, bir cismi yerçekimi alanı içinde biraz 
daha yüksek bir noktaya çıkararak düşmesini önlemeye çalışmaya 
benzemektedir.

Özelleştirme uygulamalarında başı çekmiş bir ülke olan 
Ingiltere'de çalışanların özelleştirilen işletmelerdeki payının, çoğu 
kez iddia edildiği kadar yüksek olmadığı bilinmektedir. Bu konuda 
üzerinde çok durulmuş örneklerden biri olan British Telecom'un 
özelleştirilmesinden sonra paylarının yalnızca % 4'ü halka 
açılabilmiştir; buna karşılık, payların % 70'i büyük korporasyonların 
ve finans kuruluşlarının elinde bulunmaktadır.5

İııgilterede özelleştirilen işletmelere ait pay senetlerinin geniş halk 
kitlelerine dağılımı, başlangıçta sınırlı ölçüde de olsa sağlanmıştır. 
Ancak çok kısa bir sürede pay senetlerinin önemli bir bölümünün te
kellerde toplandığı görülmüştür. "Örneğin, British Airvvays'in 1,1 
milyon olan pay senedi sahibi sayısı 3 ayda 650 bine düşmüştür. Bri- 
Iisli ( Ins'ın 4,5 milyon olan pay senedi sahibi sayısı 4 ayda 3 milyona
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ıı  . Ilı -.ıiı i lı-ıı İşletmelerin pay senetlerinin satınalınması konu- 
ııiMİ.ı. çr-jiıli (İlkelerdeki sendikaların değişik tutum takındıkları 

yOıülmı-kledir. Örneğin Tayland sendikaları, Employees Stocks Ow- 
ncıslıip Plans çerçevesinde özelleştirilen firmalarda çalışanlara pay 
sahibi olma güvencesi veren uygulamaları desteklemektedirler. Yeni 
/ı-landa'da durum bunun tersidir. Bu ülkedeki kamu kesimi sendikaları 
bu lıir modellere şiddetle karşı çıkmaktadırlar.7

Ülkemizde sendikalar, genel olarak, özelleştirme eğilimlerine 
karşıdırlar. Bununla birlikte, bazı sendikaların, firmaların pay senet- 
leı mi satmalına eğilimi içine girdikleri de bilinmektedir.

Türk-İş'e bağlı Türk Metal-İş Sendikası adına yapılan açıklamada 
sendikanın parasının banka yerine pay senedi alımına yatırılması sa
vunulmuştur. Ayrıca, bağımsız Las Petkim-İş Sendikası adına, ilk 
planda, örgütlü oldukları Good Year ve Aksa firmalarının pay senetle
rini satınalacakları açıklanmıştır.

Son zamanlarda, SEK işletmelerinin özelleştirtmesi eğilimlerinin 
yeniden canlılık kazanması üzerine, Hak-İş’e bağlı Ö z  Gıda-İş Sendi
kası da bu işletmeleri satmalma talebiyle ortaya çıkmıştır.

Özal, geçmişte, sendikaların özelleştirilen işletmelere ortak olma 
girişimlerini memnunlukla karşıladığım ifade etmiştir. 1990 yılı son
larında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasını ziyaretinde yaptığı 
açıklamada "Halka açılan şirketlerin işçileri grev yapmaz. İşverenleri 
de lokavta gitmez. Bu da toplu sözleşmeye olumlu etkide bulunur" de

miştir.8

Bu tür eğilimler, genel olarak sendikal örgütler tarafından olumsuz 
karşılanmıştır. Türk- İş’in eski Genel Başkanı bu konuda oldukça 
kesin bir tepki ortaya koymuş; "...karnını doyurma mücadelesi veren 
işçi hangi birikimiyle bunu gerçekleştirecek. Menkul Kıymetler Bor- 
sası yüksek gelir gruplarının ilgi alanı haline gelmiştir"9 demiştir. 
Türk-İş'in yeni yönetimi de Tansu Çiller ile birlikte yeniden ülke
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ÎH IH m iI i ItMo tunu d |n t , f i t  O /i'llcylirm e eğilimleri konusunda kesin 
MI fitili ı I Ilı tın I lı illi

» t t I I  M  \ /  • t O N H V

(Ut Ilı «Ilı m* t lı (U l ıl ll l ı ıı t m 111 ıt ııı b ü t ç e y i  kamusal işletmelerin za
i l in i  i ı | i | ı l ı ı | ı l n | h ı  , ııl iı n I 111 im  111>ıI v r y ı ı  K o a l i s y o n  Protokolündeki 

‘l i " * 1 iı ıl l ı ı . l  ı 1 1ıı I* ı \. i l . l l  k ım ı l t ın  ı ı ıu la n  kurtarmak" ol- 
lı l t l ı  ı * ı  İn » ı t ıH in in  ı<* i* • I ı ıU ı ı | l ( i l ı ı l  m i ı i v n  k o y n m k l n n  uzaktır.

| | l ( k i  Mili İ l i ............ I I I Itı  ı ı l ı  I* I l ı  I l ı n  l ı  ı i l  ı l ı n ı l !  I ı ı ı  .11 e ı l e n l e i

İ l l i .  |  İt İ l i l  1,1 I l U f j j l  y l l l l l l t  |ı İ l i l  -,111111111111111 İ I I İ İ I . I  111II  J ' t ' l l l

t .¡MI .......... .. (ilılı ı l*tilı ııılı ılınlı t * uılıııu (lOıttln ektıı

»mı , ı t ı , ı l ı  , ıpıl m - ı ı , ı ; t ıı m ı ıi I ııı ulkt' i ı ı l / .de K I T ' l e r i n
1 (».kin, |,|ı un, lı ılınlı ıı ıl,ılın .......İl ııldııklaı ıııı göstermektedir.

Ilının ı ıi |i 111 * ıı İ l i l ,  im -m ıı * Um ,ı, kılı etmeleri için gerekli çabanın 
liflMı itlim ıııt i * , İm,ı ■mııı m  içlinle yeraldıkları genel ekonomik bu-
II ılım I I, . IIIİHI llllll mllllı ıtıluı

Hu I,. ,ı I......lı /e I leşi ıı ine. mevcut ekonomik bunalımın çaresi
n|,mı.ii 1 1 ,-. Ilı ,ıiııııe, mevcut ekonomik bunalımın sonucudur. Tıpkı,
I *, ıı, r 11 .* 11 j * 1111 ıı çuıcsini malını mülkünü satarak bulacağını sanan mi- 
ııı m  ılılı ı etin, borçlu ülkelerde biriken borçlarını kamu işletmelerini 
*,ıılnt ıık ödemek /.orunda kalmaktadırlar. Bu bir çare değil, geçmişin 
Itıılıılııııııın vc bugünü çerçeveleyen bunalım ortamının yolaçtığı 
çaresiz bir çırpınıştan ibarettir.

Bir süre önce, Journal of International Business Studies (Uluslara
rası İş Araştırmaları Dergisi)'de yayınlanan bir araştırmanın so
nuçlarına göre, özelleştirme yapan ülkelerin ortak özelliği, değişik 
ölçütlere göre en çok iç ve dış borcu olan ülkeler olmalarıdır.10

Bu konuda, Koalisyon Protokolünde de oldukça açık bir dil kul
lanılmıştır. Protokol metninde ”Özelleştirme(...) sağlam kaynaklara 
ulaşmak amacıyla yapılacaktır. Özelleştirmeden sağlanacak kaynak
larla iç borçlar azaltılarak faiz yükü düşürülecektir" denilmektedir. 
Bunun hemen ardından, vadesi gelmiş, yığılmış bunca borç ortada 
dut urken satılan kamu işletmelerinden sağlanacak kaynaklar "küçük ve 
oıla boy işletmelere, esnaf ve zenaatkâra , çiftçilere kredi imkânı 
saplayacak ve onların ek istihdam yaratmalarına katkıda bulunacaktır" 
denilmesi ise inandırıcılıktan uzak ve orta sınıfa mensup geniş halk 

kesimlerinin ittifakını sağlamaya yönelik boş bir propaganda malze-
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İtti İMİMİ Ilı ıl I |ll II Milim Mitili I I' I ‘ i I İl M I Hll I K l l l f l  İM
. I . | |  ■ j  111 111111 M ı  İ l  İ H I I  M İ M İ  ı l ı t  M i t  ı ı İ l i  '  >11 l ' M l  k i m i l i k  l ' . l l l l t l ı l l l l  k l i p i l M

l l ı ı l l t  ı l  ı t  m I m i H D M M  İ M İ K  l l ı l l l l  İ M İ  t i i I I m  İ l  İ l i l  *• I M l t ‘ N I  M i l l i l i l i k  } ' ı • I t • k «,*I 

İ l i l  İ H *  I I  i ı  i I m M I m *

i i t II. *ılııııı ı|ı m 11 ıtıi I .ıııııı ı (lı ııiM lı ı lııl >,nlmtıiI iıiıı) hıışkıı yapa 
il. ,1 ,, ı .i,,, m,ı, 111 ıt 11 |, ı mi II11111 /11 m İn ıı ı, lıı lllkflcııııııı ıçiııc 

İn m i l  tı İni » İ t t i  IIIMIIII ı,ı ıl 11 Mı İt |i l Mı 111MII / 1 lı* pıdeıek derinleşen bir
* I-1 * 1111 m 111 I m m m I m 11 ,, 11 ıt ,ıı \ MİMitik ı.ıılıı " I Mlııy a ekonomilerindeki ge- 
111111m-11111 (Hiııiı,İmiı, ıl!lıı NillıiıiM İHMMtlııiMita kıyasla çok daha derin,
, nl. t lıihıı \ t \ ,ı1111 \ ı çok dıılıa lahı ipkiir bir biçimde kendisini ortaya
I i"ı ııiıikİnilti K imııı hır vc üretimler uluslararasılaştırılmış, 'makroe-
II minilik ı ı ıı  alıı ıııddahaleler' dünyanın tüm bölgelerini en derin yok- 
<ııl lııl dopı idi usunda sürükleme iktidarını kazanmıştır. Geniş ölçüde 
Ilı ıı kapitalist ülkeler çerçevesiyle sınırlanmış olan 30'lu yılların dep- 
ır'.yoıııı, sömürgelerin bağımlılık ilişkilerinde belli bir gevşemeyi de 
İm lıkle pelitmiş ve gelişmekte olan ülkelere bir süre için belli bir ma
nevin saltası bırakmıştı(...) Oysa, günümüzün ekonomik bunalımı sa
yı.inde, zengin ülkeler, eski sömürgeleri üzerindeki denetimlerini
ıkıhışlıımışlardır. (...) Ve Doğu'da olduğu gibi Güney'de de yaşam 

dü/ry indeki düşüş -kurumların çöküşünü hesaba katmasak bile- 80'li 
yılların başındaki duruma göre daha da ciddidir."11

Ne var ki bunalımın yükünün gelişmekte olan ülkelerin sırtına bu 
kadar geniş ölçüde yüklenebilmiş olması bile sanayileşmiş ülkelerin 
derdine çare olamamaktadır. Buralarda da "rasyonelleştirme adına 
labrikalar kapatılmakta, işsizlik büyümekte, devlet harcamaları 
kısılmakta, sosyal güvenlik kurumlan tehdit altında bulunmaktadır".12

Neo-liberal modeller, kimse kimseyi düşünmediği sürece, herkesin 
mutluluğunun sağlanabileceği beklentisi üzerine kurulmuştur. Şimdi 
görülen, bunun mümkün olmadığıdır.

1) Duygu ASENA, "Evin Reisi Özer Çiller", Milliyet, 19.6.1993
2) Bkz. "Başbakan Vekili İnönü DYP kongresini değerlendirdi:Seçime ABD karıştı", Aydınlık, 

16.6.1993.
3) Cumhuriyet, 14.8.1987.
4) Bu konuda Business Week'te yayınlanan yazılardan alıntılar için bkz: "Demokrasi ile ekonomi 

arasında kara kedi mi var?" Milliyet, 3.6.1993.
5) Say Yes to Public Services, Privatisation International (Yay:New Zeland Public Service Associ

ation), s.7.
6) Petrol-İş,Özelleştirme Üzerine, İstanbul, 1989,s.213.
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!\ l'SI l'ıîvııtisation. A Trade Union Response.Ferney-Voltaire, 1989, s.21.
Kİ İlk / A Ilıklı, "Özelleştirme ve Sendikalar ". Diinya'da ve Türkiye'de Özelleştirmeler, ODTÜ 

Kıııııu Yönetimi Bölümü, Ankara 1990, s.44-52.
9) Nergis BOZKURT. "Sendikalar borsaya giriyor", Tempo, 4-10 Kasım 1990, s.32,33.
10) Bk/ Tevfik Dalgıç, "Türkiye özelleştirmede aktif ülke". Cumhuriyet, 27.7.1992.
11 ) Michel Chossudovsky, "L.es ferments corrosifs de la récession mondiale”. Le Monde diplomati

que. Avril 1993.

12) Claude Julien, “Ces élites qui régnent sur des masses des chômeurs". Le Monde diplomatique 
Avril 1993. v 4
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BÖLÜM : III 

DİN VE SİYASET





MA K W  I N  O l  A Y I

Hepimi:, bir yerlerdeydik 
Itaşka bir yere geldik  
Değişen dünyanın sürecinde 
Karanlık bir sudan geldik

Ne gül eski güldür şimdi 
Ne beygir eski beygir  
Kırmadan incitmeden 
Maymundan insana geldik

Bakmayın siz bu bencil 
Bu hayvansal kavgaya 
D eğişen dünyanın içinde 
İnsana biz yeni geldik

RUHİ SU

Ünlü doğa bilimcisi Darwin (1809-1882) ile, gene ünlülerden 
I )inçerler arasında patlak veren uzlaşmazlık, şimdilik, fazlaca bir so- 
rıına yol açmadan geçiştirilmiş görünüyor. Kabinede yapılan ufak bir 
değişiklik, bu uyuşmazlığın patlak vermesiyle başlayan gelişmelerin 
uğrak noktalarından biri oldu. Ancak, Darwin ile Dinçerler'in ve genel 
olarak ANAP felsefesenin karşılıklı taraf oldukları sorunların, 
tümüyle sona erdiğini sanmamak gerekir.

* B ilim  ve Sanat, Mayıs 1986.
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"Darwin nere, ANAP nere" diye sormayın. Bu, bir bakıma, Dar- 
win’in yazgısıdır. Pozitif bilimler alanında at oynattığı halde, sosyal ve 
siyasal alanda kendisiyle hiç bir ilgisi bulunmayan sorunlara, hiç iste
mediği bir biçimde ¿öylesine derinden bulaştırılmış başka birisini 
göstermek, her halde mümkün değildir.

Darwin, araştırmalarında ve vardığı sonuçlarda, bir sosyal bilimci 
ve düşünür olan Malthus'un nüfus kuramından esinlenmiş olduğunu 
belirtir. İlave olarak, Darwin, Hobbes'un "herkes, herkesin 
düşmanıdır" anlayışını ve kapitalist rekabet kurallarını toplumdan 
doğaya taşımıştır denilebilir. Ancak, Darwin’in biyolojik dünyaya 
ilişkin çalışmalarının vc bulgularının, sosyal ve siyasal alanda 
uyandırdığı tepkilerden ve tartışmalardan, herhalde kendisi sorumlu 
değildir. Bununla birlikte, Darwin, uzun yıllar süren deneysel 
araştırma ve gözlemlerinin sonucunda yazdığı ve 1859'da yayınlanan 
Türlerin Kökeni isimli yapıtında ortaya koyduğu açıklamalarla, 
yalnızca biyoloji alanında yeni bir çığır açmakla kalmamış, sosyal 
doktrinler alanında da çok önemli bazı gelişmelerin odağını 
oluşturmuştur.

Darwin'e göre, doğada birbirlerine karşı yaşam kavgası sürdüren 
canlılarla ilgili olarak, sağlıklı ve güçlülerin yaşaması, sağlıksız ve 
güçsüzlerin silinip yok olması doğrultusunda işleyen bir doğal 
ayıklanma kuralı yürürlüktedir. Böylece, ilkel canlılardan daha ge
lişkinlere, yani mikro-organizmalardan maymuna ve giderek insana 
kadar uzanan bir "evrim" gerçekleşmiştir.

Darwin'in, doğadaki yaşamı açıklama için geliştirdiği doğal 
ayıklanma ve evrim kuramı üzerinde temellenen düşüncelerinden, in
san toplumlarının işleyişini ve gelişimini açıklamak veya toplumsal 
yaşamla ilgili kendi görüş ve önerilerine destek yapmak yolunda ya
rarlanan bazı düşünce akımlarının temsilcileri -solda olsun, sağda 
olsun- "Sosyal Darwinizm"in çok değişik örneklerini ortaya koy
muşlardır.

D A R V V İN İZ M  V E  M A R K S İZ M

"İnsanlık tarihinin, bütünü ile sınıf mücadelelerinin tarihi olduğu" 
görüşünü ortaya atan Marx ve Engels, bu yaklaşımın, Darwin'in bi
yoloji alanında yaptığının benzerinin, tarihsel alanda yapmaya yönelik 
olduğunu ifade etmişlerdir. (Manifesto'nun İngilizce baskısına önsöz, 
1888.) Ayrıca, "Darwin'in kitabı çok önemli" demekte Marx ve ekle-
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¡, 11, i,i i , h i, „mil milt ihIi'Ii'miiiii doğa bil imsel temeli ul.nak l<.i 

: i t ,  in ı l ı  „tlle a mektup, I No 11
i i in  11 m |, mil, ii Mmksi/.mi bir bütün olaiak, bn tın "sosyal 

i unm,I, liilclcntlimiek için yeterli göıuıımcınekiedıı 
I mk-I*MtlM vr Durwinizmin dünyaya bakışlaıı arasında 

inı HtiıiıHul İMilunıtıaktadır. Engelse göre, organik dünyada 
114 1,11 (ilıKlı yunam kavgası'nın bulunduğunu söylemek, 
, h  ı,|ıtılt|t| d 1 ımyanışma'nın bulunduğunu söylemek kadar lek 

1 1 İmi açılı bir değerlendirmedir; "Doğada cansız veya canlı
H lıhııııı !>m  ..ılıklı etkileşiminde uyum ile düşmanlık, işbirliği ve

iIm 1 'Hu,'....  ılı karşılıklı mücadele aynı zamanda mevcuttur." (Lav-
H ,1 im klüp. 1875). Öte yandan, Engels, mevcut toplumsal yapıda, 

İHH1 linini dünyasının ekonomik tezahürlerinin üstüne henüz 
^dılmıımın , bulunulduğuna işaret etmekle birlikte, "bizim için eko-
11,>mil l ıiııuıılar, doğanın ebedi kanunları değil, belli bir tarihsel 
••«•••unn ıi Ickııbül eden kanunlardır; doğarlar ve kaybolurlar." demek
ti,Ilı (I luıgc'n mektup, 1865).

Ilıı ııçıdan bakıldığında, sınıf mücadelesinin sonsuza dek sürecek 
|,iı ılın, olarak düşünülmemiş olması da, aynı anlayışın bir uzantısı 
........ . görülebilir.

Ilunıınla birlikte, Marksizmi, belli açılardan tam anlamıyla bir sos- 
, ,ıl I )ııı winizm olarak algılamak suretiyle benimsemiş bulunanlar da 
1 k ak değildir. Kari Kautsky (1854-1938), sosyal Darwinist bir yak- 
l,r,ı ml a (1, Dünya Savaşı öncesinde Alman Sosyal Demokrat Partisine 
Önderlik ederken) sosyalizmin zaferinin, kaçınılmaz bir evrim sonu- 
1 ııııda ve koşulların zorlaması ile gerçekleşeceğini savunmuştur. Bu 
bakış açısının, insanı, tıpkı doğadaki diğer canlılar gibi, kendisini 
çevreleyen doğal yasalara tümüyle edilgen bir biçimde tabi gören bir 
dünya görüşünün yansıması olduğu açıktır. Böyle bir dünya görüşü 
ise, olsa olsa Marksizmin karikatürü sayılabilir.

Kautsky'nin partisine aşıladığı tavır, herhangi bir siyasal inisiyatif 
ve mücadeleye gerek olmadığı noktasına kadar vardığından, sonuçta,
I litler'in iktidara yükselişine ortam hazırlayan bir vurdumduymazlığın 
ve kavrayış eksikliğinin ilk tohumlarını oluşturmuştur.

D A R W IN  V E  K U T S A L  K İT A P L A R

Darwin bir ateisttir. Ne var ki, bir ateistin söylediği her şeyin dinle 
çelişmesi gibi bir kural da yoktur. Bununla birlikte, gerek hristiyan
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it(itluıı11........ . i'cit'km h i/iııı lop lum u ınuzda  Darw in 'e  yöne lik

-.nl.lnıl ı ......... İm ! ılın adına ortaya konu lduğu  görü lür. Bazılarınca,

im ,>ıııın ums Mimi '■«ıy ıin«lıııı ge ld iğ in i söylemekle, insanın m aym un ol- 

iImUmiim i i\ İl im I. ((iiııip  biı a lıngan lık la) aynı an lam da alg ılan ır veya

11Vlı ........... İlli Iİmimi yapmak, evrim  kuram ından soyutlanm ış hayali

İn I im X lıı lı m İr t İlli' k I ıı

............. m İm i imim m mm i m m lı-ı iıı, kıılsal kitaplarda yer alan A dem  ile

Il ı m  ııı ............. .l ı, alı in ,ıM aıııııla ıla, Darvvin’in insanın kökeni

n ı ıim  ıı, |ı .hl lı ı mı ıı / l ı a ıı ııınk ı,ı ıın.ııı böyle sine bir çıkmaz, içinde 

I ıiılııın lııl İm imi > i i i I > m i i *ı I ■ ı ıı ılı M * 1 1 ı ıl mimi I >111M m büyük ılııılc ıin  or-

ı ıl , ı '1111 11111 ııhı iım ......... lı * ininlılı Ik lllß l nı,ısındım bakıldığında,
Ilım lılı ı n iıım l.ı M i n i m i n  ıiı.ık lıiıhj'i M,ı h meydana gelen b iyo lo jik  

, ııııım  I- Ilı bil imi ı in in in  Sılı'iıı lir I lavva ııııı ele kem iğe bürünerek 

ı .. ılım I. ı m. | m 11 >ııı m u  ıı k ıi'jiılh ııııı doğm uş o lab ileceği 

ı İn |i ı ıı ıı lı la llı ı I •mimim dinsel inançlara aykırı bir yönü 

|HII lllllli'V ı'hlIlI

I lılı I un I 'ııı w inden  allı asır önce M evlana, M esnev in in  4. c ild in 

di İ n .....m K ırnak lan" bahsinde, bu sorunu çoktan çözüm lem iş  bulu-

ımviM "< )ıu'c eaıısızlaı ıılkcsine gelm iş, cansızlıktan da b itk iler ale- 

nııııe dönm üştür insan (...) B ild iğ i yaratıcı, tekrar onu hayvanlıktan 

ur.anlığa çeker çevirir. Böylece ik lim den  ik lim e  g ide gide, nihayet in- 

.111 a lem inde ak ıllı, b ilg ili ve yüce b ir hal alır." demektedir. (Bkz. A. 

( iOlpınaı lı, M evlana, V arlık  Y ., İst., 1954, s.60)

N akş ibend iliğ in  günüm üzdek i bazı iz ley ic ile rin in  D arw in  konu

sundaki görüşlerin i b ilm iyo ruz . A ncak , Darw in 'e  karşı tepkilerin, 

n akş ibend iliğ in  geçm işteki bazı öncü le r in in  aç ık lam a larıy la  ters 

düştüğünü  de belirtm ek zorundayız. N akş ibend iliğ i "ev liyan ın  

seçkin lerin in  seçtiği yo l" o larak tan ım layan E rzurum lu  İbrah im  Hakkı 

(1703-1780), D arw in 'in  temel yapıtı o lan Türlerin K öke n i’nden 103 yıl 

önce yay ın lad ığ ı M arife tnam e'de bak ın ız  neler yazm ıştır:

"B öy lece önce madenler, sonra bitkiler, daha sonra hayvanlar m ey

dana gelm iştir. H ayvan kem alin i bu lduğunda  insan zahir o lm uştur. 

I (ayvanlar ile insanlar arasında geçit o lan ların  en açığ ı m aym undur (...) 

/ a m a n ın  devrin in  ikm a li ve cihan eczasının ö zü , insanın var o l

m asıdır." (M arife tnam e, Bedir Y ., İst., 1983, s.49-50)

Ancak, bu alıntılardan ve açık lam alardan, İslam iyetin , doğada diğer 

eaiilil.il arasında var olan ilişk in in  ayn ıs ın ın , insan top lum ların ın  da 

ö /ıııııl o luşturduğu yo lunda  b ir görüşü temsil ettiği sonucunu çıkarm ak
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. M II I ............İ l )  l i l i l í  l ı ı  I l ı t t ı  I II I II. I i l l i !  '<11İ l ı f l II ı I m.......... I ı i l l  k u p

İllini 1 1 ;. lin in im  jllllllltlıl I» I .Ilınıl Ilım ı|||ıllllllll|*miı .............. . .

ı İ li l  İ! lH*|H İ l i l  ılli||lln  M I K Itnlı ı̂  ıl m 1 ■> Ilı Iı ı ıı ı ıl ¡ I Iı I Mı' \ mı.I.ııı 
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mi,ıl-Imıı.ılıiım, İm .11 Itiıiplitıın Öğretileriyle uzlaştırılması mümkün 
t i İm Mijklııııııılııiılaıı uılıalsı/.lık duyanların asıl kimler olduğunu ve 
İ mi  , mnlı kİ lepkılcı ııı asıl nedeninin ne olduğunu düşünmek gerekir. 
Hu ılınııııııln. ılın istismarının ayrı bir örneği ile karşıkarşıya bulun-
ı!ıi|tı.... . vr dinin bir kere daha çarpıtılarak, başka bazı emellerin ve
ıl ıı I ıı m i'ti çek leşi irilmesi yolunda kılıf olarak kullanılmak istendiği

• 111 j 11111111 -1. ı e haklı olabiliriz.

Hu I...... ya yeniden dönmek üzere, Darwinizm, 19. yüzyıl kapita
li /ini \e I ieidıııaııi/.nı ilişkisine de değinmek gerekli görünmektedir.

D A R W IN , 19. y y  ve F R IE D M A N İZ M

I >aı vvin’iıı doğada var olduğunu gözlemlediği doğal ayıklanma ku- 
I . ılının, insan toplumlarında ve özellikle ekonomik ilişkilerde egemen 
oldııpıınu veya olması gerektiğini asıl savunanlar, 19. yüzyılın liberal- 
kapilalisl iktisatçılarıdır. IM F destekli ekonomik reçetelerin fikir ba
l ı . i m  Iıiedman, bu bakış açısını günümüz koşullarına uyarlayarak, 
aradan geçen süre zarfında doğal ayıklanmaya ters doğrultuda 
oluşmuş, sosyal devlet, sendikacılık ve hatta demokrasi gibi kurum- 
laı m tahribine yönelik önerilerle ortaya çıkmıştır.

19. yüzyıl kapitalist dünya görüşünün ve bazı tarihsel uzantılarının 
Darwin ile ilişkisini, J. D. Bernal'ın özlü açıklamalarından aktaralım:

"Türlerin Kökeni, içinde taşıdığı mesaja çok ihtiyaç duyulan bir 
/amanda ortaya çıktı. Ekonomi ve siyasette "laissez faire" (bırakınız 
yapsınlar) ve "kendini kurtar" teorilerinin oluşturduğu, radikal ve kili
seye karşı kanat tarafından benimsendi. Darwin'in yapıtı, kapitalist 
dünyada yer alan her şeyin, insanın insan tarafından sömürülmesinin, 
üstün olmayan halkların üstün halklar tarafından baskı altına 
alınmasının haklı gösterilmesini mümkün kıldı. Savaşlar bile, tabiatın 
"büyük balık küçük balığı yer" kuralı ile kıyaslanarak mazur
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P i',iri ılcc ekli Sınıfların ya da ırkların egemenliklerini kurarken ortaya 
niııklan, kendilerinin seçilmiş kimseler ya da Tanrı'nın Çocukları' ol
duk I.m şeklindeki eski bahaneler, eski geçerliliklerini yitirmişlerdi ve 
bilimsel bir dünyada devamının haklı gösterilmesi için, yeni bahanelere 
yeıek vardı. Darwin'in kendisinin isteyeceği en son şeydi, ama, Dar- 
wini/.m işle bunu sağladı" (Materyalist Bilimler Tarihi, Sosyal Y., İst., 
I«) /(), s.437-438).

I') yüzyıl kapitalist diinya görüşünün öncüsü Adam Smith (1723- 
17‘><)), helkesin kcııdi bencil çıkarları doğrultusunda başkalarıyla re- 
kabel etmesi esasımı dayalı biı ekonofuik işleyişin, ideal toplumsal 
dengeyi saplayın .ıp.ıııı savunmuştur Höylece, Darwin'in doğal denge
nin ö/lı ul.ıııil y.oıdıipıl ilişkileıin, ekonominin doğal kanunları olarak 
i'Oııilıın .ıııdeıı ihaıet bıı yaklaşımın lemcllerini atmıştır. "Biz, akşam 
yeııu-piıııı/ı" deıııekledıı Sıııilh "kasabın, biracının, fırıncının 
lıayııseveı hp,ıııdeıı depil, liıkat onların kendi menfaatlerine olan 
h.ıplılıkl.ıı ıııdaıı beklen/.. Onların insancıllıklarına değil, bencillikleri
ne lıilaheıleı 1/ ve onlara hiçbir zaman kendi ihtiyacımızdan değil, fakat 
onkıı ın çıkarlarından söz ederiz." (Milletlerin Zenginliği)

Smith'in inancına göre, insanlar kendi çıkarlarını gerçekleştirmek 
için çalışırken, toplumun çıkarına hizmet ederler. Çünkü, toplumsal 
hayatta, çıkarları için birbirleriyle rekabet eden bireylerin çabalarını, 
herkesin iyiliğine kanalize eden bir görünmeyen el vardır.

Friedman, bu düşünceyi bir adım ileri götürerek demiştir ki; "po
litikada, Adam Smith'in görünmeyen eli ile karşıt doğrultuda işleyen 
bir görünmeyen el... vardır. Yalnızca genel çıkarı sağlamak için çaba 
gösteren bireyler, görünmeyen politik el tarafından, sağlamak niyetinde 
olmadıkları bir özel çıkar sağlamak doğrultusunda yönlendirilirler" 
(M., R. Friedman, Free to Choose, New York, 1980, s.292).

Yani, "devletin, genel çıkarı sağlamak için müdahalede bulunması 
veya bireylerin kendi çıkarlarından başka çıkarları gerçekleştirmek 
için çalışmaları boşunadır. Bu tür davranışlar, kaçınılmaz olarak bir 
özel çıkara hizmet eder" demektedir Friedman. Daha açıkçası, Fried- 
man'a göre, bu kötü dünyada, kötü olmaktan başka alternatif yoktur; 
zira, "iyi niyetler, niyet edilenin karşıtına dönüşen uzantıları ve etkileri 
dolayısıyla, kötü sonuçlara varırlar" (bkz. Bir Başka İktisat, Alan Y., 
İst., 1983, s.27)

İyi niyete, işbirliği ve dayanışmaya, iktisaden zayıf durumda 
olanların korunması gibi kaygılara yer tanımayan böyle bir dünyada, 
sosyal devletin, sendikacılık gibi kurumların ve sosyal adaleti 
saplamaya yönelik diğer bazı kurumların niçin zararlı görüldükleri, 
kolaylıkla anlaşılabilir.
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I ılı! it Mili ı i. ı in I.......ıl ıı, İm l n ı ır|iınlcı ve sosyal patlamalar...

11 \  li \ \  İN  İv ( l l< k  I IS I I

ı iimhmmII/iI. I )ııı win'e yoııelik saldırıların, Friedman'ın bazı sadık 
ı İt , ıı ılı 11ml> ıı kaynaklanması, bir bakıma şaşırtıcıdır. Zira, 
yoııılılııpıı ıl/,eie, Darwinizm, Friedmanizmin tarihsel öncüsü olan 19. 
yıl , ıl I , i| ı ıı n I i / ııı i n in dayanağı ve bilimsel kılıfı olmak gibi bir işleve 
m ul .........  \e bunda bir hayli başarı sağlanmıştır.

\ ı io m t .u l,ı keauanizm ve Türkiye'de Özalizm, Darwin'e yönelik 
İm ılılıııhının, okııl kitaplarından Darwin'in adının çıkartılması nok- 
iıi ııiıi kınlın vıırdırma yolundadır.

I .m İm diğer ilginç yanı, bu yoldaki çabaların, dinsel muhafaza- 
I ıılıi yürümüşüyle örtülenmesi konusunda düğümlenmektedir. Oysa, 
\ .illiyle 19. yüzyıl kapitalizmi, Darwinizmi kendisine bilimsel kılıf 
s npmkeıı, kiliseye karşı radikal unsurlarla sıkı bir ittifak kurmuş bu
lunuyordu Öte yandan, İslamiyetin, Darwin ile özel bir sorunu olması 
ıçııı ortada pek bir neden bulunmadığını görmüş bulunuyoruz.

öyleyse, derin bir Darwin korkusunun tezahürü gibi görünen mev- 
ı ut tepkilerin ve saldırıların asıl kaynağı ne olabilir? Bu durumun, salt 
bilgisizlikten veya genel olarak bilim düşmanlığından yada dikkatleri 
dağıtmak için yapay tartışmalar icadetmek çabasından kaynaklanmış 
olması, akla gelebilecek bir olasılıktır. Ancak bu da daha temel bazı 
nedenlerin var olması olasılığını ortadan kaldırmaz.

Bu tür temel nedenlere açıklık kazandırabilmek için, Darwin'in 
doğaya ilişkin gözlemlerinin toplumsal yaşama aktarılmasının, Dar- 
win'den esinlenebilinecek tek ve en makul sonuç olmadığını düşünmek 
gerekir. Bir başka deyişle, "doğa kanunları"nı "ekonominin doğal ka
nunlarımın özü ve dayanağı olarak görmek, Darwin’in öğretilerinin 
kaçınılmaz sonucu değildir. Darwin'in bulgularından, başka sonuçlara 
da varılabilir. Darwin konusunda gösterilen duyarlılığın artması da 
gösteriyor ki, yaşanılan deneyler ve çağımızın olgunlaşan koşullan,
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Ittiıluın>ıil ıl mi.I n I »m winden çıkarılabilecek başka bazı sonuçları, çok 
IİHİIM nUm mİ vı i'i ı.ı ılı İmle yetirmektedir.

I Mı \\ in, h»ıv \ tiıııluıı insana kadar uzanan bir evrimin varlığını orta
yı! !• 11yııııi jiııı Ilımım sonucunda, bugünün insan toplumlarma egemen
m| m I .... linini v,111 ı ılııpada egemen olan kuralların düzeyinde kal-
.........I n mı . Mim kın.ııııııı.ı bağlı olarak, çok daha gelişkin ve ileri bir
ıln<ı n lı,m ı, • ılıınıhnı yetenini, evrenin yasalarına daha uygun
inilin I ılı ııı.... Ilımlın Kııhn ila önemlisi, Darwin'in bulgularıyla
I.. ..I. m ıı in m .Iıı ilim ı ıiııııı, ' ' iıın sürecinin bitmediği ve insanlığın
.kıl............  ıtlııl İ n i  .l.'i m ', nlı 1111ıı-111111n devam etmekte olduğu
, 11ııIiIn11 kİ Inlıllk ııllllllM 'İM 1111 *11II1111 111111

I Mm m .............. Inn I'n 1111ıı I* ıı İn ıiııııı dll/ı'yıııe ulaşmışsa, yarıfı
......  »İkili 1 1 MH Iı I I.İllinin M.......... ...  ■■ I 11,11 , I‘> yü/yıla özgü bazı
.),11h111111!■ ı iıi|i|uııi ııil I ıiıııııılıtı ı dııpıil vı ebedi kanunlar olarak 
ı ıııın ı ı i, iı ıım • ı■ I• 11>ıı 11. 11111• Iinliniiiiil.il için belki geniş ölçüde 
I ,n,İn lin in in i ililin , ılnldıklc ıı kı ıı k ı ıl m ıı lıiı aşamanın başlaması 
, I. m. I m 11 m i l  ı i ı d l ' i i  çık.ulamı ve egemenliklerin, evrim 
.ilin in . ı , I. ... 11., 11|' mı fHiıenli'i, Daiwin'i uııııllurmakla, evrim yasa- 
........ i.. ıiı ........... . iıiıl.ı dıııdıııahileceklerini de umabilirler.

I iı 1111 % ısiykı, t Iı* ıı 1 lehi I iı kı, günümüzde Darwin korkusunun teme
lindi \ nlıııı, jji'içekle, evıiın korkusudur; insanın ve ekonomik toplum- 

ıl İli I llıaı ııı yem bir düzey kazanmasından duyulan ürküntüdür.
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ISLAM VE DEMOKRASİ*

Kasım ayı başında yapılan yerel kısmi ara seçimlerden tek kazançlı 
«,ikim partinin Refah Partisi olması, İslamiyet ve demokrasi 
ilişkilerinin gündemdeki yerine özel ve önemli bazı vurgular getirdi.

Yakın bir geçmişte Cezayir'deki dinci iktidarın bir askeri darbe ile 
devrilmesi anımsandı, anımsatıldı.Ülkemizde de Refah Partisi'nin 
"önlemeyen" türde görülen "yükselişi" karşısında yine orduya daveti
ye çıkarmak gerekeceğinden oldukça açık bir dille söz edenler oldu. 
Almanya’da üslenmiş bulunan "kara ses" namı ile maruf zatın 
yi isterileriyle ilgili yayının özel bir TV kanalından şaşılacak bir za
manlama ustalığıyla verilmesi, bu yöndeki korkuları kamçıladı.

İnsanları ve halkları egemenlikleri altında tutabilmek için sürekli 
bir korku masalına gereksinim duyan güçler, Sovyetlerin çöküşünden 
sonra, komünizmden başka bir öcü aramak zorunda kalmışlardır. 
( Jerçekte, İslam adına ortaya çıkan değişik bazı unsurlar da bu gerek
sinimi karşılama doğrultusunda . ne mümkünse yapmış oldukları 
içindir ki Islamın bir korku öğesi olarak işlev görmesi, yalnızca 
ülkemizde değil, tüm dünyada yaygınlık kazanan bir uygulama haline 
gelmektedir.

Gerçekte, ülkemizde İslamın bir siyasal güç olarak ortaya çıkışı 
karşısında beliren tepkiler, esas olarak Batı düşüncesinin bir 
yansıması olarak ifade bulmaktadır. Dolayısıyla, bu bağlamda, 
Batı'nın İslama bakışının açıklığa kavuşması önem taşımaktadır.

* Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt: XVI, sayı: 149, Kasım 1992.



i n  I I  'MI İ M \  l\ I ' A H A K İS İ

I ıijl n im i.hjmiIi ıı l>ıı bütünlük oluşturan Batı’nın İslama bakışı 
ılıillılk m ı.ı lc(lk İlkeler içerir. "Batı'yı büyüleyen İslam"

■ l> |iı ıh mili mm . inin ılı' Mıılı'da ycıi vardır.1

\mi ıl lininin miKhlmıınlaıı "ihtiyar kıta (Avrupa) üzerine dalga
la  11 ıi 11 ıı ı Iı ı < • ’ 11 ■ ı • vr İmi/m Iıı imlik barbarlar" olarak gören bakış açısının 
ı |iı im m11)MmlM, I nıııilMi ııı ılı dyili korkuların silinmesine koşut olarak 
ı < M • |ı ııı İl p I ılı l'iı i'riM'kllı (Kirlik hu tür bir değerlendirmenin derin
I,ıı ılı ı I I mİ Iı ı ı I'm1111ıı11>11' lmIm "  llıılı dikilmesinin önde gelen bazı 

Iı ııı-llı Ih ıI lıiı'ilııulıiM ır111lıiıdıı ı>111111 (’ı lııır,, düşüncelerin uzantısı
.... İn m , l, ■ İn ...................... . ıı 11 ıı ı ıı l d ı llıılı'ıııu l l ı ı  ı ı.ı bakışının

ı,ıı 1 1 1 1 ,111 ı I • m \ >ı m İn im i I h. I I im> ı I I  NAN'ııı yaklaşık bir asır
...... I ı lifi I mili ımı ıiııdıi ilil in ıiıdıı'ı ,u i'Oillşleıe önemli bir yer ve-

ıllılllılııl ynııııı l'lı\M lin in  ııımııl ve l’ani olanın ayrılmaz 
1111MIııIııjıMıIMı ıIı>|iııiıMMM r|" ıııeııllpldlı, insanlığın taşıdığı en ağır 

- İlli lııllı

|i ,mı ııııı I'ilmim hnkışı laıIışıtırken, her halde petrolü de unutma
nı, mu/ fi ıı I lı Özellikli'içinde yaşadığımız dönemde özel bir önem
I ,ı/Minili |ıriıolllıı büyük bir bölümünün İslam ülkelerinin üzerinde 
\ ı ı . l ı r ı  topıııklanla bulunmasının önemi yadsınamaz. Dolayısıyla, 
11mı ııııı İslam'a bakışının, petrole yönelik emperyalist müdahaleleri
I I ıhıyla ,ııı m ı bir yapıda biçimlenmesinin ayrı bir işlevi olmuştur. 
Nitekim, halı kamuoyunun, Kuveyt'te ve Bosna-Hersek'te ortaya ko
nul.m tutumlardaki çifte standartı ve bunlar arasındaki çelişkiyi içine 
Miuliıehilınesinde, İslam karşısındaki mevcut önyargıların payı elbette 
kı vardır. Şu da var ki bu tür önyargıların oluşumu için İslam 
karşıtlarının özel bir çaba göstermiş olmaları da şart değildir. İslamı 
liatı'nm gözünde canavarlaştırmak için İslam adına sergilenmiş o ka

dar çok marifet var ki!...

İ S L A M ' I N  B A T I ' Y A  B A K I Ş I

Batı çoğulcudur, İslam monolitiktir; ancak, yine de ne kadar 
ınüslüman varsa o kadar İslamiyet vardır demenin de doğru yanlan ol
duğu görülmektedir. Dolayısıyla, İslamiyet adına Batı ile ve Batı’lı 
ıleğeılerle ilgili tekdüze bir değerlendirme belirlemek de güçtür.

öte yandan, Batı'nın kendi içinde çelişkili değerler barındırması, 
bunlardan her biri hakkında farklı tepkiler ortaya konulmasını doğal 

olmak zorunlu kılabilir..



m .1 Mİııı' I İnini çevrelerde değil, genel olarak görülen, Batı’yı 
ı, ı ı|ıı . İmi .İr 111 ıİri lıülünlüğü olarak görüp toptan benimseme veya
h.|,ı ,<ı «.I ıııiıi biçiminde bir tavır olmaktadır. Veya Batı kaynaklı 
¡I, | , iMisiırfur arasında bir fark görmeyerek birini diğerine

İ m.......m ı , jiılııııine de oldukça sık tanık olabiliyoruz. Bu tür
im ıı İm İn |> k M-sli müzik alışkanlığı arasında koşutluk kurulabilir.

lİMii ılniı kaynaklanan unsurları birbirine karıştırma eğilimini, ka- 
I>ııdll/ııı ve demokrasi konusunda görüyoruz. Demokrasiyi kapitaliz
min uyulmaz bir parçası veya doğal uzantısı olarak görme eğilimi, 
kendisini solda sayan kimi çevrelerde oldukça belirgindir. Onlara göre, 
demokratik kazananların her biri veya bir bütün olarak demokrasi, 
devrimcilerin uzak durması gereken birer "burjuva yutturmacası"ndan 

ibarettir. Aslında, böyle düşünenlerin kendileri, kapitalizmi demokra
siyle özdeş göstererek daha cazip kılmaya yönelik burjuva propagan
dalarının kancasına takılmışlardır, ama bunun farkında değildirler.

Aynı tavrın benzerini kendilerini müslüman olarak tanımlayan bazı 
çevrelerde de görebilmekteyiz.

K A P İ T A L İ Z M  V E  İ S L A M
Kapitalizm karşısında, İslamiyet adına ortaya konulmuş tek bir 

tavır belirlenemez. Kimileri, Suudi Arabistan gibi veya bizim 
geçmişimizde Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkmış veya anti-emperyalist 
genç Cumhuriyet rejimine karşı isyanlar kışkırtmış sözde hocalar gi
bi, emperyalizmin açıktan maşası rolünü üstlenmişlerdir. Kimileri, 
anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir söylem geliştirmiş olmalarına 
rağmen, demokratik hareketleri bölücü veya tutarsız ve çıkmaz yollar
da yok olmalarına neden olan örgütlenmeler gerçekleştirmek ve ey
lemler ortaya koymak suretiyle, nesnel olarak, kapitalizmin ve emper
yalizmin "böl, yönet" taktiğine hizmetten başka bir iş yapmamıştır.

Bu arada, bizim üzerinde durmak istediklerimiz kesin bir anti- 
emperyalist ve anti-kapitalist çizgi benimsemiş olmakla birlikte, de
mokrasiye kuşkuyla bakan müslüman hareketlerdir.

Cezayir’li lider Ben Bella'ya göre, "İslam, kapitalist aşamayı kabul 
etmedi. Çünkü kapitalizmin değerlerine karşıdır. Bir gün gelecek, 
İslam yüce olduğu için kapitalizmi kabul etmedi diyecekler."3 
Müslümanlar safında, Ben Bella'nın bu görüşünü benimseyenlerin 
sayısı az olmasa gerek. Bizde, Refah Partisi'ne egemen olan çizgide de 

bu görüşle benzerlikler kolaylıkla bulunabilir.
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Aın d  İm im i) m İM li/rı ıııde durulması gereken husus, aynen bazı 
•Mİ ı ııl t ılı ı.ı - il lı ııli' yOılllılügü üzere, bazı İslami çevrelerde de kapi- 
lıillnıı I .ıı ¡ıili|iıııııı ıUmııokıasi karşıtlığıyla birlikte beliriyor ol- 

ııı*ı Hlıı 'h  ı, Mı ılı i l bir gerçeklik olarak demokrasi, kapitalizmin 
it!t(lıııııl>ı im id kıi|>itııli/me karşı güçlerin mücadelelerinin ürünü ola- 

ı lı 11111111 v 111 • ve onların koruyuculuğunda varlığını 
iliılıiıı lıilıııı I- lı dıı < He yanılan, toplumlar ve insanlar için, en geniş 

İm, mim ı\ İn ıli'iımkiıilik mllındelo olmadan ve demokratik güçlere da- 
V n ........İm I ıııiiıill/m ılı İm ..ı çıkmanın veya en azından kapitalizmin
■ ıl im  ....... lı . ılııırkiı ıı kınlııl......mı yolu bıılunabilmiş değildir.

I'" I ı,ı ı l ı  ııl 1111, 111k11 ıı kıiı.ıımııı kııyjjısı. lııı I(alı mamulü ol-
»lııl'i........I- - ı I' • ......... I iıi ı\ı I iviIm .ııl1,i/ benimsemenin engeli
' ilmim ıl ıı İn I ........ lı ı ı lı ı mİ 111 ııı ııı I nk dep.eııdır ve Halıdan gelen
lıı ı e , ı I 11111 111 k ıi| ini ıı mİ Iıı İm y i  e vııı ılımı ayacağını artık anlamış
■ 11m ılii ı 11ııl11laıı k n\mıklııımıış olmasına rağmen makine 
İ n i  mıl.ılı hm ıi(ı ılım ın çoklan yıkılmıştır. En fanatik bilinen
umı ul u İMİ. m,ıl......ye ve İt.ılı kaynaklı pozitif bilimlere kapılarını

ınt mı Iıiıılıı Nı j ıı ıpiıı k ı aynı açıklığı demokrasi konusunda görmek 
millili İlli ıleglldll

l lıııl /ııııııın, demokratik düşüncenin üzerine oturduğu çoğunluk 
ı j11 menliğinin bir alternatifiymişçesine "hak"kın egemenliğinin savu
nulduğunu görüyoruz. Hak nedir? Hakkı kimin, hangi partinin temsil 
elliği nasıl belirlenecektir? Toplumsal yaşamda, hakkın ne olduğunu 
belirlemenin ve hakkın temsilcisini seçmenin demokrasiden başka 
yolu var mıdır?

(Jlke yönetimine talip olanlar, bu soruların yanıtlarını karanlıkta 
bırakmamaya özen göstermek zorundadırlar. Müslüman etiketini 
taşımak veya kendini halifeliğe namzet görmek, kitlelerin gözünde, 
kişi veya grup diktatoryası eğilimleri taşımamanın güvencesi olmaya 
yetmez.

İS L A M  V E  D İ Ğ E R  D İ N L E R

İslam ve demokrasi arasındaki çelişkinin varlığı ve aşılmaz ol
duğu, İslam dışındaki ve İslam karşıtı kimi çevrelerin de ortak 
görüşüdür. Hunlara göre, İslam, diğer bazı dinlerden ,özellikle de 
iııistiyanlıktan farklı olarak doğası gereği köktenci ve Dünya işlerini 
de tmı/.im misyonu taşıyan bir inanıştır. Müslüman olmak, belli bir 
dünya dıi/.cninden başkasını kabul etmemeyi de gerektirir. Do-
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| ( l , t ı . l ı  m ı . 1 1 ( İmim u r i » 4 | l * > l l | l l  I i ' I ' İ İ IM I'm iI  d l l / e ı ı  ılı- I s l a ım
l l ı | ( l l l  , | l l l  I I I M İ  I I İ l  M ıl I M i l l i

il,, , 11; ılı in, <11 = ı ı ılı- Ihıl ........ (ı*,ıııtlmı, İslamiyet ile Hristi-
ı „ l , l  M „  , ılıt ,m  im, U n / l ,  ı l ı ı ı l ı ' i ık ı  ly ı ıak lan an bir  fark o ld uğ unu  

,,, |, M,, ı i i i m i h I ıııı (Mmı i n ı n ı l \ ı m M ı ı ı ı l ı l r i m hepsi de d i in y a  d üze ni ile
,l,,111 ,mı ................ıi ı ı .ijiı l,ıı I lıl'ıllyimliğin düpedüz birer siyasal ku-

ııı,,, 'I ,,, lılı İmi m.İn Musevilik, Islamiyetten daha çok ve hatta 
ı. ı ,,ı ı « m i  m i m  m ı m İ  lı ıılnıııK erımcli yeryüzünde aramıştır; Musevile- 

............... . .uz ı ıın v ııl" ytıı yüzündedir.

1 1, ı ı ıo k ı . ı s ı  ı l r  i l i ş k i l e r  açısından fark, bu dinlerin içinde yer 
,i ld ik  İm  ı Iııı ili,sel ve toplumsal koşullardadır. Demokrasinin köklü bir 
ı in in -  vr s a ğ la m  toplumsal dayanaklara sahip olduğu ülkelerde, din 
k ııı ı ı ı ı ı ı ı .  çoğulculuğu kabul etme ve başka inançlarla veya
.... ıiı/.ı/lıklarla birlikte barış içinde birarada yaşama noktasına gelmiş
\ ry,ı getirilmiştir. İngiltere'de devletin başındaki kraliçe, aynı zaman- 
dıi ınylıkun kilisesinin başkamdir; ama, kimseye dinsel pratiğini ihmal 
ritlği için Suudi Arabistan'da olduğu gibi- meydan dayağı atılmaz. 
Mıılıııla/.akar Parti, kongrelerinin açılışını dualarla yapar; ama, bu 
ımılmin iktidarda olduğu zamanlarda da İşçi Partisi kongrelerinin 
" k ı aiI bayrak" marşı söylenerek açılmasına kimse karışmaz. Camb- 
ı ıdye de kolejlerin bahçelerinde kiliseler vardır; ama, bu kolejlerden 

.......... adı Darwin kolejidir.

İ S L A M  V E  S O L

Anti-kapitalizm ve anti-emperyalizm, sol ile İslamcı siyasal hare
ketler arasında bir demokratik dayanışmanın temeli olamaz mı? Bir 
zamanlar, İtalya'da Berlinguer, hristiyan demokratlarla "tarihsel uz
laşma" adı altında benzer bir hareket geliştirmeye çalışmıştı. 
Ingiltere’de emekçi örgütleri, Thatcherist neo-liberal saldırılara karşı 
mücadelelerinde Canterbury başpiskoposunun desteğini görmekteler.
I atin Amerika'da Castro'ya destek olan ve "kızıl papazlar" denilen ol
dukça etkili bir hareket mevcuttur.

Ülkemizde benzer bir oluşumun çok uzağında bulunuyoruz. Sol ile 
İslam arasındaki muhtemel bir yakınlaşmaya karşı mayınlar çoktan 
döşenmiştir.Kimi İslami çevreler için "sol" kavram olarak 
"günahkarlık" ile eş anlamlıdır. K im i "sol" çevreler için de dinsel 
bağnazlığın önüne geçmek için, son tahlilde, askeri darbeden başka 
"kurtuluş yolu" yoktur.
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I IIm ıı. M ı>l. ıılııptı gımlropçuluğa indirgemiş olanlarla; keza, Ku-
ı m 11........... . l ......... kitabıymışçasına) öğrendikleri türbanın nasıl
Ilıtıl İm....... \ e yıı sakilim nasıl bırakılacağı konusundaki bilgilerden
l ı l ı lıiı ,ı y Ögıeııemeıııiş kesimler arasında, anlamlı bir diyalog ve 

ıln\ıiııı^ıını brl.İrmek lıiı hayaldir.

I İminl.ııı ( sinirlini siyasal oluşumların boyutları büyüdükçe, ha- 
n lı im oııılrılrıiııiıı sorumlulukları da büyümektedir.Hareketin nicel 
ııl,mil b(l yllııır sı sonuçla neden olabileceği olumsuzlukları 
I m v İH ıııc l ir ıı İm ,1 ıi blı sunili, \ rıııırycbilir dr. Sonuçta, yeni bir askeri
■ linin , ıılının ........... vım ıııııl/rııırsi ıılııı.ıl kullanılmaktan ibaret

kıılımı lı lılllm İ tir vıııılıı

ı 1 \ niıı ı in. ı,I..i m i  M i  i i i  llrılııdrıı I ııllrı lllrkiye ile ilgili yeni
111,1111111 unu ıııllııll ji>s lı ıiçiklıyoı Ilımlı Islamı benimseme, 
M ıiml .m ı*ın11 lı ıiııdı ıı \ n/eeçııır, < )ı lııdoğu ve Kafkaslar'da serbest 
I . m ı AHİ »Iilıı lııvslyr eli ipi Islamı yaymak"4

I Ilın ı siy, ıs ııl lınırkrllrı açısından, sonuçta, böyle bir planın aleti 

ı• 1111111 iıiıı Ibıııri kalma tehlikesi de vardır.

Aıııeıikanın planı, Almanya'ya sırt dayıyarak bozulmaz.Bu planı 
bu/.ıı .ıl yol, demokrasi kurallarına içtenlikle bağlı kalmaktan ve de
lin ıkı al ve bağımsızlıkçı kesimler arasında mümkün olan en geniş da
yanışmanın gerçekleştirlmesinden geçer. Bunun temel koşullarından 
bil i, özgürlükleri, yalnızca kendimiz için değil; herkes için ve özellikle 
azınlıkta olanlar için de istemektir. Geçmişte, Ceza Kanunu'nun 141 
ve 142. maddelerinin kalkmasına karşı çıkmış olan Refah 
yöneticilerinin, bu konuda çok parlak bir sicillerinin bulunduğu 
söylenemez. Hiç değilse yaşadığımız bunca deneyden sonra, yalnız 
onlar değil, hepimiz, demokrasi sınavında birbirimize güven verebile
cek sonuçlar sergileyebilelim.

Ancak, o zaman, demokrasiye yönelik tehditleri boşa çıkarabilecek 
ve karanlık planları bozabilecek bir dayanışma gerçekleştirebiliriz.

I ) M ax im e  R O D IN S O N , Batı'y ı Büyüleyen İslam , Pınar Y .,İstanbul, 1983.

2) A la in  G R E S H , "De l'is lam  et de la  modernité", Le M onde diplom atique, M a i 1992, s. 19. 

M "Ben Bella  Anlatıyor"(C .Çandar'ın  röportaj dizisi). Cum huriyet, 19.7.1984.

•I) "Ko la lı Partisi $ Suudi Bağlantısı", îk ib ine  Doğru, 8 K asım  1992.
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"SAİD NURSİ" 
ŞERİF MARDİN'İN 

KİR KİTABI ÜZERİNE*

Klik Icıiıı İslamiyet’e katkıları, genellikle, Batı dünyasının 
meçhulüdür. İslamiyet'i çok yakından tanıyan ve kendisi de sonunda 
mıisltlmanlığı seçmiş olan, bu konularda çok yetkin ve saygın bir 
dtlyünür olarak bilinen Roger Garaudy bile, İslamiyet’in "zirve 
dönemlerini... 9ncu asırdan 12nci asra kadar" süren bir zaman dilimi ile 
sınırlar. Daha önceki kitaplarında da rastlanan bu gözlemini son 
çııliymasında da tekrarlamaktadır.2 Üç dört asırdan ibaret olan bu 
dönemin sonunun "içtihad kapısı"nın kapanmasıyla noktalanmış ol- 
ııı,ısı konunun bir yönüdür. Ancak, bir başka yönüyle de bu dönemin 
sonunun, İslamiyet'te Türk egemenliğinin başlamasıyla çakıştığı 
{¡özden uzak tutulmamalıdır. Böyle olunca, Hacı Bektaşi Veli, Yunus 
liıııre, Şeyh Bedreddin... gibi Anadolu'nun ürünü olan isimlerin, Batılı 
Imkış açısından, İslam kültür ve düşüncesinin zirveleri arasına girme
mesi gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Bu isimlerden ilgiye değer 
bulunanların da birer İslam düşünürü olarak değil de "hümanist" vs. 
tanımlamalar çerçevesinde, İslamiyet dışı veya İslamiyet'e alternatif 
bir düşünce akımının mensupları gibi ele alındıkları görülür.

Batı'da, özellikle Fransa'da İslamiyet,esas olarak Araplarla sınırlı 
bir oluşum niteliğiyle algılanmıştır. Bunun nedeni, Fransız

* Mülkiyeliler Birliği Dergisi, cilt: XVIII, sayı: 155, Mayıs 1993.
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?frtylMMtıtı tlıituıın İslamiyet ile tanışmalarının, esas olarak, başta 
ı , . , m 111111ııl tl/ne eski l ıansız sömürgesi olan ülkelerin kaynaklan 

u  mılınlnn mm ılığıyla gerçekleşmiş olmasıdır. Bu yüzdendir ki
ll.ıtı I lıiııı diltyllnürlcri denildiği vakit, İbni Sina, İbni Rüşt, İbni 
111hlım l Minin fibi birer Arap filozofu olarak bilinen isimler akla 

yı Ilın I lı 1111

ı iı ıı, İli l I, İn ı H a t ı l ı  l l l k r  ıç i ı ı  k e n d i  s ö m ü r g e l e r i  Ü ç ü n c ü  D ü n y a ' y a  

m, ı İ n 1 1 1 <ıı, ı 11, ııı , 'i ı , ılı in i ş t in  t ı n  k iy e ' ı ı i n  h i ç  b i r  z a m a n  t a m  a n l a m ı y l a  

ı ıı 111 lı ı 11 I, mu' mİ-, ı ı l ı n ı r  ı I m İ  i v  M en  k a y n a k l a n a n  k ü l t ü r  ve  d ü ş ü n c e  

ılı Ilııl , ı İ l l in  I t ı i l ı  ,l,ık l \ nıık  l lm  ııı ı s ı ı ı ı ı  l ı ıv ı ın  b i l  e l k e n  o l u ş t u r m u ş t u r

,1ı., ı . 11111 l ı,ı .... i' mı > • 11 ı . ı ı, ık tını un İn, ynlııı/ı ,ı kendilerini veya
l . .....................1111, ıı ılıııı.ln \ ı nıııış t• >|>1111111nım insanlarım kayda
ı jm ı inin* '■ 1111, ı ım , I • lı \ ıikIıi j11111ıı izlerini de bulabiliriz.

> mİ M n,lı.....  '.mİ Nııı-n'yi kııııtı alan kitabının ülkemizde
,,. ,ııı,III.111 ı 11j<l I'I lir., ,'lı II.lı I .nıet etmeye çalıştığımız bu boşluğu
ılııldııııım\ ı s.... 'İlk .........telık taşıdığı yolundaki beklentilerden kay-
nnl I inini ı ,Inlnlıı Kuşkusu/, Saidi Nursi’nin Kürt asıllı olmasının bu 
m, nlnıı İnç luı Önemi yoktur. Önemli olan, İslamiyet'teki Arap nıono- 
Iııılılııllıı dışında ve Türkiye'den kaynaklanan bir katkının gün ışığına 
çikmlılııınsidıı. ( lerçekten de kitabın orijinal baskısının Amerika'da 
ıııj'ilı/ce olmak yapılmış olması, ülkemizde oldukça geniş bir çevre 
imalından büyük birdin bilgini (hatta kimilerince birdin ulusu, evliya) 
olarak kabul edilen bir şahsiyetin İslami düşünceye katkılarının 
dünyaya tanıtılması açısından, çok önemli bir fırsat ve olanak 

sağlayabilirdi.

Ancak, böyle bir beklentinin karşılanmış olabilmesi için, öncelikle, 
Said Nursi'nin bazı çevrelerce inanıldığı gibi, İslami düşünceye önemli 
ve özgün katkılarda bulunmuş -en mütevazi nitelendirmeyle- bir din 
bilgini olması gerekir. İkincrolarak da bu katkıların, inandırıcılığı olan 
bir bilimsel tarafsızlık içinde ve nesnel kanıtlara dayanılarak ortaya 
konulması gerekir. Bu yazımızda, esas olarak, gene Şerif Mardin'in 
kitabında mevcut verilerden hareketle, bu iki hususun gerçekliği 

tartışılacaktır.

K İT A B I N  İ Ç E R İ Ğ İ

406 Sahifeden oluşan kitapta, toplumbilim alanına özgü bazı kav- 
ı .unsal ve metodolojik açıklamalara çok geniş sahifeler ayrılmış. 
Toplumbilimin önde gelen isimlerinin hemen hepsine değinilmiş.
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ı> i ı . ı  ı unu ı ı l ı  ı ı  K ik  paradigma", Foucault'dan "söylem"... daha ni- 
. l . ı  i n . Iı ıı ııi. ı kavramların ve düşüncelerin açıklanmasına geniş yer
ulun Inıııiıı bunların, Said Nursi olgusunun açıklık kazanmasına 

İm ıı I i'Iih  kımusu bir an için unutulacak olursa, belki bazı okuyucu-
I m m bilim .rl bir kitap okudukları izlenimi edinmeleri ve yazarın bi-
II m ı I ,ı ıkııılıği konusunda etkilenmeleri bakımından yararlı oldukları 
m Iı m bllıı.

Ilımların dışında, Said Nursi'nin yaşadığı dönem ve ortamla ilgili 
.i., ıklııınalar da kitapta geniş yer tutmakta.

Buna karşılık, doğrudan doğruya Said Nursi'nin düşüncelerine ve 
laik ı larına ilişkin açıklamaların son derece sınırlı oldukları 
yi inilmektedir. Mardin'in kitabında, Nursi'nin çok önemli bazı konu- 
l.ııdaki görüş ve düşüncelerinin şaşılacak ölçüde suskunlukla 
geçiştirilmiş olduklarını göreceğiz. Kitapta, Nursi'nin görüş ve 
düşünceleri ile ilgili açıklamalar o kadar sınırlıdır ki hemen hepsine 
bu yazı çerçevesinde değinebileceğiz.

Kitapta, çok değişik kaynaklara atıfta bulunulmuş ve çok geniş bir 
kaynakça ortaya çıkarılmıştır. Ancak, bunlar arasında Nursi'yi 
eleştirel bir gözle incelemiş olan Çetin Özek ve Abdülbaki Gölpınarlı 
gibi yerli yazarlar yoktur. Ayrıca, 31 Mart veya Şeyh Sait İsyanı gibi 
olaylara Said Nursi'nin katılmadığına dair kendi beyanlarına yer veri
lirken, Sina Akşin'in bu konulardaki farklı bazı bulguların hiç 
anılmamış olması, Mardin’in bu isimde bir araştırmacıdan habersiz 
bulunduğu olasılığını akla getirebilir.

Esasen, atıfta bulunulan Türk yazarlarının önemli bir bölümü, 
görüşleri eleştirilen veya görüşlerinden yararlanılan isimler olarak 
değil, yazarın belli bir görüşünü kanıtlamakta yararlandığı olgular ve 
süjeler olarak anlam ifade etmektedirler.

S A İD  N U R S İ 'Y E  H A Y R A N L IK

Kitapta Said Nursi'ye doğrudan değinilmiş olan her yerde Ş. Mar
din'in yapmış olduğu, hayranlığını dile getiren ve derin övgüler içeren 
bazı ifadeler sıralamaktan ibarettir. Bunları kanıtlamak veya bu hay
ranlığa gerekçe olan olguları açıklığa kavuşturmak, onun sorunu 
değildir.

Yazarın bu tür değinmelerini, şöyle sıralayabiliriz (Mardin'in ki
tabından yaptığımız alıntılar, kitapta yer aldığı sahifenin numarası 
parantez içinde verilmek suretiyle nakledilecektir):
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"Said Nursi, zamanımızda Müslümanlar için uygun düşen tavrın 
ilkelerini Kur'an'dan çıkaran bir İslam bilimleri uzmanı olarak
görülebilir."(s.34)

"Said Nursi'nin mesajının modernleşme akımlarından birini 
oluşturduğu söylenebilir."(s.43)

"Said Nursi'nin Aydınlanma felsefesinin içinden doğmuş fikirleri 
kendi sistemine yedirmesi..."(s.65)

"Said Nursi'nin kişiliğini oluşturan ve kendisi henüz gençken be
lirginleşen özellikler arasında, E.Erikson'un I.uther'e atfettiği karakter 
özelliklerini anımsatan bir kararlılık da bulunmaktadır. Resmi biyog
rafisine göre, çocukluk dönemi inatçılığından anlaşılabileceği gibi, 
sahip olduğu misyon çok erken yaşlarda belirginleşmiştir; bunda bir 
velinin hayatında gereken vurguyu görmemiz mümkündür."(s.l08)

"Çünkü o, kendisini millet'e din'e ve devlet'e adamış bir kişiydi." 
(s. 132)

"...parlak bir dağlı çocuk..."(s. 164)

"...geleneksel İslam bağnazlığının hantallığını yoketmiş ve modern 
Avrupa düşüncesinde görüldüğü biçimiyle doğanın yasalarını kavra
maya yönelik bir akım başlatmıştır."(s.277-8)

"Said Nursi'nin büyülü üslubu (...) Said Nursi'nin kıvraklığının, 
sarsıcı üslubunun ve gramer kurallarına aykırı cümlelerinin çekici et
kisi (...) Türkçe cümlelerine özel bir ahenk veren Arapçalaşmış zengin 
kelime hâzinesi (...) Said Nursi'nin retoriğinde, Kur'an üslubunu 
çağrıştıran yönler bile bulunmaktadır."(s.280)

Said Nursi'ye böylesine cömert övgüler sıralamış olan yazar, onun 
hakkında olumsuz eleştiri anlamına gelebilecek tek bir sözcüğe ki
tabında yer vermemiştir. Tam tersine, Said Nursi'nin kişilik yapısı 
hakkında kuşku uyandırabilecek bazı iddiaları yalanlamakta özenli 
davrandığı görülmektedir. Örneğin, Nursi'nin Sultan tarafından akıl 
hastanesine kapattırılmış olmasıyla ilgili olarak "yapılan muayeneler 
sonunda akli dengesinin yerinde olduğu açıkça ortaya çıkmıştır" 
(s. 132) demektedir.

Bütün bunlardan sonra, Mardin'in kitabında Nursi'nin kişilik yapısı 
ile ilgili olarak çok ustaca bir üslupla ve ima yollu bazı eleştiriler ortaya 
konulduğuna dair görüşleri anlamak büsbütün olanaksızlaşmaktadır. 
Kitap üzerinde tartıştığımız kimileri, Mardin'in bu tavrına kanıt olarak 
aşağıdaki cümlelerini bir örnek olarak ileri sürmüşlerdir:
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II Kil ( i  IlllU  H inim  | ı i ı ı » ı  >t n ı n lllliı u lum u il. kay

M im i ............ ¡İllimi t m ı I ı vıı ımm ı ılı/'cı

I M111 İ l l i m  ! (I İ l ........İH Mi l l i l i  111)11111 II A I  u l ı ı ı  ı . ılı
1 i i * ı . 11 t I ı İlil ................1 .1 ki Milisim Saul

lı, i ( I *(•)#)({• -m İ HIIMIIİ ıı|ııini|i.ıınl.i nlin ııdııynn bir başka

jjillı i ı l ı l  ılı İli iı| |ı 11 » I

|  ğll lllşHlIl bil l ı l i ı l ı ı ı  Hin in im  N ıııs i ile ilg ili 

yı ı m * 111 k I * ■ 1 1 u y u  n yıiııde a lg ılanm aların ın  ve 

İ llim i»  ıin iıı .....................I ııııııynı nj'ı doğrultusundadır.

• * I l ı  i l  II -I İMİN M  HA M E T L E R İ

1 l-n • im İnu lı ılın ıli'i lıı lıııy ıım lık ifadeleriyle andığ ı Nursi ile ilg ili 

|ı«ti İn m im  ı idilinim ııııdıı hiç b ir eleştiri süzgecinden geçirmeye ve 

İm iılıliıilıiiıi ııiıiııııındıDııiii ılaıı herhangi bir kayıt koym aya gerek duy- 

mnl m m ih iiiiii pııı. idd ialın ı tırnak içine a lm ak g ib i) o lduğu  g ib i nak- 

Iflın ly llı

M m ı II ııllı ınıklelliklcrine göre, Nursi’ye medrese öğrenciliği 
^M||lnıııiılrtkı lılı rüyasında "Hazreti Muhammedi görme izni" 
İniltinindin,(f. II I) Nursi, gençlik yıllarına ait bir başka rüyada da 

I mliıi imıkııiimıı kurucusu Abdülkadir Geylani’yi gördü". Mardin, bu 
ıti.m blı "dlııı İnler" olarak Nursi’nin "ortaya çıkışı yalnızca bir tesadüf
-mİ...... ınlııln" yolundaki görüşünün kanıtı olarak ileri
•itilin I leıllı (s. I l ‘>)

Mniıllıı, ayrıca, 1890'ların başında, elleri kelepçeli olarak Bitlis'e 
(jiiıııleı lltı keıı "Nezaretçileri, ibadet için yürüyüşlerine ara verdiklerin
di M o l l a  Saitl in her nasılsa kelepçelerinden kurtulmuş biçimde iba- 
ı lı b hazırlandığını görmüşierdir"(s.l23) diye yazmaktadır. Öte yan
dım, nene Mardin'in naklettiğine göre, Said Nursi, ertesi gün kendisine 
’ı l ın ı lacak soruları"önceden malum olma yoluyla" bilme yetisine sa- 
III11| 11 .(s. 130)

Bütün bunlardan sonra, çok açık bir biçimde, inanmış bir nurcunun 
kitabını okuduğumuz izlenimine varabiliriz. Ancak, bazı zihinleri 
karıştıran şu hususu da görmemezlik edemeyiz: Böyle bir kitabın 
yazılmasında, bir takım laik Batılı bilim adamlarının tahlillerinin ve 
kuramlarının açıklamasına geniş bir yer ayrılmış olması ve bunların, 
kitapta ortaya konulan bazı görüşlerin dayanakları oldukları yolunda 
bir sanı uyandırma gereksinimi duyulmuş olması şaşırtıcıdır. Zira, 
keramet sahibine inanan insanların, bu yolda bilimsel kanıtlamalara
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gereksinimi olmamak gerekir. Acaba, kendisinin inanmadığı bazı ko 
nulara, bilimsel kaygıları olan çevreleri inandırmak veya en azından 
ilgilerini çekmek isteyen birisi ile mi karşıkarşıyayız?

Gerçekte, Said Nursi ile ilgili olarak dilden dile dolaşan kerametler 
bunlardan da ibaret değildir. Bunların çoğu, tartışmalı bir alan olan 

parapsikolojiyi ilgilendirir. Bir an için bu anlatılanları, parapsikolojiylc 
ilgilenenlerin gerçekliğine ihtimal verdikleri, "durugörü"(clairvoyan 
ce), "önceden görme"(prevoyance) veya "düşünce ile eşyaya uzaktan 
hükmetme’’(telekinesie) türünde olgular olarak kabul etsek bile, Nur- 
si'nin bir "dini lider", "din bilgini", "bediüzzaman"... olduğu yolunda bir 
sonuca varmak için bunların yeterli olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü 
gene parapsikolojiyle ilgilenenler bilirler ki bu tür yetilere sahip olan
lar, zeka ve karakter düzeyleri bakımından çok değişik türde insanlar 
arasından çıkabilmektedir. Ayrıca, böyle yetilere sahip olduklarına 
inanılanlar arasında Yaşar Kemal'in "Yer Demir, Gök Bakır 'ındaki 
Taşbaş gibi kendisine başkalarının keramet atfettiği masum kişilikler, 
Rusya'daki Rasputin gibi esrarengiz isimler, düpedüz şarlatanlar veya 
Amerika’da çok görülen türde tehlikeli sözde tarikat şeyhleri... de bu
lunabilmektedir.

S A İD  N U R S İ’N İN  Y E T İ Ş T İ Ğ İ  O R T A M  V E  K O Ş U L L A R

Ş. Mardin böylesine olağanüstü yetilere ve niteliklere sahip gördüğü 
bir kişiliğin oluşumunu açıklamakta güçlük içinde görünmektedir. 
Nursi, bu durumunu neye borçludur?

Ş. Mardin, Nursi gibi olağanüstü bir varlığı yetiştiren Bitlis'in de 
olağanüstü bir yer olması gerekir diye düşünmüş olmalı. Halen Was- 
hington'da bulunan Ş.Mardin, Bitlis’i hiç görmüş müdür, bilemem. 
Ancak, benim bildiğim Bitlis ile Ş.Mardin'in bir takım Batılı 
gözlemcilere dayanarak anlattığı bir zamanların Bitlis’i arasında pek 
fazla bir ilgi bulunmadığını söyleyebilirim.

Mrs. İsabella Bird Bishop, Bitlis'ten "BatıAsya'da gördüğüm en ro
mantik konuma sahip kent" diye bahsetmektedir.(s.77) Ayrıca, "Bit
lis'in pazarları Türkiye'nin en canlı pazarları arasındadır" ve "Bitlis'in 
eğitim alanındaki kaynakları(...) güneydeki Diyarbekir’e göre kenti 
gıpta edilir yapıyordu", (s.78)

Ş.Mardin'e göre, "Osmanlı İmparatorluğu'nun artık çöküş sürecinin 
en alt noktalarında bulunduğu bir sırada Bitlis, Doğu Anadolu'nun en 
önde gelen entellektüel merkezlerinden biri durumunda olmasa bile, hiç
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IH  i İti) «|| ) •  M Ul ( i I lH l I l ı ı lU ı l ı  ı l ı  İ m i  

j t ı i j l l  H m  ı m ı u<>lı İ l l in  ıı l ı ık  
iı ı ı ı  I I  ı ı i n i n  11 ı ı i l ı ı i  t O ı m i f i ı  •.ıın*

İ  IA IİO '11 loı M tıilmnlıi ıiıılıilılıiıılııiılıııı, Bit-

I II j|i>yiMi|i »11111 . ılı İnim '.milli ıı ç ık ıyor. An 

k llt Mllj I'l I ıılılııtfn " > n ıııın ıılıık konuşundu da 

lift illi 1 Ilım ım  ıiıılıi»ılııiıi’ıiıım  pek kolay o lm ad ığ ı

ı  M«ı İlli İH mİ ıllıl İ l i n i m  ı un . Nııı l’nlıı yel ilmesinde önemli yer
| ııl Ihmi İmi d i" l'lı dl|iı ıı ılı I M'JO'lı yılkınla bulunduğu Van valisinin 

l|l'i*"l" b mı bu "/'iıili'.ı. bu dönemlerde yeni laik bilimleri kav- 
Mt i'l ı |iıi..iı nlli'i İm ıtrili ıııyle Suiıl Nııısi'ye "Bediüzzaman"(za- 

|J|rtlHıııı■*ııı ı,ı b1111• 111111■ / kişisi) lûkubınııı verildiğini belirtmekte- 
ıljl ı I *01 \ ııll koıiıiklıiıııım bdylesine yetiştirici bir niteliğe sahip 
lıım mm Mııllıhelllrı ıılıııuk hi/.i özellikle ilgilendirmesi gerek- 

11ııım i. l*11jİt11 yukiııı

kıiylımm/ nk yeı I oıiıtıtıluıdun da parlak isimler çıkabilir. Ancak, 
mm I . bu ııııın ıııı o İlli ortamların sağladığı değil, o tür ortamlara 

ld|lııı ıı ıi|ilııı.... . blı huşun olduğunu kabul etmek gerekir.

Anlımı Imkııısumz, Nursi'nin yetişmesiyle ilgili unsurları 
ııntvlnım ıııııı Im/ı güçlükleri vardır. Zira, Mardin'in de belirttiği üzere 
blı ini ıııı iı iııel kurarlarını rüyalarındaki ilhamlara dayandırmış olan 
Ninninin İçinde yaşudığı dünya ortamının olanaklarına pek gereksi
nimini yok fibidir. Bu nedenledir ki "Said Nursi, birçok risalesinde,
■ı m Irnlıı ya/ete okumadığını, dünya meseleleri ile ilgilenmediğini 
m ilıınek ınlutmuktadır." Örneğin, 2. Dünya Savaşının ikinci yılında 
imiş İle hiç ilgilenmediği ve bu konuda hiç bir fikir yürütmediği, 

m ..... lirimin de dikkatini çekmiştir.3

N U R C U L U K  V E  K E M A L İZ M

Mardin'in anlatımında nurculuk ne denli olumlu bir çizgiyse Ke
lindi/,m de onun karşısında o denli bir olumsuzluğun ifadesi olarak 
belirmektedir.

Mardin'in Kemalistler ile ilgili şikayetleri, öncelikle, nurculuğun 
"sosyolojik dinamiğini anlamak" (s.69) yerine, Nursi'ye "gerici", 
"düzenbaz" ve "istirmarcı"(s.l 1) gibi sıfatlarla karşı çıkmalarıyla ilgi-
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İnlıı Itununla, kimleri kastettiği belli değildir. Öte yandan, Nursi'ııııı 

k( in.dişiler ve Mustafa Kemal hakkında Münazarat ve Şualar isimli 

ıı ..liflerinde kullandığı bazı sıfatlar da ilginçtir: "günahkârlar", "sey 
yiesiz", "Süfyan", "Nefreti âmmeyelâyık adam", "Deccal", "İslamın en 

büyük fitne i diniyelerinden biri"...4

Mardin, nurcuların bu tür küfürlerle ortaya çıkmalarında rahatsız 

edici biı yan bulmamış olacak ki sorunun bu yanına hiç 

drğinmcmiştir.

Mardin, kem.ılı/mm haşlattığf'kişHiksizleştirme" sürecinin, ge

leneksel Osmanlı sıslemini lıedet aldığı görüşündedir.(s.26)

Muidine p.öıe, "Nuıeıı ImıekcM gücünün bir bölümünü Cumhuriyet 
doneınının b,ışaı ısı/lıklaı ındıın aldı(. .) Söz konusu başarısızlık Batı 
ıı\¡mi lirinin ,ıı i ı t  bu yenilgi olmak algılamaya başladıği sanayi top- 

lııııııııiJi özgü bu olgu olarak güçlü inanç bağlarının yokluğu ve 'bez

ginlik' ile koşuttur"(s.46)

Görüldüğü iizefe, Mardin, Kemalizme yönelik eleştirilerinde, Ke- 

malizmi sanayi toplumu olgusuyla özdeşleştirmek gibi, kendisine 
kolaylık sağlar gibi görünen ve fakat geçerli hiç bir mantıksal dayanağı 

bulunmadığı için asla sağlam olmayan bir yol tutmuştur.

Sanayi toplumu olgusuyla Kemalizmi özdeşleştirme çabası i-kna 

edici olabilseydi, bundan, bazılarım pek sevindirecek, şöyle bir sonuç 
sağlanmış olabilirdi: Kemalizm gibi, yeryüzünden izleri hala siline- 

memiş olan bir anti-emperyalist akımı, "garbın âfakını saran çelik 
zırhlı duvar" ile barışık bir çizgi gibi göstermek mümkün olabilirdi.

Oysa, "bilimsel felaketlerimizin en sonuncusu sanayileşmedir" di

yen Fourrier'den, günümüzün çevrecilerine kadar çok değişik 
akımların karşı çıktıkları ve kuşkuyla baktıkları sanayi toplumunun 

bazı olumsuzluklarından Kemalizmi sorumlu tutmanın anlaşılır hiç bir 

yanı yoktur. Sanayi toplumunun doğurduğu çetin sorunları şimdiye 
kadar kim çözebilmiş ki Kemalizm çözebilmiş olsun. Amerika'nın 

sadık hizmetkârı Suudi Arabistan mı çözmüştür? Mardin'in 
"kişiliksizleştirme" sürecinin karşıtı riarak gördüğü Osmanlılığın di

riltilmesi mümkün olsa, bugünün koşullarında, Suudilikten çok farklı 

bir şey mi ortaya çıkacaktır? Osmanlılık, kendisini silip süpürmüş 

olan bir sürecin sonuçlarına nasıl çare olacaktır?
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\ I l ı  inİ IK S İ 'N İN  m ü c a d e l e  y o l u

. Mnıdlıı'e göre, Said Nursi'nin ve nurculuğun mücadele yolu, 
ı . udi deyimiyle "Kemalist Jakobenizm"den(s.lO) farklıdır. Fazla ir- 
d> lı meye ve kanıtlamaya gerek duymaksızın "Kemalizm, yüzeysel ve 
iı >1 ıhımla organik bağlardan yoksun"(s.269) bir hareket olarak takdim 
edilmekte; buna karşın, nurculukta "toplum seferberliğine tanınan 
ım« ın"in(s. 164) varlığı ileri sürülmektedir. Oysa, gerçeğin bunun tam 
lı ı ı olduğu, bizatihi Mardin'in kitabında anlatılanlardan çıkmaktadır, 
'.mil Nursi, eylem çizgisinin tümü boyunca, egemenlerle işbirliği 
İçinde olmaya büyük özen göstermiş ve amaçlarını gerçekleştirmede, 
ı mis olarak, egemen konumda olanlardan sağlayacağı desteğe 
(güvenmiştir.

Said Nursi'nin, egemenlerle işbirliğine gösterdiği özen, 1913'te 
llılhs’te patlak veren bir isyanı bastırarak güçlerini kanıtlamalarından 
hemen sonra, Jön Türkler'in gizli servisine katılmasında açıkça görülür. 
"Said Nursi, İttifak devletleri safında savaşa katılınmasına dair beş
■ ılıud fetvasının hazırlık çalışmalarına da katıldı."(s. 144)

Nursi'nin yeri, genellikle, egemenlerin yanıbaşındadır. 1890'larda 
Van valisinin maiyetindedir.(s.l26) Abdülhamid'in kuşçubaşısı Mus- 
lala Bey'in konağında uzun süre yaşamıştır. Bu zatın oğlu, Jön 
Türklerin gizli servisinin önde gelen kişilerindendir ve Nursi'nin yakın 
ıı kadaşıdır.(s. 128-9)

Said Nursi'nin amaçlarını gerçekleştirme yolundaki çabalarında, 
sultanlara yazdığı mektuplar önemli bir yer tutar. Abdülhamid'e sun
duğu bir dilekçeyle, doğuda, Kahire'deki el-Ezher modelinde bir med- 
lescnin kurulmasını önermiştir.(s.36,130-1) Aynı içerikte bir dilekçeyi 
daha sonra Sultan Reşat'a sunmuştur.(s,142) Görülüyor ki Nursi'nin 
mücadele yöntemi, bir "toplum seferberliğine" dayanmanın çok 
uzağındadır ve kralların desteğiyle toplumu değiştirmeyi amaçlayan 
19.yüzyıl ütopistlerinin çizgisini anımsatmaktadır.

Gerçekte Mustafa Kemal ile ters düşmesi de kendisinin değil; 
Mustafa Kemal'in tutum ve tercihlerinin zorunlu kıldığı bir durum 
olarak görünmektedir. Keza, Şeyh Said ayaklanmasına katılmadığını 
beyanda özen göstermesi (s. 155) ve yazdıklarında "karşıtlarının bir 
Kürt milliyetçisi olduğu yolunda kendisine yönelttikleri suçlamaları 
haklı gösterecek hiçbir şey" bulunmaması (s. 141) da Cumhuriyet 
yönetimiyle iyi geçinme çabalarının kanıtlarından biri olarak 
görülebilir.
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Mardin'e göre, nurculuğun stratejisinde "toplum seferbtıli|HıJ 
tanınan önem(...) Cumhuriyet rejimi yöneticilerini muhtemelen on uıjj 
endişelendiren özelliğidir".(s. 164) Buradaki birinci yanlışlık, Cuııılm 
riyet rejimi yöneticilerini homojen bir bütünlük gibi göstererek hop ıııi 
aynı torbaya koyma eğilimindedir. İkinci olarak, bazı Cumhuriyol u 
jim i yöneticilerinin, Sabahattin Ali'ye, Nazım'a veya 12 Mart'ta vo 11 
Eylül'de DİSK yöneticilerine ve çoğu ajan provokatörler tarafındım nı 
zağa düşürülmüş olan çocuk denecek yaştaki insanlara yaptıklmı 
anımsanacak olursa, nurculuğun Cumhuriyet rejimi yöneticilerini oıı 
çok endişelendiren bir akım olduğu yolundaki iddia, bir hayli hav;ul ı 

kalmaktadır. __

Kuşkusuz, düşünce ve inançlarından dolayı bir kimseye yapılını 
baskılar hiçbir şekilde onaylanamaz. Ancak, Nursi'nin tek parti 
döneminde 11 ay kadar hapse mahkum edilmiş ve Batı’da oturmayıı 
mecbur edilmiş olmasını, adeta, ülkemizde görülmüş tek ve en ağır bil 

baskı uygulaması olarak göstermeye yönelik son zamanlarda 
sürdürülen kampanyaları anlamak da zordur.

Nursi, 1950'den sonra iktidara geçen Demokrat Parti yöneticileriylo 
omuz omuzadır. 1960'da Ölümünden sonra, izleyicilerinin, MSP'yi 
değil de egemen güçlerin partisi niteliğini daha çok taşıyan AP'yi des 
teklemiş olmaları da daima egemen çizgi doğrultusunda belirmiş olan 
temel yönelişinin bir uzantısı gibidir. Bu desteğin, 12 Eylül'den sonra 

geniş ölçüde ANAP'a kaydığı bilinmektedir.

Nihayet, Ş.Mardin'in kitabı, bu zincirin önemli bir halka daha ka
zanmasına yeni ve önemli bir katkı sağlamakta; nurculuğun, ülke ege
menlerinin ötesinde okyanus ötesindeki dünya egemenleriyle 
bağlarının güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Ş. Mardin’in, nurculuk konusunda yeterince açık olmadığı konu
lardan b ir i, nurculuğun iktidara damgasını vurduktan sonraki dönemde 
tutacağı yolla ilgilidir. Mardin'in kitabından, Said Nursi'nin bu çok 
önemli konuya ilişkin görüşlerini, Cenap Şahabettin'in aynı konudaki 
görüşlerine ilişkin bazı açıklamalara dayanarak dolaylı bir biçimde ve 
ancak çok sınırlı olarak çıkarsamaktayız. Oysa, Nursi'nin zora dayalı 
bir şeriat düzeni konusunda çok geniş ve ayrıntılı görüşler ortaya 
koyduğu bilinmektedir. Cenap Şahabettin, Nursi'ye yanıt olarak 
yazdığı bir yazıda "dini vecibelerin yerine getirilmesi üzerindeki de
netimin sıkdaştırılmasıyla İslamiyet'in nasıl korunabileceğini anla

madığını belirtmekteydi".(s. 146)
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I IH M İl Dil İMİ I II
i I I l ı n ı l  I ıl ı im lı ı I m i l i  m ı l l l ı l ı i l -1 ' İ l iş i l in  ı İ m  ç e l i ş k i l e r l e  

l l i ı i  lı ı m  ı >ıı l ı ı l  11<I ı ı u i ı ş l l  l l ı ı ı ı ı l ı ı " d ü ş ü n c e s i n i  
M l ı ı  l l ı  in \ I I"  >ı ıi lıl ı v11K1111■ ı ı l ı ı ı ı ı  v e  t u n u n a  

H İ h i i I i h  Mil i im l m  t . u m  ı l ı ı ı i ı l ı  ıı ıılıiı ı ı k i ı ı  I Ü l k ü m  v e  k u v v e t  ise,  
| ı | | | i ı  fii m 1 1 1 il i ı ' ' ı . |  ı lı ı I t ı ı  hır,.kü y e r d e  ise  a r t ı k  " d o ğ a l  o l -

ÎT t liu H  m ılı ıılı ılı ıı, d lıiı.ııiı.-.ı yrırklığine" inanmadığını ve 
IHİml». Millili .nııı.,I'iıIII dıı Allııh'm doğrudan, dolaymışız 

l̂lııll(Jiı i"ııılşilııll Inştdıpjıtı direnmekteyiz.(s. 151) Said Nur- 
h İm |iıiıiijiı .. Kokluyu vardırılmıştır ki "Meselâ, Erzurum'da bir 
11|ili 11ıı.11 i'.l il..il yapıldığı için, hararet 18'e düşmüştür" denile-

|ı((Hll|liı

'ı .!■ I Nııı>ıl, |ıo/II11 bilimlerden, Allah'ın varlığının kanıtlanması 
Millinin >'11'1111111111111ısı ¡.suretini vermiştir. Bir müslüman için Allah’ın 
fuillUıııın l'lllııı vr lekııik yoluyla kanıtlanması çabasının İslamiyet’in 
l|İİHt‘ ı,ı 11>110i yolundaki tartışmalara burada değinmeye gerek ol- 
İH»tılt|lı !• i.ih iiii.Iııyım Bu tutum, Nursi’nin izleyicileri tarafından, mo- 
1111 İm ııı ı, ıkındıkları seste veya insanın kalp atışında "zikir" anlamı 
HIimiiiihıi filıı çabalara dönüştürülmüştür. Nurcular, son yıllarda bu 
•ıııım lıi |mı/1111 bilimlerin değişik dallarını ilgilendiren yayınlar 
kılııım^lııldıı .S Mardin bu yayınların "son derece üst düzeyde" ol
duk İm ıııı yn/ıımktadır.(s.341) Böylece, Mardin'in, yalnızca toplumbi
l im ıilıimudıı değil, sibernetikten biyolojiye, morfolojiden astronomi- 
\ ı I id.ıı İlim pozitif bilimlerle ilgili konulardaki yapıtların "son de
li ı ı il'ıl dll/.eyde" olduklarını değerlendirebilecek ölçüde bilgi ve kav
ım ı, ılıibı olduğunu öğrenmekteyiz.

N U R C U L U K  V E  B A T I  U Y G A R L I G I
Nurculuk, Batı uygarlığı karşısında da çelişkiler içinde 

\ ıl/ınektedir. Said Nursi, bir yanda, "Bana deli dediler. Fakat ben acı 
Imkıkati gördüm ve anladım ki, İslamlar yaşadığımız devrin medeni- 
\ı imden geri, çok geri kalmış"(s.l34) diye yakınmaktadır. Diğer yan-
■ İn ise Batı uygarlığına saldırırken, kendine özgü üslubuyla, hiçbir yeni 
ye (i/gün yanı bulunmayan malum "bir hırka, bir lokma" felsefesini 
şöyle savunmaktadır:

"Bedevilikte beşer üç-dört şeye muhtaç oluyordu. O üç-dört 
lıâcatını tedarik etmeyen, on adette ancak ikisiydi. Şimdiki Garp me- 
deniyet-i zâlime-i hâzırası, su-i istimâlat ve isrâfat ve hevesâtı tehyic 
ve havâic-i gayr-i zaruriyeyi, zaruri hacetler hükmüne getirip„görenek

123



ve tııyııkılıl ı ılıetıylr. şimdiki o medeni insanın tam muhtaç olduğu 
dört hmelı yeline, yıııııı şeye hıı zamanda muhtaç oluyor. O  yirmi 
hâeıılı tanı hıı taı /ıla leılaı ik edecek, yirmiden ancak ikisi olabilir. De
mek bu medeniyet- i hâzıra insanı çok fakir ediyor..."(s.160)

N U R C U L U K  V E  K A D IN
Ş.Mardin, kitabında, çağdaş toplumbilimin kavram ve kuram so

runlarının ufuklarında bir uçtan bir uca koşup dururken, Nurculuğun 
kadın sorununa ilişkin görüşlerine değinmeyi adeta unutmuştur. Bu 
konuda "Kadınlara özel bir yer tanınması,İslâmi cinsel ahlâka yapılan 
özel vurgu ve cinslerin ayrılması, Nurcuların hiç ödün vermedikleri - 
konular arasmdadır"(s.68) demekle yetinmiştir.

Oysa, kadınlara tanınan yer konusunda, Mardin'in hiç değinmemiş 
olmasına karşın, Nursi'ye ait çok geniş açıklamalar vardır. Bunlardan 
bir tanesini, Mardin'in deyişiyle, Nursi’nin "büyüleyici" ve "sarsıcı" 
üslubunun bir örneği ve "modernleşme akımlarından birini oluşturan 
mesajının" bir ifadesi olarak aktarıyoruz:

"Açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehli imana saldırıyorlar. Nikâh 
yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak, 
çokların nefislerini birden esir edip ve kalp ve ruhlarını kebair ile ya
ralıyorlar. Belki o kalplerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene 
nâmahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak o bıçaklı bacaklar 
cehennemin odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarım ve 
dünyada emniyet ve sadakati kaybettiği için hilkaten çok istediği ve 
fıtraten çok muhtaç olduğu münasip kocayı daha bulamaz. Bulsa da 
başına bela bulur. Hattâ bu halin neticesi olarak: O âhır zamanda bazı 
yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden kırk kadına bir 
erkek nezaret edecek derecede ehemniyetsiz, sahipsiz, kıymetsiz bir 
surete gireceği hâdisin rivayetinden anlaşılıyor."6

1) Şerif M ardin, Bediüzzam an Sait Nursi olayı (Çev. M etin  Ç U L H A O Ğ L U ), İLE T İŞ İM  Y .,2. B A S K I, 

İST A N B U L , K A S IM  1992, 406 S.

2) D aha önceki k itap larında da rastlanan bu gözlem in i son çalışm asında da tekrarlamaktadır. Bkz: 

Roger G A R A U D Y , Entegrizm , Kültüre l İntihar, P ınar Y ., K asım  1992, S .102

3) Bkz: Çetin Ö Z E K , Türkiye'de Gerici A k ım lar ve N urcu luğun İçyüzü , V arlık  Y .,İstanbul 

1964.,s.296.

4) Aynı eser, s.261-2

5) Aynı eser, s.249.

6) Gençlik  Rehberi, 1951, s. 16; Ç . Ö Z E K , age, s.271.
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'ADİL DÜZEN"*

Mülkiyeliler Birliği Dergisi'nin Kasım 1992 tarihli sayısında "İslam 
\ ı I Vıııokıasi" ii/.erine bir yazı yazmıştım. O günden bu güne konuyla 
ılj ilı Önemli gelişmeler oldu. Refah Partisi, "adil düzen" olarak isim
lendirdiği toplum modeliyle ilgili yeni açıklamalar getirdi, dini politi
kaya alet eline meraklısı akımlar, görüşlerini, giderek daha yüksek 
■.esle dile getirmeye başladılar ve nihayet 27 Mart yerel seçimlerinin 
sonuçları, İslam ve demokrasi konusuna yeni boyutlar ve vurgulamalar 
gelildi.

Sözünü ettiğim yazıda, İslam ve demokrasi arasındaki ilişkiler ko
nusunda şunları yazmıştım:

"Gerçekte, demokrasi ile ilişkileri açısından, İslamiyet ile Hristi- 
yanlık ve Musevilik arasında özlerinden kaynaklanan bir fark olduğunu 
söylemek mümkün görünmüyor. Bunların hepsi de dünya düzeni ile 
ilgili misyon ve iddia taşırlar. Hristiyanlığın düpedüz birer siyasal ku
rum olan kiliseleri vardır. Musevilik, İslamiyetten daha çok ve hatta 
ondan tamamen farklı olarak cenneti yeryüzünde aramıştır; Musevile- 
rin cenneti "arz-ı mev'ut" yeryüzündedir.

Demokrasi ile ilişkileri açısından fark, bu dinlerin içinde yer 
aldıkları tarihsel ve toplumsal koşullardadır. Demokrasinin köklü bir 
tarihe ve sağlam toplumsal dayanaklara sahip olduğu ülkelerde, din 
kurumu, çoğulculuğu kabul etme ve başka inançlarla veya 
inançsızlıklarla birlikte barış içinde birarada yaşama noktasına gelmiş 
veya getirilmiştir."

Bu gerçekler nazara alındığında, ülkemizde demokratik çoğulcu

* Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı: 167, Mayıs 1994, s. 20-25.
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■<111.. i m  lı ı ıi , ı • ı mılıııı i konusunda ortaya çıkan olumsuzlukları,
....  I.... ... İn iı ı| ılının İn yaşamamıza bağlamanın kolaycı bir tutum
ıl.nlı . m m . <nıiMilıılııklan kaçma anlamına geldiği sonucuna varmak
I ...... . .İn '.imimin asıl kaynağı, toplumu demokratikleştirme
ıııiı. mİ. I. in. mı. ıllllk clıııe sorumluluğunu taşıyan toplumsal güçlerin 
. ı. ı ı/llflııılr ve bağnaz dinci akımların zaman zaman kabaran de-

.... . in a .İr i eğilimlerinin dizginlenmesini, demokrasi dışı yollardan
ı i ıııı.kı.r.i dışı (.'.(içlerden bekleme alışkanlığında yatmaktadır.

V I  A I I A I .  ( I İ A I I  A  k  I > 11M  < > K  l< A  S  İ

İlik . ıııl/.lı .lııı .1 I•.ırn ■ .1.1 dalgalan ııe /auıaıı kabarma eğilimi
. .. ı.ı ı ........ ıııılıı nklııı.ı bu ı^ın ılruıokı.r.ı içinde çö/.iilcıneyeceği,
M.ıiıııi un , i|.ııeı i'ibı . ıl Onlcmli'ir b.ışvıınnak ('.etekliği" düşüncesi
l11 I . ,  ' . m ı  /ıiıınııılnı.l.ı < • ıı'.lr koklcıu ı ılım ilenil iki idarinin askeri 
11111.1, ıl iı 11. v lı' m ...... di ıı lııı ış ı ılınası da bıı yöndeki savlara ek bir da
yanak yapılmak İnlenmekledir,

Gerçekle, bu İtli savlar, başlan aşağıya yanlışlıklarla dolu bilgile
rin ve bilgisizliklerin ürünüdür.

Her şeydan önce, Atatürk dönemi ile demokrasiyi birbirine karşıt 
iki unsur olarak değerlendirmek yanlıştır. Hiç şüphe yok ki Atatürk 
dönemi, demokratiklik açısından dört başı mamur bir dönem değildir. 
Ancak, her şeyi, içinde yer aldığı tarihsel dönemin gerçekleri nazara 
alınarak değerlendirmek gerekir. Atatürk döneminin devletini bu 
açıdan değerlendirdiğimizde, demokratiklik açısından çağının diğer 
devletlerinden asla geri kalır bir tarafı yoktur. Üstelik, Almanya'daki 
nazizm ve İtalya'daki faşizm olgularının varlığı düşünüldüğünde, Ke
malist rejimin kendi döneminin koşulları çerçevesinde oldukça parlak 
bir sınav vermiş olduğunu kabul etmek gerekir. Kaldı ki Britanya, 
Hindistan'da yaptıklarıyla birlikte, Fransa, Cezayir'de yaptıklarıyla 
birlikte, ve ABD, zencilerine yaptıklarıyla ve daha sonra Vietnam'da 
ve başka bazı yerlerde yaptıklarıyla birlikte ele alındıklarında, 
müttefik devletlerin de demokratiklik ve insan haklarına saygı 
açısından çok temiz bir sicilleri olmadığı görülür.

Dolayısıyla, mazlum milletlerin kurtuluşu hareketinin öncüsü olan 
Kemali/ın, daha sonraki dönemlerde kendilerini Atatürkçü ilan eden ve 
lakal (.'.çiçekte emperyalizmin kuklası Pinochet'nin özentisi olmaktan 
ol. ıııiclık taşımayan darbeci kadrolarla aynı torbaya konulamaz. Bu 
....... da bıı lek örneğin anımsanması dahi yeterli olabilir. Atatürk



ılı mı minili ıı ıi > mum Hilmllllılı ıı I m, mı \l ııı mı lıVlçlrlı ve Avı ıslı ıryalı
I....... İ n I m I ı% • ı l ı n ' ı ı .ıı. lı ı İmi..........ı l ıkl ım hl lmısel  çalısına ortamım

İmlimi .İm.Iıı * 1 m 'lalla aıtıtıi kmııllli'i ıııi Atatürkçü ilan eden bazıları
i .  im i....... I...... Iııııııı ıiilrlrtlyle birlikle, sorgusuz savunmasız bir
İn.,im.I. 111.11 j 111 ıı ı ıil ........  etme ilkelliğinin sorumluları olarak

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 k  I ı l ı 1 1 1  İ l i l

l . .ılılı İvı Aiaimk döneminin taşıdığı otoriter özelliklere rağmen, 
diıi'ıd bağnazlık üzerindeki başarısının asıl kaynağının bu otoriter 
özelliklerinden çok daha başka bazı niteliklerinde kaynaklandığı bi
linmelidir. Dinsel bağnazlık karşısında asıl başarı, zorla değil, gerçek 
bir kültür ve düşünce devriminin gerçekleştirilmesiyle 
sağlanabilmiştir. Atatürk döneminde, Haşan A li Yücel’in önderliğinde, 
Türk ve dünya klasiklerini topluma sunmak yönünde sağlanan 
başarılar, Köy Enstitüleri ve Halkevleri çerçevesinde gerçekletirilen 
etkinlikler..., son derece kalıcı izler bırakmışlardır ve dinsel 
bağnazlığı gerileten asıl unsurlar bunlar olmuşlardır.

Hiç bir düşünce ve hiç bir inanç zorla geriletilemez ve ortadan 
kaldırılamaz. Karşıtlarına kendilerini ifade etme olanağı tanımayan 
ideolojiler, bir süre için toplum tarafından kabul edilmiş görünseler de 
gerçekte kabul edilmedikleri, ilk fırsatta ortaya çıkar. Eğer böyle ol
masaydı, Şah'ın orduları Humeyni'nin karşısında bir haftada eriyip 
gitmezdi ve Stalinizm hristiyanlığı tümüyle silip süpürmüş olurdu. 
Tam tersine, Fransa, Avusturya birer katolik ülke olmalarına rağmen, 
Papa, buralarda pek önemsenmediği, hatta alay konusu edildiği halde; 
Polonya'da, besbelli ki geniş ölçüde Stalinist geçmişlerine bir tepki 
olarak, insanlar, Papa'nın gelişini neredeyse İsa dirilmiş de gel- 
mişçesine coşkuyla karşılamaktadırlar.

Bu konuda bir diğer anlamlı ders de bizim 12 Eylül deneyimimiz
den çıkarılabilir. 12 Eylül yönetimi, tüm yasaklarına ve baskılarına ve 
de Atatürkçülük iddialarına rağmen, dinsel bağnazlığın ve dini politi
kaya alet etme eğilimlerinin en çok güç kazandığı dönemlerden biri 
olmuştur. Bu konudaki ikiyüzlülüğün sayısız örnekleri, ölümsüz yazar 
Uğur Mumcu tarafından çeşitli vesilelerle teşhir edilmiştir.1

Dolayısıyla, Atatürk döneminin dinsel bağnazlık karışısındaki 
başarısından çıkarılması gereken doğru sonuç, bugün de bilim, sanat, 
din ve felsefe alanında, özgür düşünme, bilgi edinme ve kültürel ge
lişme koşullarının ve olanaklarının sağlanmasında devletin çok ciddi 
ve etkin bir öncü rol oynaması gereğinin kabul edilmesidir. Bilimsel



vıi^ııııı ll/eı ■ 11«lı*ki YÖK  ipoteğinin ve düşünce ve sanat ürünleri 
u/< ııııdckı baskı ve yasakların sürdürüldüğü, özel televizyon 
ı,l' tıııi'i 11ıpıııiıı demokratik kitle örgütlerine yasaklanarak sermayenin' 
ı> krlım leıkedildiği günümüz koşullarında, gözleri kâr amacından 
lın>l ı İm şey görmeyen güçlerin denetimindeki boyalı basının ve özel
I V t.... ııllııııııın yo/, ve düzeysiz yayınlarından, dinsel bağnazlığı gö-
ıılı in ek İm yanıı beklenmemelidir. Tam tersine, bir yanda dinsel 
Ii.ijim lıl d i geı yanda Imiv.iIi basına ve o/el TV kanallarına yansıyan 
ııık• 11111 toplumıınn o/pıı yo/lııklııı, birbirlerini besleyen iki hastalık 

plin '.ıiıiip yliınckledlılı ı

l ir,I unu/, dlıi'ıel lı,i)'iiıı. lıl ve ö/ellıkle dıııiıı siyasete alet edilmesi
ı pilimi' 11 ........ ıılniıik çok |m ılılı y .ıji1111111 başlamasıyla
■, • 11' 11 ıı I .i ,uıı .in ‘.mİ Nııı i ııııı rlıııı o|hh I- linkini ılım seçıııı kaıııpan-
. ıl ıı ı ...................... . . kul ıl I 'i ı .un l . ı ı ı ı ı  yeı Iı \ı ı s ı / lele ll ı ı/ .  ed ilerek

1'nlıiıl ilini/■ un \ı ılı mu ııiı Illııırlıı ı İnç im indi te/.ılıdı eıleıı inanç be- 
111■ ıı11ıı-ı ı . i. . kiı Imİkııı kul .ııl depeılenııe yöneltilen saygısızlığın 

.ıı kmk um ııdııı \ ı bııp.lln de lı.ı/ı politikacılaı İmalından pervasızca 
.< lı dtiı İli inek ie< Ilı Ancak İtimin bunlardan demokrasi sorunlu tutula
lım/ (,'nıpık ve sıııııIı bil demokrasi içinde hiç biı çağdaş ve kutsal 
depeıe saygı göstermeksizin etkin konumlara yükselebilmiş bazı poli
tikanla! m İUıemiş olmaları, demokrasinin kusuru değil, bir yönüyle, 
hi/.ıııı demokrasiyi yaşatma ve işletmedeki zaaflarımızın sonucudur. 
Itıı /¡lalların varlığı, demokrasinin ortadan kaldırılmasının gerekçesi 
olamaz. Bugüne kadar yeterince demokrasi olmadığı için bu zaaflar 
vardır ve demokrasi, ancak demokrasi içinde öğrenilebilir.

Kaldı ki zaman olarak çok partili yaşamın başlamasıyla birlikte 
ortaya çıkmış olan bu hastalıkların asıl kaynaklan başkadır. Unutma
mak gerekir ki çok partili yaşama geçiş dönemi, aynı zamanda 
Türkiye'nin uluslararası sermayenin etkilerine dolaysız ve yoğun bir 
biçimde açılması dönemiyle çakışmıştır. Ülkenin, Batı ile 
ilişkilerinin yoğunlaşması, Batı'dan kaynaklanan ve Batının çelişkili 
yapısından dolayı kendi aralarında çelişkiler bulunan unsurlardan 
eşzamanlı olarak etkilenmesi sonucunu doğurmuştur. Bu bağlamda, 
ülkenin bağımsızlığına ve demokrasinin bütünlüğüne önem vermeyen 
ve ülkeyi uluslararası sermayenin güdümüne biraz daha sadık bir 
biçimde sokma amacı taşıyan siyasal oluşumların, halkın dinsel duy
gulanın sömürerek güçlenmeleri süreci başlamıştır. Elbette ki bunun 
sorumlusu da demokratikleşme değildir, uluslararası sermayenin de
mokrasiyi çarpıklaştırıcı etkileridir.
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I )<-ıın k «ılııyı>ı kı drmokıatikleşme ve _ uluslararası sermaye ile 
htlltlulı ..mı '.ıiırı ı ım ı . ı ı ı l ı  olmak belirmiş olan unsurlardır. Ancak, 
dinin potu ıl .Hım, I.ıı I ı snmliılllınosı ve dinsel bağnazlığın kabarması 

dopıııiltlMiııılıikı lı.r.ı.ılıkl.ıı İnini.mİ.in İm incisinin değil, İkincisinin 

etkisiyle ııılııya (.ıkııııylıııdıı

ŞERİAT VE A M ERİK A

( iunümüzde de dinsel siyasetin özel bir türünün doğrudan doğruya 
bazı ABD bağlantılı güçler tarafından desteklendiğine ve 

kışkırtıidığına dair belirtiler ve hatta yetkili ağızlardan yapılan 

açıklamalar bulunmaktadır.

C IA ’riin Ortadoğu Masası şeflerinden Fuller, Türkiye ile ilgili yeni 

planlarının özünü şöyle açıklıyor: "Ilım lı İslamı benimseme, 
Atatürk'ün görüşlerinden vazgeçme, Ortadoğu ve Kafkaslarla serbest 

piyasanın ve ABD'nin tavsiye ettiği islamı yaymak".2

Bu tablo çerçevesinde, Çiller'in "ya biz, ya şeriat" tehdidiyle ABD 

ile pazarlığında güç kazanacağını umması, eğer doğru ise, bir hayli 
safça bir tutum olarak belirmektedir.3 Ayrıca, bu tutumun, ulusal ege

menliğimizin ciddiye alınmadığının bir kanıtı olduğuna dair basında 
yer alan eleştirilere de katılmamak mümkün değildir.

A D İ L  D Ü Z E N  V E  D E M O K R A S İ

Kendilerini İslamcı olarak gören veya gösteren bazı siyasal 
akımların, demokrasi konusundaki tavırlarının yeterince açıklık ka

zandığını söylemek de mümkün görünmüyor. Kimileri, Almanya'daki 

"Kara Ses" namıyla maruf zat gibi "hakimiyet milletin değil; Hakimiyet 
Allah'ındır" sloganıyla ortaya çıkarak demokrasiye karşıtlıklarını 

açıkça ortaya koymaktadırlar. Mezarcı gibileri de her fırsatta sergile
dikleri Osmanlı hayranlığıyla, babadan oğula geçen bir iktidar özlemini 

dile getirmekteler.

"Hakimiyet Allah'ındır" demenin, tarihin öğrettiği sayısız dersler

den de anlaşıldığı üzere, gerçekte, "hakimiyet benimdir" anlamına 
geldiğinde teredütümüz olmamalıdır. Böyle bir ilke kabul edilince, 

kendisini Allah'ı temsilen iktidara layık gören akıl hastalarının ardının 

arkasının kesilmeyeceğinde kuşku yoktur.



Hu /.muinini. lüh ıerde kendisinin ilahi iradeyi temsil ettiğine kit
le I........ . ( )le yandan, bir hükümdarın büyük oğluna, deli de
ııl m çocuk ila olsa veya hain de olsa, egemenliğin sahibi olma sıfatını
....... m  lımırdan geleneğini diriltmek isteyenler de iktidarın kaynağını,
11 ihlılrıııır >Miır ıcadettikleri sözde Tanrısal iradeye dayandırmak iste- 

llırl Irılll İri

I'. İnli l ’mtısı sallarımla, çoğunluk iradesinin egemenliği anlamında 
.I. im ıkı ırtiyr I ufkuyla bakıldığına dair bazı belirtiler vardır. Erbakan'a
......  I’, l.ılı l\ııiı ı II.Iİ I 'm lemsi İçişidir".4 Kuvvetin karşısında
11.11 m  i ı  1111 d  111* 11 o l . ı i ı i k  ı l ı n  İ r  r l l i k l r ı ı  m a l ı m ı  t e z l e r i  ç e r ç e v e s i n d e ,  

ı l ı  m ı  i l - 1  ı i  ı i ı ı l ı ı  ı l ı  ı n p ı ı ı ı l ı ı k  ı ı . n l ı  m i m  d u y a l ı  l u ı  r e j i m  o l m a s ı  d o -  

| , ı v  i m  . I ı  I i r  ı l ı  d n  . ı l ı  r '  l ı  u r ) •  ı n  I I / n ı ı l I  I d l ı ı i ı ı k  p . ö r U l d t l ğ ü  y o l u n d a

i .1 ıll^l' I P ı I ilil ı IIII ll ıll I lıll 11 İlil I ıl II ,'ı.....III /ıllllılll d I lı getiri lmiştir.

Ilı. m .İm  I», lıılı . mu Ilı Ilı 11 im nl ıııılnıı, llnlı kııynııklı bir kurum 
. . İ n  . I ı ı .ı ıılı ıı ' lı i m  .1 ı ı ı I .ıı ı i m  İn Ink İliç iliklen kaçınma ge- 
iı l . ı niş lı ılı ı.ı I lın rlı Iılı invıı miıiya konulduğu olmuştur.

\111 nl l 11miI riniı k )'■ u kıı kı sıııı doııemleıde ve ö/.elliklc 27 Mart 
.n jm lr ıi OiuoHİmle, Krlıılı Partisi yöneticileri demokrasiye 
hııplılıklıırım vurgulamaya özen göstermişlerdir. Erbakan, "Refah 
l’ıırtisi, demokratik yollar ve hür seçimle iktidara gelip yine demokratik 
yollar ve hür seçimle iktidarı devretmeyi deklare ediyor"5 demektedir. 
Acaba bu ne kadar içtenlikli bir deklarasyondur?

Zira, bütün bu demokrat görünme çabalarıyla eşzamanlı olarak, 
tamamen farklı bir başka tavrın sergilendiğine de tanık oluyoruz. Er- 
bakan'ın aynı yıl yayınlanan bir broşürde, "Beklenen düzen: adil 
düzen'e nasıl kavuşulacak?" sorusuna yanıt olarak "bundan önceki 
çalışmalar' başlığı altında zikrettiği bir tek devlet başkanı vardır, o da 
Ziya-ül Hak'tır.6 O Ziya-ül Hak ki 1977'de Pakistan'da kanlı bir dar
beyle iktidara geçmiş, demokratik yolla seçilmiş olan Başbakan But- 
to'yu idam etmiş ve siyasal hak ve özgürlüklerin tümüyle ortadan 
kaldırıldığı kendince bir "şeriat" düzeni kurmuştur.7 Durum böyle 
olunca, Erbakan'ın 13 Nisan tarihli konuşmasında "Şimdi sorun ne? Bu 
geçiş, kanlı mı olacak kansız mı, acı mı olacak tatlı mı, sert mit)lacak 
yumuşak mı?" diye sorması, biraz daha ciddiyet kazanmaktadır.

A D İ L  D Ü Z E N ’İN  E K O N O M İ K  T E M E L L E R İ

Benzer tarihsel aşamaları yaşayan ve benzer toplumsal koşulların 
yürürlükle okluğu toplumlarda, benzer görüşlerin ortaya çıkması bili-
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ncıı İmi ılınıııınlııı l'i ytl/ylldn, lllıi’iııl ı koııoınık ı-..I<■ \ ı>?ın kasıp ka 
vuııiuıytı I• 11/1>1111;'ı \\ ınpıi IlIkrIulıiılı İn lim i ve lııkııl hayalın 
geıçı I lı ıun in  ılıişlıll İn| için )/eıı,rklı^emeden silinen İni tepki 

ohıııık il|ı>|iyn> ı Misvıtll'ıllt'i utluyu çıkııııslmdı 1 İlkemi/,de de 
I‘>H()ıI«-ıı İm \ana .ı/)>111111...11aI sililip gelen ııeo liberal dalga 

karcısında heliıcıı Iılı tepki olarak "adil ıln/.en" görüşünün ütopyacı 
sosyalistini luıııtısalıııl yaııl.uı vaı.

Topl....... tekelleşmenin ağır baskısının yaşandığı bir
dönemece gelmiştir. Büyük balıkların küçük balıkları yutması kü
lahımı, olağanüstü bir işlerlik kazandığı mevcut koşullarda, orta ve 
küçük sermaye sahipleri, mülksüzleşme, sermayedar olarak yok olma 
ve bağımlı çalışanlar veya işsizler yığını içinde erime noktasına gel
mişlerdir. Orta ve küçük sermaye sahiplerinin sıkıntısı, büyük sermaye 
karşısında rekabet edebilmeleri için gerekli sermayeyi bulamamak
tadır. Sermaye sağlayabilmek için gerekli faizi ödeyecek güçleri kal
mamıştır. Bu yüzden, faiz en acımasız canavar olarak karşılarında 
belirmektedir.

19. Yüzyılın ortalarında Fransa, buna benzer bir tarihsel aşamaya 
geldiğinde, sosyal doktrinler alanında "ölmek istemeyen orta sınıfların 
sözcüsü"8 olarak tanınan Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) ortaya çıktı.

Proudhon'un ekonomik özü, faizsiz sermaye sağlamayı mümkün 
kılan ve mutualité denilen örgütlenmeye dayanmaktaydı. "Mülkiyet 
hırsızlıktır" demişti; ancak, onun karşı olduğu tekelci sermayenin 
mülkiyetiydi. Tekelleşmenin olmadığı, orta büyüklükteki sermaye gi
rişimlerinden örülü bir toplumsal yapı hayallemekteydi. Proudhon, re
kabet düzenine karşı değildi. Rekabetin tekelleşmeyi önleyeceğine 
inanıyordu, yeter ki orta ve küçük sermayedarlara rekabet gücü 
sağlayacak faizsiz sermaye olanakları gerçekleştirilsin.

Rekabeti tekelleşmenin sebebi olarak gören Marx'a göre ise, Pro
udhon atı arabanın önüne koşmaktaydı. Proudhon, bir sentez yaptığına 
inanıyordu, Marx ise onu '"yanlışlıklar kompozisyonu" olarak 
tanımlamaktaydı. Aralarındaki tartışmalar, Proudhon'un "Sefaletin 
Felsefesi" isimli kitabına yanıt olarak Marx’in yazdığı "Felsefenin Se
faleti" isimli kitapla belgelendi.

19. Yüzyılın bu önemli tartışmasının başlıca unsurlarının, 21. 
Yüzyılın eşiğine geldiğimiz bu günlerde "adil düzen” adı altında bir 
yenilikmişçesine bir kere daha gündeme getirildiğine tanık oluyoruz. 
Bir söz vardır: "Tarihte her şey iki defa ortaya çıkar; birincisi trajedi, 
İkincisi komedi olarak".
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SOM İ l K İl N ÜN THK K A Y N A Ğ I: FA İZ
Adıl düzen", sömürünün tek kaynağı olarak gördüğü faize 

km jidıı O ıla ve küçük sermayenin sınıfsal çıkarlarıyla çakışan bu 
ıavıııı kökenleri, Frbakan'ın, Odalar Birliği bünyesinde Anadolu ser
mayesinin sözcüsü olarak İstanbul sermayesine karşı yürüttüğü 

M i l l i  lulclcyr kınlar dayanır.

Adil dıi/ı n" görüşü, faizden başka sömürü aracı tanımaz. Do- 
14 n ı ı . l . ı  i at dan k.ıvnaklmıan arlı-değer sömürüsünü kabul etmez. Bu 
yu/don "İm/ı kıılılııııyım iletken, kârı da ortadan kaldırdığı" için 

k«im linl/ im imyıdıı "

\ıİti dıl/ı ıı dı ıiıi'llı ılı ım un luklı 11 malimi NpckUlıılil amaçla 
,ı iı . t>< ,n ı , , kı> lı, ılı m11m ıı ıilııııılıııı içııı, bu llrlinü rehin vermek 
m, n , I. ı ıiı ı ı ılıiıı I m yılıp ı k ırdı1 lııılııııılmııııı bile imkan vardır.10 

11111 • 11111 ı I mi 11 k ı < , Ihı Ik ılı . 1  ılın  dı ııılııu I irdi ı Aııı ak. ihtikarla kâr 
ıı ı ı . m. I.ıl ı . ı , unu ıiımıl \n|iılıi' aktıı vı İlil ık ili nasıl Öııloııocektir? Bu 

\ ıiııllı<ı/ıhı llıı lıülllldıt ılın ılın  yılılın

Ilın  illin ı,ı ık I ı un n in in i İm ilkeyi ın, ık lıyııı ıı/ Yoksa A d il 
In i/ ı  m ir  11yııı alçukkeıt I><ılı ıı alıp liyu l yüksekken salarak ihtikar 
y ıi| m 11 ıi k isleyen len* k.ır.ı (.’eıekeıı lıeı lü ılü  tedbir alınmıştır. Konuyu
ılııpılııımııak için bu tclrııualu .......iyoııı/."." Oysa, bu "teferruat" de-
nıleıı lııısım, kapitalist sömürünün ve asırlardır sürüp gelen sınıf 
çatışmalarının düğüm noktasını oluşturmaktadır.

Gerçekte, kapitalist ekonominin en temel sorunu emek ve sermaye 
arasındaki (kar ve ücret olarak) bölüşüm sorunudur. Bu çerçevede faiz, 
bir neden olmaktan ziyade sonuçtur. Faizi kaldırarak kapitalist ekono
mik işleyiş tersine çevrilemez. Çünkü kapitalist ekonomik işleyiş sona 
ermeden faiz ortadan kalkmaz.

E M P E R Y A L İZ M İ  V E  S İY O N İZ M İ Y I K A C A K  S İL A H  (!):

S E L E M  S E N E D İ

"Adil düzen"ci görüş, faizi yokettiğini iddia ettiği her noktada, onu 
bir kere daha yaratmaktadır. Günümüzde, İslamcı olarak nitelendirilen 
bankaların, müdilerine faizden başka isimler altında dağıttıkları gelir

lerin anlamı budur.

Selem Senedi de böyledir. "Faizci kapitalist sistemle insanlığı 
sömüren emperyalizm ve siyonizmi atom bombasıyla yıkmak mümkün
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değildiı I ilk al Selem Senediyle yıkmak mümkündür" denilmektedir.11 
Ancak, öneılleıı çözüm yolu, düpedüz faize dayalı luı mekanizmadan 
¡barctliı llıı konuda anlatılan özelle şııduı Parası olanlaı. üreticilere 
senete hap.11 I»orv veıeı eklenin İhınım karşılıp.ıııcla gilyıı lııiz almaya
caklar; ııııınk (lıi'limln gerçekle.şmesi /aıııam gelince üreticinin 
ürününü caıl II yat nidan dalın ııcıı/a n hu .1 k hırdı ı Itıı ise, gerçekte, 
üreticinin, kem linır illetimin geıçeklt '..ılıesı aşamasına kııdaı süren bir 

vade için buıç veıınlş ulan ba/ı alıcılara lııiz ödemesinden luışka bir 
şey değildir.

T E K E L L E Ş M E Y İ  Ö N L E M E N İ N  Y O L U

"Adil Düzen'le, Walt Disney'in çizgi masallarım anımsatacak 
ölçüde kolay çözümler bulunmaktadır.

İddiaya .göre, "Adil Düzen'de tekelleşme ve kartelleşmeye imkân 
ve zemin bulunmamaktadır. Çünkü Adil Düzen'de üretim için yeteri 
kadar kredi bulunabildiği halde, ihtikâr, mal depolama ve tekel tesisi 
için kredi bulunamamaktadır.13 Tekelleşmenin uluslararası boyutlar 
kazandığı, uluslararası kredi ve finans kuruluşlarının bu dev tekelleri
nin denitimi altında bulunduğu günümüz dünyasında, muhtemel bir 
Refah iktidarının, mal depolama ve tekel tesisi olanaklarını sınırlaması 
suretiyle tekelleşmenin önlenebileceği iddiası, olsa olsa, dinazorların 
sapan taşıyla öldürüldüğüne dair bir çocuk masalına ilham kaynağı 
oluşturabilir.

Refah iktidarının (gerçekleşmesi mümkün olursa) tekelleşme 
açısından taşıyacağı anlam ve önemin, uluslararası boyutlar kazanmış 
dev tekellerin güdümündeki komprador sermayeye kendine özgü bir 
renk katmaktan ibaret kalacağı, şimdiden anlaşılmıştır. Tabelasında 

ve logosunda yeşil rengi ihmal etmeyen, camilere ait mekanları süper 
ticarethanelere çeviren bazı sermaye odaklarının büyüyüp serpilmeleri, 
Refah'ın tekelleşme sürecine katkıları olabilir.

E M E Ğ İN  P A Y I

"Adil Düzen"de emeğin payının korunması ve büyütülmesi için 
sendikal ve siyasal mücadelenin önemi ve araçları üzerinde durulmaya 
gerek görülmemiştir.

"Adil Düzen"de üretim projelerinde paylaşma oranları 'Anaya- 
sa'nın bu temel paylaşma ilkelerine dayanılarak konunun uzmanları
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tarafından tesbit olunur. Bunlar projelerde belirtilmiştir."14 denilmek
tedir. Kâğıt üzerinde hazırlanmış modele göre, üretime katkıda bulu
nan unsurlar, yönetici kadro, tesis, işçi ve hammadde olarak belirlen
miştir. Bunların, üretilen malları, beşinci tarafı oluşturan devletle bi- 
raraya gelerek aralarında bölüşmeleri ve bunu "ilmi esaslara ve hak 
ölçülerine uygun olarak" yapmaları öngörülmektedir.15 Ayrıca, 
işçilerin ne kadar ücret alacakları. b iı^r lonca örgütü gibi 
düşünüldükleri anlaşılan, kendi meslek kuruluşları tarafından belirle
necektir.1'’

Görülüyoı ki "adil dii/.en"de işçi-işveren uyuşmazlığı, sınıf 
çatışması gibi sonınhırm kalmadı}’,ı hayal edilmektedir. Marx, bunun 
çok uzak bir gelecekle, sınılsı/, toplum aşamasında gerçekleşebileceği 
görüşünü ortaya atmıştı Kefalı Partisi, aynı amacı sınıflı toplumda 
gerçekleştirebileceğinden emindir.

Bu amacı sağlamak için güvenilen başlıca unsur, uzmanlık ve bir 
takım ilmi esaslardır. Oysa, sınıf çıkarlarından bağımsız uzmanlık ol
maz. Refahçıların çok iyi bilmeleri gereken IMF reçeteleri de uzmanlar 
tarafından ve bir takım "ilmi esaslara" dayanılarak hazırlanmaktadır. 
Toplumsal ilişkilerde, uzmanlığa ve ilmi esaslara dayandığı iddia edi
len ve birbirleriye çelişen pek çok görüş ortaya çıkabilir. Bunlardan 
hangisinin ne ölçüde geçerlilik kazanacağı sınıflararası güç dengesine 
göre belirlenir.

Emekçilerin yegane gücünü oluşturan demokratik örgütlenme ola
naklarına yer tanımayan böyle bir modelin işlevi, olsa olsa, sermayenin 
gücünün sımrsızlaşmasını örtülemek olabilir.

K E M A L İ Z M S İ Z  A N T İ - E M P E R Y A L İ Z M ,

S O S Y A L İ Z M S İ Z  A N T İ - K A P İ T A L İ Z M

Refah partisi, uluslararası sermayenin sömürüsüne gerçekten karşı, 
ise, bu konuda dayanacağı güç, ne dizginleri Amerika'nın elinde bulu
nan Suudi sermayesi olabilir, ne de Almanya'ya göz kırparak bu işin 
üstesinden gelinebilir.

Gerçek bir adil düzen için, öncelikle, halkin adaletsiz düzen 
karşısındaki tepkilerini bölmemek ve bir takım hayali modellere ka- 
nalize ederek yoka indirgememek gerekir.

Halkın özlemlerine temel oluşturan ve mirasçısı olduğumuz tarih
sel değerleri reddederek işe başlamak, insanın bindiği dalı kesmesi
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gibi ilkel bıı haladır. Hu nedenle, Atatürk düşmanlığından kendisini 
kesinlikle aı ıııdıraınaımş bir Refah hareketinin ant i emperyalizminin 
inandım ıhp.ı olama/ Çünkü, yalnız Türkiye'de değil, tüm I >tlnya'da 
ve o/ellıkİr bapımsı/lık mücadelesi vermiş İslam ülkelerinde, Keıııa 
li/.ın, .ıiıiı emperyalist mücadelenin ayrdmaz bir öğesi olarak benim 

senmiştlı

Hıınıın fibı, sosyalizmi ve sosyal demokrasiyi Batı taklitçiliği ola 
rak ¿»örüp kapitalizm ile aynı torbaya koymanın da anlaşılır bir taralı 
yoktur. Sosyalizmsiz anti-kapitalizm olmaz. Kağıt üzerinde bir takını 
hayali modeller üreterek kapitalist sömürüyü önleme iddiasıyla ortaya 
çıkanlar çok olmuştur. Refahçıların, bu tür çabaların çıkmazlarla dolu 
olduğunu öğrenmeleri için Türkiye'nin deneme tahtası olarak kul 
lanılması, çok ağır bir bedel oluşturur.

Kemalizmsiz anti-emperyalizm ve sosyalizmsiz anti kapitalizm, 
yumurtasız omlet yapmaktan farksızdır.

1. Bkz. U ğur M um cu , Tarikat, Siyaset, Ticaret; Rabıta, Tekin Y ., İstanbul

2. "Refah Partis i& Suudi B ağlantıs ı", İk ibine Doğru , 8 K asım  1992.

3. Hürriyet, 14 N isan 1994

4. Erbakan'ın K onuşm aları, E k im  1993, Refah Partisi, s.49.

5. Refah Partisi 4. B üyük  Kongre, Erbakan'ın A çış K onuşm ası, Ankara, 1993, s.98.

6. Prof. D r. Necmettin Erbakan, A d il D üzen , Ankara, 1993, s.5.

7. B u  noktada belirlenmesi gerekir ki şeriat düzeni, esas olarak, emperyalizm in boyunduruğundaki 
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BÖLÜM : IV 

SENDİKACILIK, SİYASET, 
SOSYALİZM





ÜCRETLİ EMEK VE 
SENDİKALAŞMA

Türkiye'de ücretli emeğin sendikalaşmasının gelişimi ve genel 
yapısı bakımından bazı ayırıcı özellikler aramak gerekirse, bunlar ge
nel olarak sendikacılık olgusunu belirleyen unsurlarla bağlantılı olarak 
düşünülebilir. Türkiye'de sendikacılık, sanayileşmenin göreli olarak 
geri olduğu bir ortamda doğmuş ve gelişimini sürdürmüştür. Bu ne
denle Türk sendikacılığı, derin tarihsel kökleri olan bazı güçlü sendi
kacılık hareketlerinden farklı olarak önemli bir içsel dinamiğin etkile
rini en azından başlangıç dönemleri bakımından belirgin bir biçimde 
taşımamıştır. Öte yandan, sendikalaşma ve doğal olarak onunla içiçe 
bir oluşum niteliğinde beliren demokratikleşme süreci arasındaki ilgi 
de, ilk ve güçlü sendikacılık hareketlerine sahne olmuş toplumlarda 
gözlenebilen gelişime göre bazı ayrılıklar gösterir. Örneğin, 
Ingiltere'de, Fransa'da çalışan halk kesimlerinin uzun ve çetin 
mücadeleleriyle dolu olarak geçen demokratikleşme sürecinin başlıca 
dönem noktalarında sendikacılık olgusunun belirleyici etkileri kolayca 
görülebilir. Oysa Türkiye'nin demokrasi tarihinin başlıca dönem nok
taları olan 1876, 1908, 1923'de olduğu, gibi daha yakın tarihlerde de 
1946’da, 1960'da belirleyici önemi olan bir sendikacılık hareketinden 
sözetmek olanağı yoktur.

* Turkey in  Transition, Oxford  U . Press, New  York, 1987, s. 309-333; Geçiş sürecinde Türkiye, 

(Derleyenler: I.C . Schick, E .A . Tonak), B ilim  D iz is i, Belge Y .: 110, İstanbul, 1990, s. 326-353. 

Not: B u yazın ın  yazım ı. 12Eylü l 1980'in hem en ertesinde tam am lanm ıştır.
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23 Aralık 1876'da ilk Anayasa yürürlüğe girmiş, meşrutiyet ilân 
edilmişti. Bu dönem, Şubat 1878’de sultan II Abdülhamid'in Meclisi 
feshetmesine kadar devam etmiştir. 1871-1880 yılları arasında 24 grev 
ve 19 Nisan 1876'da İstanbul'da bir işçi gösterisi cereyan ettiği kayde
dilmektedir. Ancak, dar iktisadi taleplerle sınırlı olan bu olayların, I. 
Meşrutiyet’in ilânını etkileyecek ölçüde önemli boyutlar taşıdığını 
söylemek mümkün değildir.1 Aralık 1908’de seçimler yapılmış, Meclis 
yeniden kurulmuştur. II. Meşrutiyet olarak anılan bu dönem 
öncesinde, işçi hareketinin önemi biraz daha belirgindir. Özellikle, 
Bağdat demiryolları işçilerinin başlattığı grev dalgası önem 
taşımaktadır. II Meşrutiyet ılı- iktidar olan ittihat ve Terakkicilerin 
"özgürlük, adalet, eşitlik" sloganları arasında İstanbul işçilerinin "ek
mek ve özgürlük" sloganları da belli ölçüde yer bulmuştur. Ancak, II. 
Meşrutiyet'in oluşumunda işçilerin etkilerinin önemsizliği, asker-sivil 
aydınların oluşturduğu İttihat ve Terakki iktidarının işçi haklan 

karşısınındaki tutumuna da yansımıştır.2 29 Ekim 1923'te ilân edilen 
Cumhuriyet'le sonuçlanmış bulunan Atatürk'ün öncülüğündeki Türk 
Kurtuluş Savaşı'na, işçilerin yabancılara ait işyerlerinde başlattıkları 
grevlerin ve İmalat-ı Harbiye işçilerinin gösterdikleri çabaların özel 
katkılar sağladığı söylenebilir.3 1946'da çok partili dönem başlamış, 
ve ilk defa birden fazla partinin katıldığı seçimler yapılmıştır. Çok 
partili yaşama geçişte işçilerden gelen baskının önemi sözkonusu 
değildir. Ancak, bu dönem başladıktan sonra, iktidar ve muhalefet ke
simleri, işçileri ve yeni kurulmuş olan sendikaları memnun edecek ta
leplere programlarında belli ölçüde yer vermek gereğini duymuşlardır. 
1950'de iktidar ilk defa seçimle el değiştirmiştir. DP'nin bu zaferinde 
işçilerden gördüğü desteğin belli ölçüde rol oynadığı söylenebilirse de, 
DP'nin 1960'a kadar devam eden iktidar döneminde işçilere yönelik 
önemli vaatler gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen DP, sendikaların 
yönetimini geniş ölçüde denetimi altına alabilmiştir. İşçilerle ilgili, 
sendika özgürlüğü ve grev hakkı gibi sosyal hakları hükme bağlayan 
1961 Anayasasını getiren 27 Mayıs 1960 müdahalesi gerçekleştiği 
vakit, Türk-İş'in ve belli başlı sendikaların başında D.P. yanlısı 
yönetimler bulunmaktaydı.4

Türkiye'de işçi sınıfının siyasî alandaki önemsizliği kuşkusuz 
ülkenin sanayileşme düzeyi ile ilgili özelliğinden bağımsız değildir. 
Sanayileşme gecikmiş olduğu içindir ki, demokrasinin bir siyasal 
üstyapı kurumu olarak benimsenmesi süreci içinde, temelde sanayi
leşme düzeyi ile bağlantılı olan sendikacılık hareketinin belirleyici et
kileri, önemsiz ve sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla, demokrasinin



ytl/cyvcllljjlııl w 11>Iav111 I,ı yıkılnlnlıı olmnsının nedenlerini de tc- 

ıııclılrkı İ mi i I'aklıklı Implaııl ılı tılıtrıık anıklamak mümkün 
^Orlllıııi'kli'illı

l ılıklyı ılı amili a< 111p111 ^/.elliklerini belirleyen daha çok nicel 
alandaki İm imanlının yanında niteliksel bazı unsurların da değişik
ha/ı .... it, laı doğurduğu görülür. Kuşkusuz, bütün bu unsurlar da
kendi aıalaımda ilintisiz değildir. Türkiye sendikacılığının niteliksel 
yapısıyla ilgili başlıca özelliği, kuruluş ve gelişiminin esas olarak 
sınıl bilinci temeli üzerinde gerçekleşmemiş olmasıdır. Bu durum da, 
demokrasi mücadeleleri boyunca işçilerin sınıfsal ve sendikal bir 
kimlikle ortaya çıkmamış olmasıyla bağlantılı görünmektedir. 
Türkiye'de, Batı toplumlarında olduğu gibi aristokrasiye karşı sınıfsal 
temeli olan bir demokratik haklar mücadelesi veren yeni oluşmakta 
olan orta sınıfların yedeğinde bir işçi sınıfından sözetmek mümkün 
değildir. Dolayısıyla, Türkiye'de işçi sınıfının burjuvazinin 
çıraklığında ilk sınıf mücadelesi deneyimlerini kazandığını ancak belli 
sınırlar içinde ve özel durumlar bakımından söylemek mümkündür. Bu 
açıdan, Demokrat Parti hareketinin ve ona öncelik etmiş ve onu izle
miş benzer nitelikteki oluşumların, genel olarak emekçi halk kesimle

rini -demagojik yöntemlerle de olsa- Batı'da olduğu gibi aristokrasiye 
karşı değilse de "asker sivil kadroların iktidarına" karşı, siyasal 
mücadele ortamına çeken etkilerinden belki söz edilebilir. Ancak, sınıf 
bilinci üzerine kurulu sendikal oluşumlardan sözedebilmek için daha 
sonraki dönemleri beklemek gerekmiştir.

Türkiye'de sendikacılığı biçimlendiren iç dinamikle ilgili unsur
ların belirleyiciliğinin sınırlı kalması, Dünya siyasal konjonktürü ile, 
özellikle Batı'dan gelen etkilerle ilgili unsurların belirleyiciliğinin ağır 
basması sonucunu doğurmuştur. Genel olarak demokratikleşme 
sürecinin akışı ile de ilgili olarak ileri sürülebilecek bu gözlem, 
Türkiye'nin bağımlı ekonomik yapısıyla bağlantılı bir unsur olarak 
açıklanabilir. Bu açıdan bakıldığında sendikal hakların elde edilmesi 
aşamalarında Batı'da olduğu gibi uzun ve yoğun bir sınıf mücadelesi 
olgusuna rastlanmamasını, buna karşılık çeşitli dönemlerde iktidar 
bileşiminde yeralan ilerici aydjn unsurların payının önemini anlamak 
kolaylaşmaktadır. Denilebilir ki Türk işçi sınıfı, sendikal haklarını 
kazanma çabasında Batı îoplumlarında elde edilen derslerin so
nuçlarından, bunları özümseyerek Türk toplumuna aktarmış ve iktidar 
bileşiminde yer almış ¿azı aydın kadrolar eliyle yararlanmıştır.

I
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Türk sendikacılığı, İkinci Dünya Savaşı sonrası, ve özellikle 1960 
sonrası gelişiminde, doğal karşıtlarını rahatsız etmeyecek, üstelik on
ların egemenliğine yardımcı olacak boyutlar içinde kaldığı sürece 
herhangi bir engelle karşılaşmamış, hatta birçok bakımlardan destek 

de görmüş sayılabilir. Ancak, sendikacılık sanayileşme ve demokra
tikleşme süreci ile bağlantılı olarak kazandığı nicel büyüklüğün ve 
uğradığı niteliksel dönüşümlerin sonucu olarak, toplumda kendisine 
tanınmak istenen sınırları zorlayan bir unsur haline geldiği ölçüde bu 
durumun değişmeye yiiz tuttuğu gözlemlenebilir. Nitekim, Türkiye 
sendikacılığı son yıllımla demokrasiyi korumakta yeterince etkin bir 
konum kazanmamış olsa bile, eıı a/ından giderek genişleyen bir kesi
mi bakımından, demokrasiye karşıt oluşumların öncelikle ortadan 
kaldırmayı kaçınılmaz saydıkları bir unsur haline gelmiş bulunmak

tadır.

T A R İ H S E L  G E L İ Ş İ M
C U M H U R İ Y E T  Ö N C E S İ  D Ö N E M

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğunun yıkıntıları 
üzerine kurulmuştur. Ücretli emek ve sendikalaşmanın doğuşu da, 
Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına dayanır.

Ücretli emeğin doğuşuna temel hazırlayan bir unsur olarak sanayi
leşme, esas olarak yabancı sermayeye ayrıcalıklar verilmesi yolunda 
işlev gören kapitülasyonların araladığı kapıdan yabancı sermaye eliyle 
ülkeye girmiştir. Sanayileşmeye ilk olarak sahne olan ülke toprakları 
da Rumeli ve İstanbul ve civarı gibi Avrupa'ya yakın yörelerdir. 
Ayrıca, Anadolu-Bağdat demiryolları inşaatı gibi gene yabancılar ta
rafından yürütülen bazı faaliyetler dolayısıyla ülkenin iç kesimlerinde 
de belli bir işçi birikimine tanık olunabılmektedir.

Ülkede ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren belli bir 
işçi sınıfı oluşumundan sözetmek mümkünse de sanayileşmenin 
zayıflığı ve geriliği işçi sınıfı birikiminin nicel olarak önemsizliğinde 
de yansımaktadır.5

Her ne kadar 1798'de Sultan III. Şclim tarafından bakır madeni 
ocaklarında "işi bırakmaların” ve "ihtilal" teşebbüslerinin 
önlenmesine yönelik bir emirname çıkarıldığı bilinmekteyse de ilk
grevler ve işçi örgütlenmeleri ondokuzuncu 
belirginleşmeye başlamıştır.6

/üzyıl sonlarına doğru
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I Ilır.I.ıı¡imim ırkııbct vc sanayileşme sonucu zaten çözülmeye 
hininim-) nlıııı Imu al.ıı, ilk medeni kanun olan Mecelle ile hukuki n ılc 
oıl.iıl.m I .ılılıı ılımalardır. Mecelle, ayrıca bireysel iş ilişkilerini Komıı 
lıııkııK111iı1.111 esinlenen bir anlayışla düzenleyen sınırlı bazı hükümleı
ılı- firl...... . İttihat ve Terakki hareketinin bir ürünü olarak 1908 de

ılıııı kabul ve ilan ettiği II. Meşrutiyet Anayasası, cemiyet kurma 
hakkını tanımakla, sendika hakkını öngörmüş bulunuyordu. Ayrıca, 
1909 tarihli İçtimaat-ı Umumiye Kanunu da, sendikalara meşruiyet 
ka/andıracak nitelikteydi.7

Ülkedeki ekonomik teşebbüslerin çoğunluğunun yabancıların 
elinde bulunması sonucu, işçi hareketindeki gelişmelerden en çok ya
bancı sermaye çevrelerinin rahatsız olması doğaldır. Nitekim, sendika 
özgürlüğüne ve dolayısıyla grev hakkına bazı sınırlamalar getiren Ta- 
til-i Eşgal Kanunu'nun 8 yürürlüğe girmesinde o tarihlerde Osmanlı 
İmparatorluğunda egemen olan yabancı sermaye çevrelerinin rol oy
nadıklarına dair gözlemler eksik değildir.9 Sendika özgürlüğüne ve 
grev hakkına yönelik kısıtlamalara rağmen örgütlü işçi hareketi, 
ülkenin sanayileşmiş bölgelerinde varlığını hissettirmiştir. II. 
Meşrutiyetin ilanım izleyen ve Cumhuriyetin kuruluşuna öngelen 
yıllarda, çeşitli grev dalgalarına tanık olunmuştur. 10

T E K  P A R T İ  D Ö N E M İ

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında, ekonominin kırsal faaliyete da
yalı yapısı üzerinde oluşabilen sınırlı bir ücretli emekçi kesimi, esas 
olarak ülkenin ilk defa sanayileşmeye sahne olmuş yörelerinde yani 
İstanbul ve çevresine kümelenmiş bulunuyordu.

1927 yılında 13.5 milyona ulaşmış bulunan toplam nüfus içinde, 
5.3 milyon kişi faal nüfusu teşkil etmekteydi. Faal nüfusun % 81.6'sı 
ise tarım kesiminde çalışmaktaydı.11 Kentlerde yaşayanların da 
çoğunlukla sendikalaşmaya ortam oluşturabilecek bir çalışma ilişkisi 
içinde bulundukları söylenemez. Nitekim, 1927 Sanayi Sayımı so
nuçlarına göre işletmelerin % 70'inden fazlası dörtten az kişinin istih
dam edildiği küçük boyutlu işletmelerdi. Dört ve daha çok kişinin 
çalıştığı işletmelerde istihdam edilen yaklaşık 1.5 milyon kişinin, 
yalnızca 150 bin kadarı işçi ve yaklaşık 8 bini memur durumun
daydı.12

Cumhuriyet yönetimi, Osmanlı döneminden 1909 tarihli Tatil-i 
Eşgal Kanunu ve gene aynı tarihte yürürlüğe girmiş bulunan İçtimaatı

143



Umumiye Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve faaliyetlerini 
sürdüren bazı sendikaların yeraldığı bir sendikal yaşam devralmıştır. 
Çoğu yabancılara ait işyerlerinde kurulmuş bulunan sendikaların ey
lemlerinin Kurtuluş Savaşının kazanılmasına dolaylı veya doğrudan 
bazı katkıları olmuştur.

1924 yılında kabul edilerek yürürlüğe girmiş bulunan Cumhuriyet 
Anayasası da bütünüyle demokratik satılabilecek niteliğine uygun 
olarak toplanma ve dernek kurma hakkı çeçevesinde sendika hakkını 
da öngörmüş bulunuyordu. Bu çerçeve içinde İstanbul başta olmak 
üzere ve Anadolu Bağdat demiryolları gibi göreli olarak yoğun işçi 
birikimine ortam hazırlamış faaliyet alanlarında, ülkenin çeşitli 
yörelerinde sendikalar varlığını sürdürmekteydi. Ancak birkaç istis
nanın dışında bu sendikaların çoğunluğu 500-1000 kadar işçiyi kap
sayan küçük ölçekli örgütlerdi.

Bu dönemin etkili sendikal örgütlerinden Türkiye İşçi Derneği, 
Şefik Hüsnü (Değmer)'in başkanlığını yaptığı Türkiye İşçi ve Çiftçi 
Sosyalist Fırkası'nın etkisi altında faaliyet göstermekteydi. Buna 
karşılık İstanbul Amele Birliği ve 1924'den itibaren bir süre Türkiye 
Amele Birliği çatısı altında gerçekleştirilen bir başka örgütlenme si
yasal iktidarla uyumlu bir işçi hareketi oluşturma çabasının izleyicisi 
olarak belirmiştir.13

1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde14 çeşitli toplumsal ke
simlerin yanısıra işçiler de taleplerini dile getirmek olanağım bul
muşlardır. Kongrede alman kararlarda işçilerle ilgili olarak 1 Mayıs'ın 
İşçi Bayramı olarak kabul edilmesine, çalışma yaşamı ile ilgili yasa
ların çıkartılmasına ve bu arada sendika hakkının tanınmasına da yer 

verilmiştir.

Ne var ki sendikal faaliyete olanak tanıyan ve sendikal hakların ge
lişimi açısından elverişli görünen bu hukuksal ve siyasal ortam uzun 
sürmemiştir. 1925 tarihli Takrir-i Sükun Kanunu pek çok bakımlardan 
olduğu gibi sendikaların varlığı konusunda da önemli bir dönüm noktası 
oluşturmuştur.15 Bu yasa çerçevesindeki uygulamalarla her türlü işçi 
hareketi fiilen yasaklanmış; 1928'de Amele Taali Cemiyeti’nin de ka
patılmasıyla sendikal hayat uzunca bir süre için tümüyle sona ermiştir.

Bu yöndeki uygulamalar, daha sonra çıkarılan mevzuat 
hükümleriyle yasal dayanaklara kavuşturulmuştur. 1933'de Ceza Ka- 
nunu'nda yapılan değişiklikle grev cezai müeyyideye tabi tutulmuştur. 
1936 tarihli İş Kanunu'nda uygulama alanına giren işyerlerinde grevi
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yasaklııyıı ı lıllk ılın leı i 'r l l ı ı ıı ly ll ı  Nlhnyrt, l'MH la ıılılı C e m iy e tin  
K umumu •< i m I e sa ıııııı m l M r ı ı ı l ı  cıniyıM kııı u Iiik in iiii yasaklam akla  
ııırv/ııniııı »enıllka İmi- kıım k a tili niteliğine kesinlik  g rin m iş  oldu.

Iı k |m ı11 iİOmi mimle sı mlıkii lin kkma ılı^kııı olarak benimsenen bu 
politikayı ıi'|lııılıı p ı ı ı l  y a p ı s ı  içine oturtmak bir bakıma kolay 
depıldıı Y e ı  y l i / i l m l e  ıııa/lııııı milletlerin kurtuluşu mücadelesine 
ba>aııyla omıUlllk etmiş İm önder olarak Atatürk'ün döneminde 
j'eiv kle\ıııı> bulunun bu durumu O'nun adalet ve emeğe saygı ilkesi 
t l / . eı me kurulu görüşleriyle ve bu görüşlerin ifadesi olan çeşitli 
açıklamalarıyla bağdaştırmak zor olabilir. Ancak belirtmek gerekir ki 
Kemalizmin dayandığı temeller arasında Türk toplumunun "sınıfsız 
imtiyazsız kaynaşmış bir kitle" olduğu görüşü de yer almaktaydı. 
Gerçekten de padişahlık yönetiminden kurtulmuş ve tümüyle yoksul 
bir ülke olarak o zamanın Türkiye'sinde bu sözlerde yansıyan derin 
özlemin gerçekleşmiş olduğu izlenimini verebilecek bir yapıyı 
gözlemlemek mümkün olabilirdi. Ayrıca, kapitülasyonların son bul
muş görünmesi de, artık sendikal mücadeleye konu olabilecek bir or
tamın mevcut bulunmadığı kanısını haklı çıkaracak bir gelişme olarak 
algılanabilmekteydi. Bu koşullar içinde herkesin çıkarını gözeten bir 
"baba devlet" anlayışı uzun süre toplumsal sorunların çözülmesinde 
yeterli görülen bir siyasal ve hukuksal modelin temeli olmuş ve bu 
anlayışın doğal sonucu olarak sendikalaşma gereksiz ve sakıncalı 
sayılabilmiştir.

Ne var ki zamanla kapitalist iktisadi gelişmenin sonuçları olan 
çelişkiler belirginleştikçe ve işçi sınıfı birikimi belli bir düzeye 
ulaştıkça, sendika hakkının gerekliliği ve kaçınılmazlığı reddedilmez 
bir boyut kazanmıştır. Toplum ve devlet yapısının bu gelişime cevap 
verebilecek yönde bir evrime uğraması daha sonraki dönemlerde ulus
lararası koşullarda ve evrensel düzeyde egemen dünya görüşünün bi
leşiminde meydana gelen dönüşümlerin belirlediği çerçeveye geniş 
ölçüde bağlı olarak gerçeklik kazanabilmiştir.

1946-1961 D Ö N E M İ

İkinci Dünya Savaşının Faşizmin ve Nazizmin yenilgisiyle so
nuçlanması Türkiye'de demokrasiye olan güvenin ve demokrasiye 
bütün kuramlarıyla eksiksiz bir işleyiş kazandırma yönündeki 
eğilimlerin güçlenmesi yönünde etkili olmuştur. Dolayısıyla belli bazı 
sınırlılıklar içinde de olsa çok partili hayata geçişin ve sendikal hak
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ların tanınmasının bu dönemin ilk yıllarından itibaren gerçeklik ka
zanmış olmasını geniş ölçüde böylö bir bağlam içinde değerlendirmek 
anlamlı görünmektedir.

Bu dönemde uluslararası alanda her bakımdan demokratik bir ülke 
ve toplum niteliğiyle yer almaya özen gösterilmiş; bu çerçeve içinde 
Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (Internati
onal Labor Organization. ILO) işçi temsilcilerinin de yer aldığı tam 
delegasyonla katılabilme gereksinimi, sendikaların kurulmasına olanak 
sağlama açısından önemli bir unsur teşkil etmiştir. Dış dünya ile et
kileşim ve özellikli* 11,0 üyeliği çerçevesinde başlayan ilişkiler ve 
yararlanılan ilj.'i ve destek, sendikacılığın gelişiminde ve 
biçimlenmesinde katkı saklamıştır

Öte yandan, Cuıııhuriyet'in ilanım izleyen yıllarda sanayileşme 
alanında kaydedilen bazı gelişmelerin sendikacılığın üzerinde temel
lenebileceği işçi topluluğunun hacminde belli bir genişleme sonucunu 
doğurmuş bulunduğunu belirtmek gerekir. Sendika hakkının gündeme 
gelmesinde bu gelişmenin rolü o zamanın iktidar organı olan Ulus'da 
1947 yılında şu cümlelerle anlatılmaktaydı. "Memleketimizin son yir
mi yılı içerisinde endüstrileşme yolunda bir hayli mesafe almış olduğu 
ve daha bu günden yalnız İş Kanunu kapsamına girenlerin sayısı üçyüz 
bini aşan bir işçi topluluğu meydana gelmiş bulunduğu göz önünde 
tutulacak olursa geçimlerini günlük kazançları ile sağlamaya çalışan 
bu yurttaşlara da bu hakkı tanımanın ve bu imkanı hazırlamanın ye
rinde olacağı pek tabiidir."16

İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllar, Çalışma Bakanlığının kurul
ması, sosyal sigortaların temellerinin atılması gibi çalışma hayatıyla 
ilgili gelişmelere sahne olmuştur. Aynı alanda başka ve önemli bir 
gelişme olarak 1946 yılında Cemiyetler Kanunu'nda yapılan bir 
değişiklikle sendikaların kurulmasına yasal açıdan engel teşkil eden 
bir duruma son verilmiş; söz konusu yasanın "sınıf esasına müstenid 
cemiyetler kurulamaz" hükmü kaldırılmıştır.

Bu yasal değişikliğin hemen ardından, gene başta İstanbul olmak 
üzere ülkenin sanayileşmiş yörelerinde hızla sendikalar kurulmaya 
başlamıştır. Ancak, sendikalaşmanın üzerinde temelleneceği nicel ve 
niteliksel birikimin yetersizliği bu dönemde de kendisini göstermiştir. 
1946'da sendikaların doğuşunda ve yönlendirilmesinde aynı yıl kurul
muş bulunan iki sosyalist parti (Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye 
Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) başlıca belirleyici unsur ol

muştur.17
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S e n d ik a  ılığ ın  ı ı111111>ı>, ıılılııQ ıı il lin i İm  ikim den ueniş ölçüde  
yok mim olılııju ı lılı m in im in  İm İlli m yır., il et k ilerin  belit le< lifti b ir n itelik  
kıı/ıııııııi'y  o lııiıiM  (ivııkin kıiIıılu Iim 'n I k in  y e te ıli o lm am ış; lııııı tersine  
İm ılıııııın  ıi ııılıkn lıııı kn|uılııuı veyıt k ıs ılla ıııu  yünündeki eğ ilim lere  
fi.eıekı,! Iiıi. n İmin (iti l l ı ı  ııe ıle ııled iı kı 16 A ra lık  1946 ’da S ık ıyön etim  
K o ııı ıı l . ı ı ı lif i  ııııı e m liy le  ıııeveııl sosyalist p artile rle  b irlik te  onlarla
i l r ; l ılı )'O iııle ıı sendikal....... kapatılm ası zor o lm am ış , böylece sendi-
I ııl lınynt belli bil düzenlem eye göre yeniden o luşturu lm aya elverecek  
suskun bıı konum a getirileb ilm iş tir .

Sendikalar için gerekli görülen sınırlamaları, 5018 sayılı ve 1947 
tarihli Sendikalar Yasası getirmiştir. Bu yasa ile sendikalara üyeleri 
adına "umumi mukaveleler" aktedebilme hakkı öngörüldüğünden toplu 
sözleşme olanağı doğmuş gibi görünmekteyse de gerçekte grev ya
sağının devam etmekte olması nedeniyle bu hakka ilişkin hükmün fiili 
bir önem taşımadığı söylenebilir. Öte yandan, yasanın beşinci mad
desiyle sendikaların siyasetle uğraşmasının yasaklanmış olması,genel 
olarak sendikaların faaliyet alanının sınırlanmasında ciddi olarak işlev 
gören bir unsur oluşturmuştur. Ayrıca, aidatların toplanmasında 
"kaynaktan kesme" yönteminin öngörülmemiş olması sendikaların 
mali bakımdan güçlenmede yararlanabilecekleri bir kolaylıktan yoksun 
kalmaları sonucunu doğurmuştur. Bu duruma ek olarak, yasanın bazı 
hükümleri 1946 tarihli Cemiyetler Kanunu'nun ilgili hükümleriyle bir
likte ele alınarak farklı iş kollarındaki işçileri kapsayan "birlik" adı 
altındaki sendikal kuruluşların varlığına olanak tanımayacak yönde 
yorumlanmış ve böylece sendikalaşma hareketine karşı, özellikle 
1950-1969 yıllarında, istenilen bir baskı unsuru elde edilmiştir.

1947 tarihli Sendikalar Kanunu kabul edilirken o zamanın iktidar 
ve muhalefet partileri "siyasetle uğraşma" yasağının kabul edilmesinde 
oybirliği içinde hareket etmişlerdi. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesini 
izleyea dönemde her iki parti de sendikaları kendi çizgilerindeki bir 
siyasetin izleyicisi ve destekçisi konumuna getirmek için büyük çaba 
sarfetmişlerdir. İktidar partisi CHP, özellikle kendisine bağlı olarak 
kurulmuş ve faaliyet gösteren İşçi Bürosu aracılığıyla bu çabasını or
taya koymuştur. CHP işçi Bürosu, yalnızca o yıllarda değil, günümüze 
varıncaya kadar Türkiye sendika hareketinde rol oynamış bulunan ge
niş bir yönetici kuşağının oluşumunda etkili olmuştur.

Muhalefet Partisi DP'nin sendikalar üzerinde etkili olabilmek için 
yararlandığı en etkili silah, grev hakkının tanınması vaadidir. DP, ge
rek önde gelen yöneticilerinin ağzından, gerekse programında yerver-
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mek suretiyle bu vaadini açıkça ortaya koymuştur.18 DP'nin bu tavrını 
1950 seçimlerinde sağladığı başarıya katkı sağlamamış olması 
düşünülemez.

1950 öncesinde sendikalar, mevcut iki partiye olan yakınlıklarına 
göre ikiye bölünmüş durumdaydılar. Özellikle, büyük ve önde gelen 
sendika örgütlerinden İstanbul İşçi Sendikaları Birliği CHP etkisinde 
görünmekteydi liuııu tepki olarak DP çizgisindeki sendikalar, 1950'ye 
ulaşıldığımla bir hayli artmış bulunuyordu.

1950'dc Dİ* iktidara geldiği vakit, İş Kanunu kapsamına giren 
işçilerin sayısı 374 bin'e yaklaşmış bulunuyordu. Buna karşılık, sen
dikalı işçi sayısı (Çalışma Hakanlığı kayıtlarına göre) 78 bin kadardı. 

(Bkz. Tablo I )

DP iktidarı ile sendikaların geniş bir kesimi arasındaki uyumlu 
ilişkiler uzun ömürlü olmamıştır. DP, iktidara geldikten kısa bir süre 
sonra grev hakkı vaadini unuttu; buna karşılık grev hakkı talebinde 
bulunan sendikaların ve yöneticilerin baskı ve takibata uğratıldığı 

görülmeye başladı.

Sendikalar, güçlü ve bilinçli bir tabandan yoksun oldukları için grev 
hakkını elde edemediler; karşılık olarak grev hakkının tanınmadığı bu 
dönemde işçilerin sendikalara dönük beklentileri, dolayısıyla bu alan

da koydukları ilgi ve destek, sınırlı kalmıştır.

Sendikaların, gelir düzeyleri genel olarak aidat ödemeye elverme
yecek düzeyde bulunan işçilerden ve üyelerinden gördüğü ilgi ve des
teğin yetersizliği, mali bakımdan zayıf kalmaları sonucunu doğal ola
rak beraberinde getirmiştir. Bu dönemde sendikaların yararlanabildiği 
başlıca mali kaynak, İş Kanunu'na göre kesilen ceza paralarından 
Çalışma Bakanlığı eliyle sendikalara dağıtılmak üzere biriktirilen 
fondur. Ne var ki bu fon da çoğu zaman siyasal iktidar tarafından, sen
dikaları baskı altında tutma ve bağımlılaştırma girişimlerinin bir aracı 
olarak kullanılmıştır.

1952'de ICFTU (International Confederation of Free Trade Uni- 
ons)'un geniş yardım ve desteğiyle Türk-İş kurulmuştur.19 Türk-İş'in 
kuruluşuyla birlikte canlanan, konfederasyon olarak veya işkolu 
örgütleri olarak uluslararası alanda organik ilişkiler kurmaya yönelik 
talepler, siyasal iktidar tarafından 1947 tarihli Sendikalar Yasasının 
verdiği yetkiye dayanılarak sürekli olarak reddedilmiş olduğundan, 
sendikaların bu tür ilişkiler çerçevesinde sağlayacakları destek ve 
yardımlar da sınırlı kalmıştır.
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Sıyıı .ıl ik iıd iiıııı girişimi ile mahkemelerin, yöresel düzeyde ku
rulum'.. O ıflitin olan sendika "birlik"lerini kapatmaları 1957'de 
I>1 1 Ij11111111 Mu larihten sonra, iktidarın sendikalar karşısındaki ya- 
sakvı luluııııı büsbütün ağırlaşmıştır. Hükümet bir yandan sendika
lının imi doğul faaliyetlerini bile siyaset yapma yasağı kapsamı içine 
sokaınk onları baskı altında tutarken, diğer yandan sendikaları DP'ye 
huğ lı "Vatan Cephesi" ocakları haline dönüştürme çabalan 
hıışlııtılmıştır. Böylece, sendikalar işçilerin biraraya gelerek 
¡.■di üşmede bulunabildikleri yerler olma niteliklerini dahi koruyamaz 
duruma geldikleri bir sırada 27 Mayıs 1960 darbesi gerçekleşmiştir.

1961 A N A Y A S A S I  S O N R A S I

1960'a gelindiğinde Türkiye'de İş Mevzuatı kapsamına giren işçi 
sayısı 800 bini aşmış bulunuyordu. Sendikalı işçi sayısı ise 30Ö bine 
yaklaşmıştı. Ancak, 1961 Anayasası ile sağlanan haklan, işçi sınıfı 
birikiminin temel teşkil ettiği kitlesel taleplerle açıklamaya çalışmak, 
geniş ölçüde yanıltıcı bir değerlendirme olabilir. Zira, .belirtmek ge
rekir ki 27 Mayıs'a gelindiğinde, sendikalar, önemli bir bölümüyle 
suskunlaştırılmış veya devrilen iktidarla uyumlu konuma sokulmuş 
bulunuyordu. Bu arada, Türk-İş'de DP iktidarına yakın, dolayısiyle 
Anayasa’ya işçi haklarının geçirilmesinde etkili olan güçlerle kopukluk 
içinde veya karşı konumda bir kadronun yönetiminde bulunduğu bir 
sırada 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir.

27 Mayıs hareketi, çok değişik unsurların bileşkesi olan bir muha
lefetin ürünü olarak gerçeklik kazanmıştır.20 Ancak, Kurucu Meclis'te 
Anayasa'nın kabulünde özellikle işçi haklarına ilişkin maddelerin 
biçimlenmesinde, bu hakların toplumsal çalkantılara ve acılara yol 
açabilecek mücadelelere yer bırakmaksızın sağlanması kaygusuyla 
hareket eden, Batının deneyimlerinden etkilenmiş aydın kadroların 
önemli bir işlev gördükleri söylenebilir. Aynı durum, iki yıl sonra, 
Anayasa'da öngörülen işçi haklarını düzenleyen yasaların yürürlüğe 
girmesinde de görülmektedir. Dönemin Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, 
sözkonusu yasaları TBMM'ne sunarken yaptığı konuşmada bu gerçeği 
şöyle vurgulamaktadır. "Batı demokrasilerinin hemen hepsinde, bu 
kanunla Türk işçisini tanımak üzere bulunduğumuz haklar ancak uzun 
ve kanlı mücadeleler sonunda elde edilmiştir. Şu birkaç gün içinde bu 
haklan, bu tür mücadelelere gerek kalmaksızın Türk işçisine tanımak 
suretiyle toplum ve tarihe büyük bir hizmette bulunmuş olacağınız 
şüphesizdir... Batı ülkelerinde, tatbikat önden, kanunlar arkasından
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gelmiştir... bi/de önce k;ınun gelecek, tatbikat arkadan gelecektir." 21 
Nitekim, öyle olmuştur ve belli bir uygulama döneminden sonra, kro
nolojik sıralumu farkıyla da olsa Batı'dakine benzer durumlarla 
karşılaşmanın kaçınılmaz olduğu görülmüştür.

1961 Anayasası, gerek temel haklara ve sosyal haklara ilişkin 
hükümleri, gerekse sendika hakkı ile doğrudan ilgili hükümleri do
layısıyla birçok bakımlardan olduğu gibi sendikacılık alanında da yeni 
bir dönemin başlangıcını simgelemiştir. 1961'de halk oylaması sonucu 
yürürlüğe giren Anayasa, 46. maddesinde "çalışanlara" sendika 
hakkım, 47. maddesinde ise "işçilere" grev ve toplu sözleşme hakkını 
tanımış bulunuyordu. 46. maddede "çalışanlar" deyiminin kullanılmış 
olması, özellikle memurların da sendika hakkı kapsamında olduklarını 
ifade etmesi bakımından önem taşımaktaydı.22

Anayasa'nın öngördüğü sendika hakkına ilişkin hükümler 
doğrultusundaki yasal düzenlemeler, 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 
275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile 
sağlanmıştır. Her iki yasa da 24 Temmuz 1963 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 23 Öte yandan, memur olarak çalışanların sendika hakkını 
düzenlemek üzere 14 Ağustos 1965'te 624 sayılı yasa yürürlüğe gir
miştir. 24 27 Mayıs sonrasının siyasal ve hukuksal koşulları içinde be

lirgin bir özgürlük ortamından yararlanan sendikalar ve bir süre tek 
sendikal üst örgüt olarak Türk-İş, hızla bir toparlanma ve dinamizm 
kazanma eğilimi göstermeye başlamıştır. Bu dönemde sendikaların 
grev hakkına sahip ve toplu sözleşme yapabilen kuruluşlar haline gel

meleri, işçilerden gördükleri ilginin artmasında önemli bir etken ol
muştur. Öte yandan, memur olarak çalışanların sendikalarının da grev 
hakkına sahip olmamakla birlikte (başta Türkiye Öğretmen Sendika
ları Konfederasyonu [TÖS] olmak üzere) birer baskı grubu olarak 

varlıklarını duyurduklarına tanık olunmuştur.25

Türk-İş, 27 Mayıs’ı izleyen ve yürürlükteki Anayasa'dan yana si
yasal güçlerin iktidar olduğu yıllarda işçi hakları konusunda ve genel 
olarak toplum sorunları karşısında, bir süre sonra kendisinde ayrılarak 
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (DİSK) oluşturacak 

güçleri de belli ölçüde temsil eden bir çizgi izleyebilmiştir. Türk-İş'in 
1965 tarihli 6. kongresinde 26 iktisadi toplumsal konularda yönetim 
kurulu faaliyet raporunda ifade edilen ve kongrece onaylanmış bulunan 
görüşler ve daha sonra benimsemiş olduğu 24 ilke 27 böylesine hassas 
bıı bileşimin bir ifadesi olmuştur.
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Ne 'm ki I9M  Me 27 Mayıs Anayasasına karşıt güçlerin temsilcisi 
ulan Atinle! I’mi(isi (AP) tek başına ve uzunca bir süre için iktidar ol
maya İmamlıktan sonra, Türk-İş üst yönetiminin yapısı ve izlediği 
çi/.jii ile lıı/.lı bir değişikliğe uğramıştır. Türk-İş'in 6. kongresi, aynı 
/amamla, yapılan seçimler sonucunda yönetim kadrolarındaki geniş 
çaplı derişikliğin de ortaya koyduğu gibi, bu örgüt açısından, Anaya-

........  .imgelediği demokratik dönüşümlere açık eğilime karşıt bir
Vi/j'.ımıı egemenliğinin güçlenmesinin başlangıcı olmuştur.

Hu dönemde Türk-İş üst yönetiminin yönelimlerinin belirlenme
sinde, yalnızca 1965 sonrası iktidar partisinin etkileri değil, bunun 
yanısıra ve bu partinin yapısı ve niteliğiyle uyumlu dış ilişkilerin de 
önemli bir rol oynadığı görülür. Gerçekten de bu dönemde Türk-İş ve 
bağlı sendikaların üst yönetimlerinin Amerikan hükümetinin çeşitli 
organlarıyla ve Amerikan sendikalarıyla yoğun bir ilişki içine girmeye 
başladığı bilinmektedir. 1960-1970 yılları arasında Türk-İş'in 
yalnızca A ID  (Agency For International Development) kanalıyla 
sağladığı Amerikan kaynaklı mali "yardım"ların tutarı, aynı 
dönemdeki toplam aidat hasılatına eşit düzeydedir.28 Türk-İş 
bünyesindeki eğitim v.b. isimler altında yürütülen faaliyetler ve sendi
ka yöneticilerinin yoğun Amerika "ziyaret"leri de bu etkilerin 
gerçekleşmesinde geniş olanaklar sağlamıştır. Özellikle son yıllarda 
Türk-İş üzerindeki Amerikan etkilerinin sağlanmasında, Latin Ameri
ka'da çeşitli siyasal olaylara adı karışmış bulunan A IFLD (American 
Intitutte For Free Labor Development)29 benzeri olan, AFL-CIO'ya 
bağlı AAFLI (Asian-American Free Labor Insitute) adlı kuruluşun 
yoğun ve etkili bir faaliyet içinde bulunduğu görülmektedir. Bu faali
yetlerin önemini, Türkiye'de A.B.D. Büyükelçiliğinde çalışma 
ataşeliği yapmış olan Bruce Millen şöyle ifade etmiştir: "A.B.D.'nin 
laktik, yöntem ve hatta felsefe açılarından yaptığı katkılar yalnız 
Türk-İş'in değil, kurucu üyeleri sendikacılıktaki ilk deneyimlerini ücret 
bilinçli sendikalarda yaşamış olan DİSK'in de politikasını etkilemeğe 
devam edecektir."30

Türk-İş üzerindeki Amerikan kaynaklı etkilerin en başta gelen so
nucu, "partilerüstü politika" anlayışında ve uygulamasında kendisini 
göstermiştir. Amerikan sendikacılığının "tarafsız politika" ilkesinin 
bir benzeri niteliğindeki bu anlayışın uygulamadaki belirtisi, sendika
ları kendi demokratik yönelimleri doğrultusunda bir siyasal güç ol
maktan alıkoyma ve sermaye yanlısı güçlere destek sağlama biçiminde 
gerçekleşmiştir. Oysa, 274 sayılı Sendikalar Kanunu'nun, sendikaların 
siyasal partilerle organik ve mali bağlantılar kurmalarını yasaklamakla
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birlikte, siyasal alanda etkin bir demokratik güç olarak işlev 
görmelerine belli ölçüde olanak sağlayan bir hukuksal çerçeve çizdiğini 
söylemek mümkündür.

Kuşkusuz, 1960 sonrası Türk sendikacılığının genel yapısını, 
yalnızca partilerüstü politikanını egemenliğiyle ve bu politikanın ege
menliğinin sağlanmasında etkili olan güçlerle açıklamak doğru 
değikliı Partilerüstü politikaya karşıt eğilimlerin Türk sendi
kacılığındaki ilk belirtisi, 1961 'de çoğu Türk-İş bünyesinden 12 sen
dikacı tarafından T iirkiyc İşçi Partisi'nin (TİP) kurulması olmuştur.sı 
TİP'de toplanan ve bu parti kanalıyla sendikaları etkileyen birikimle 
Türk-lş'dc egemenlik kazanan çizgi arasındaki çelişki; Türk-İş'den 
kopmalar olması ve 1967'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyo
numun kurulmasıyla sonuçlanmıştır. DISK'i oluşturan birikim, Türk- 
İş'de geniş bir taban üzerinde egemenlik kazanamamıştır. Türk- 
İş'deki bölünme sonucu DİSK'in kurulması, bir bilim adamımızın de
yişiyle "TİP'den çok AP’nin başarısı" olarak değerlendirilebilir.32 
Ayrıca, sendikacılık açısından, gelişmelerin bölünmelere yol açmadan 
sağlanabilmesinin önemi açıktır. Bu tür bir gelişme, daha sonraki 
dönemlerde bazı güçlere, bir yandan D İSK İ tecrit etme, diğer yandan 
Türk-İş bünyesindeki faaliyetlerinde rahatlık sağlama bakımından el
verişli bir ortam kazandırmıştır.

Türk-İş içinde "partilerüstü politika" karşısında uyanan diğer bir 
tepki de CHP'deki yenilenmelerle bağlantılı olarak kendisini ortaya 
koymuştur. CHP'de 1966'dan itibaren "ortanın solu" ve daha sonraları 
bunun bir uzantısı olarak benimsenen "demokratik sol" hareketin genel 
olarak sendikalarda ve bu arada Türk-İş tabanında geniş bir kitlesel ilgi 
uyandırmaya başladığı görülmüştür.33 Bu gelişmenin sonucu olarak 
Türk-İş içinde özellikle 1971 başlarında "4'ler Raporu" ve "12'ler Ra
poru" olarak adlandırılan bildirilerle sesini kamuoyuna duyuran bir 
sosyal demokrat sendikacılık hareketi güç kazanmaya başlamıştır.34 
Bu hareketin önde gelen unsurlarından Genel-İş ve Oleyis daha sonra
ları Türk-İş'den ayrılarak DİSK'e katılmışlar ve 1977 tarihli kongre
den itibaren, D İSK yönetiminde Maden-İş aracılığıyla etkinlik ka
zanmış olan çizginin ağırlığının son bulmasında bu sendikalar 
(özellikle Genel-Iş) önemli bir rol oynamıştır.35 Bununla birlikte, 
sosyal demokrat sendikaların bir diğer bölümü (Yol-İş, Petrol-İş, Tez 
Büro-İş, vb) Türk-İş bünyesinde kalmışlardır ve Türk-İş'in 
yöneliminde etkinlik kazanma mücadelelerine son. vermiş değillerdir.
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link I m  ımılilcrüstü politikasına karşı beliren sendikal 
olıışıııııliit ı engellemeye yönelik müdahalelerin birbiri ardından ortaya 
kiliminin .ı yıık gecikmemiştir. İlk önemli girişim, 1970 tarihinde 1317 

sayılı s i m i  ile .’74 sayılı yasada yapılan değişikliklerdir.36Buna paralel 
oliu.il ' /'ı sayılı yasada yapılmak istenen değişikliklerle.ilgili yasama 
yıılışıııalaıı. Anayasa Mahkemesinin bu konudaki eğilimleri belirgin
li .nkiı n sonra yarıda kesilmiştir.

M I 7 sayılı yasa, çeşitli değişikliklerin yanısıra belli bir faaliyet 
biriminde çalışanların üçte birinden fazlasını temsil eden sendikalara 
yaşama olanağı tanımamaktaydı. Bu konuda asıl önem taşıyan husus, 
dönemin iktidarının sözcüleri tarafından bu yasa değişikliğinin D İSK ’i 
ortadan kaldırmak amacyıla kullanılacağının ifade edilmiş olmasıdır. 
Kanunun aradığı oranın belirlenmesinde söz sahibi olacak siyasal ikti
dar art niyetini böylece açıklayınca, kurulu oldukları işkollarında bu 
oranı sağlamış bulunan DISK'e bağlı bazı sendikaların varlıkları da bu 
yüzden tehlikeye düşebilirdi.

15-16 Haziran olayları, 1317 sayılı yasayı protesto niteliğiyle pat
lak vermiştir.37 Yasaya karşı parlamento içinde TİP'in ardından CHP 
de muhalefet etmiştir. Nitekim, yasanın bellibaşlı hükümlerinin 19 
Ekim 1972'de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi de bu 
partilerin açtığı dava sonucu mümkün olmuştur.

12 Mart 1971 askeri müdahalesi, 15-16 Haziran olaylarının 
ardından ve sosyal demokrat sendikacılık hareketinin canlılık ka
zandığı bir sırada gerçekleştirilmiştir Bu dönemde Anayasa'da 
yapılan değişiklikler arasında, temel hakların sınırlanmasına ilişkin 
hükümlerin gibi sendika hakkını genel olarak ilgilendiren hükümlerin 
yanısıra, özel olarak ilgilendiren değişiklikler de bulunmaktadır. Bun
ların en önemlisi, 46. ncı maddede yapılan değişikliktir denilebilir. 
Sözkonusu değişiklikle sendika hakkı "çalışanlar"a değil "işçilere" 
tanınmak suretiyle memurların sendika kurma hakkı ortadan 
kaldırılmak istenmiştir. 12 Mart dönemeçlinde DİSK yöneticilerine ve 
üyelerine karşı çeşitli adli kovuşturmalara girişildiği görülür. Bu ara
da, DİSK üst yönetimine dahil sendikacılar, "Elrom olayı" gerekçe 
gösterilerek bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest 
bırakılmışlardır.38

12 Mart sonrası dönemde Milliyetçi Cephe iktidarlarıyla sendikalar 
arasındaki çeşitli sürtüşmelere ve uyuşmazlıklara tanık olunmuştur. 
Hu konuda, siyasal iktidarca yetkili sendikanın belirlenmesinde 
Çalışma Bakanlığına tanınmış olan görevin bazı sendikaların korun-
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mu .ı . İnin ı Iıiı ılık islenmeyen bazı sendikaların baskı altında tutul-
ııı,im , . illimin k ıı11ıin11.... . ilişkin olanlar önemli bir yer tutmuştur.
Ilıı illim imli yı lkıll sı mllk.inin belirlenmesinde referandum ve benzeri 
çO/tlııılı 11 ı /11 ılık kıi/ıındırma yönünde bazı yargıçlarca başlatılan 
iiyyiilnni.il,u ılynsnl iktidarın ve yargıtayın onayım görmemiştir.

Milliyi lyl ( 1 1 'İn' koalisyonlarının ortaklarından Milli Selamet Par- 
n ı ınn (M ı' ı .1. .li fimi ¡.'.(iren Hak-İş ve Milliyetçi Hareket Partisi 
(M ll l ’ ı ılı I>ıı)‘Iıin1111 Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
(M l'.l. I nlı ı ıııınn m m11k.u ılıkla yeni bir parçalanma teşkil edebile- 
ırk  İmin ııi l,n k .ı / midi k laı ı söylenemez. Bununla birlikte, MİSK'in ve 
M ili'm  . ıkın link I bünyesindeki diğer bazı sendikaların (Türk- 
Melal I . Çelik İş) kendilerine özgü bir sendikacılık türünün 
öımkleııni ıııiııyıı koy inakla hıı hayli etkinlik gösterdiklerini kabul et
mek geıekiı 12 I yitil 1980'den sonra MHP ve yöneticileri, faşist 
terörde rol oynamak, bu arada eylemlerini bazı sendikalar bünyesinde 
sürdürmekle suçlanmışlardır.39

Herşeye rağmen, 12 Eylül öncesinin terör olaylarının işçi kesi
mindeki yansımalarının sınırlı kaldığı bir gerçektir. Ayrıca işçilerin 
terörün kaynağı değil başlıca hedefi olduğu, 1 Mayıs 1977 katliamı40 
ve Kemal Türkler cinayeti41 gibi olaylarda görülmüştür.

12 Eylül hareketi, sendikacılık bakımından da 27 Mayıs'la 
başlayan bir dönemin düğümlendiği nokta olarak gerçekleşmiştir. 
Sendikal faaliyetler ilk M illi Güvenlik Konseyi bildirisiyle durdurul
muş; D İSK  ve MİSK'in yönetimi kayyumlara devredilmiş; DİSK 
yöneticieri yargılanmak üzere tutuklanmıştır. Ayrıca 2364 sayılı yasa 

ile grev ve toplu sözleşme hakkı askıya alınmış, toplu iş 
uyuşmazlıklarının çözümünde "geçici olarak" yüksek hakem kuruluna 
zorunlu bir tahkim organı görevi verilmiştir. Öte yandan, 1402 sayılı 
sıkıyönetim yasasında yapılan değişiklikle sıkıyönetim komutanlarına 
kamu kesiminde çalışanların işlerine son verme yetkisi tanınmış; 
ayrıca, 10 Ocak 1981 tarihinde ceza kanununda yapılan değişiklikle 
"memurların veya işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin" 
grev niteliğindeki eylemleri karşısında hapis cezasını da içeren cezalar 
uygulanması öngörülmüştür.

12 Eylül yönetiminin hazırlanacak yeni Anayasa ve çalışma ha
yalına ilişkin yasalarla sendika hakkı konusunda yeni bir dönemi 
başlatacağı söylenebilir. Kuşkusuz, bu yeni dönemin özelliklerinin 
belıı İçilmesinde Anayasal ve yasal düzenlemeler, etkili olabilecek un- 

11nIaıııı yalnızca bir bölümünü oluşturacaktır.



İ l i  l< K İ V İ  S E N D İK A L A R I N I N  G E N E L  N İ T E L İ K L E R İ
( I VI  1.1K V E  Ö R G Ü T  Y A P I S I

l'<M Anayasası çerçevesinde yapılan hukuksal düzenlemelerle, 
lu|i|ıı Mi/lebine ve grev hakkına sahip bir sendikal örgüt kurma veya 
bOy|c örgütlere üye olma hakkı "işçi"lere tanınmıştır. Dolayasıyla 
I .unu kesiminde memur olarak çalışanlar toplumsal ve iktisadi açıdan 
i ' . ı , ı  niteliği taşısalar bile yasal açıdan işçi sayılmamaları halinde bu 
hakkın kapsamı dışında kalmaktadırlar. Bu konu 12 Mart döneminde 
memurların sendika kurma haklarının tümüyle ortadan kaldırılmasına 
yönelik Anayasa değişikliği sonucunda ayrı bir önem kazanmıştır. 
Memurların, işçilerden farklı bir kategori olarak düşünülerek grev ve 
toplu sözleşme hakkı dışında bırakılmaları, işçi-memur ayırımı so
rununa tartışmalı bir nitelik kazandırmıştır. Ayrıca sendikalar yasası 
sendika hakkından yararlanma açısından başka bazı istisnalar 
öngörmüş bulunmaktadır.

Türkiye'de toplam sendikalı işçi sayısı konusunda gerçekçi bir bilgi 
sahibi olmak güçtür. (Ayrıca, belirtmek gerekir ki bu durum, konunun 
niteliği sonucu Türkiye ile sınırlı da değildir.) Bir yandan, sendikaların 
genellikle üye sayılarını abartmalı bir biçimde ilân etme eğilimi içinde 
olmaları; diğer yandan, bir işçinin birden fazla sendikaya üye ol
masının yasal açıdan mümkün olması, sendikalı işçi sayısının 
yanlışsız bir biçimde dökümüne engel teşkil etmektedir. Çalışma Ba
kanlığı kayıtlarına göre, son yıllarda toplam sendikalı işçi sayısı, 3,5 
milyon civarındadır. Toplam sigortalı işçi sayısının 2.5 milyon ci
varından olduğu düşünülecek olursa, sendikalı işçi sayısının da bu 
miktarlarla sınırlı bir düzeyde ve toplam olarak en fazla 2 milyon kadar 
olabileceği tahmin edilebilir. Son yıllarda toplam faal nüfus 17 milyon 
ve toplam ücretli sayısı ise 5 milyon civarında olduğuna göre, abartalı 
olduğu tahmin edilen verilere göre bir toplam sendikalı işçi sayısından 
hareket edilse bile, yüksek bir sendikalaşma oranının bulunmadığı so
nucuna varılabilir.

Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre, sendikalı işçilerin yarısına 
yakını mevcut konfederasyonlardan en az birine üyedir. Son yıllarda 
konfederasyon sayısı 4-6 civarında değişmiştir. İİci büyük konfede
rasyonun üye sayıları ile ilgili olarak çelişkili açıklamalar yapılmakla 
birlikte Türk-İş'in üye sayısının 800.000-1.000.000 kişi; D İSK in  ise 
400.000-600.000 kişi civarında olduğu tahmin edilebilir.42 Varlıkları 
kamuoyunca belli ölçüde duyulan konfederasyonlardan diğer ikisinin 
ise (Hak-İş, M İSK) güçlerinin kaynağının üyelik sayısından çok,
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o/* ilikle Milliyetçi Cephe iktidarları döneminde ilişkili oldukları si
yasal iniltilerden kaynaklandığı bilinmektedir.

I ılı kiye'de sendikalar işkolu ve işyeri esası üzerine kurulur. Bölge 
esasına göre "birlik" adı altında sendikal örgüt kurulması 1970 tarihinde 
M17 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle olanaksızlaştırılmıştır. Ancak, 
çizilen bu yasal çerçeveye rağmen sendikaların önemli bir kesiminin 
işyeri veya işkolu yasal temeline göre, fakat aslında işletme veya ikti
sadi teşekkül esasına göre kurulmuş örgütler oldukları söylenebilir.

İşkollarının sayısı, yönetmelikle belirlenmiştir, ve 33 tane ka
dardır. Son yıllarda Türkiye çapında faaliyet gösteren işkolu sendika
larının sayısı 300'iin üstündedir ve sendikalı işçilerin büyük çoğunluğu 
bu tür örgütler bünyesinde toplanmışlardır. Son yıllarda Türkiye 
çapında faaliyet gösteren işkolu sendikaları içinde federatif örgüt 
yapısına sahip olanların sayısı yalnızca 10 tane kadardır ve bunların 
üye işçi sayısı 300.000 kadardır.43 Türk sendikacılığında, 1960 sonrası 
dönemde işkolu düzeyinde federatif yapıdan "kafa, kasa birliği" olarak 
ifade edilen merkezi yapıya geçiş doğrultusunda yoğun bir eğilim 
egemen olmuştur. Daha çok Batı Alman modelinden esinlenerek 
oluşturulan bu tür örgütlenme biçimine "milli tip sendika" da denil
mektedir. Özellikle DİSK, bu tür örgütlenme biçimini kendisine bağlı 
örgütler bakımından tümüyle gerçekleştirmiştir. Türk-İşde aynı 
eğilimi benimsemiş olmakla birlikte hala Türk-İş'e bağlı pekçok 
önemli örgütün (Maden federasyonu, DYF-İş, Tes-İş, Yol-İş v.b.) fe
deratif yapılarım korudukları bilinmektedir.

Türkiye sendikacılığında belli bir faaliyet alanında birden fazla 
sendikanın kurulmuş olması ve genel olarak işçi sayısına göre sendi
kal örgüt sayısının çok oluşu, öteden beri üzerinde durulan bir konu
dur. Bu durum 1317 sayılı yasanın çıkarılmasında da görüldüğü üzere, 
sendika kurma hakkını ve genel olarak sendika hakkını kısıtlayıcı ya
sal düzenlemelere gerekçe yapılmak istenmiştir. Gerçekte ise 274 
sayılı yasa ile belirlenen sendika mevzuatının, sendikal birliği 
sağlamak ve işçileri her faaliyet alanında tek sendika çatısı altında 
birleşmeye teşvik etmek yönünde yeterince hüküm öngörmüş olduğu 
söylenebilir. Nitekim, toplu sözleşme ve grev yetkisi konusunda 
çoğunluk sisteminin benimsemiş olması bunun önemli bir kanıtıdır. 
Dolayısıyla "sendika enflasyonu" olarak nitelendirilen bu durumun 
nedenlerini başka alanlarda aramak gerekir ve yasal düzenlemelerle 
buna çözüm getirmek, başka sakıncaları beraberinde getirmekten 

başka bir sonuç doğurmayabilir.
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Millim IM. I . . I  I «.okluğun nedenlerinden biri, büyük ölçekli

.......  , umhim"' >• i....... .. oluşmamış olmasıyla bağlantılıdır. Küçük
<*ly I İl ı M ı  vı> l|Verlerinin yoğunluğu, sendika sayısındaki 
‘,"1 Im|mim h» |, (iI* ıİn*I* m blıi olmaktadır. Nitekim, büyük sendikaların,
• 'll\ tık i ;l. in ,, ı, 11m * fi iiiim i olduğu kamu kesiminde kurulmuş olduk
t u  DI<1 llltlI■ | iı 111«

' iı. t'Miı|„M ' ıiılıl al birlik herşeyden önce bir sendikal özgürlük 
vı . m.M ıl ,|, , 1in '.urunudur. Bunlar kazanıldığı ölçüde sendikal 
biılık .lııj'nl 111111ıik '.ağlanacaktır. Nitekim 1961 Anayasası ile başlayan 
dönemde • • ı,hI ılı işçi sayısı arttığı halde sendikal örgüt sayısı aynı
urundu ............... . Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre sendika
başına düşen ı-;çi sayısı 1960'ta 650 kişi kadar iken son yıllarda bu 
sayı •).()()()',• ııln'.ınış bulunmaktadır.

S E N D İK  A l AK V E  Ü C R E T L E R

Türkiye'de |96V|eıı iıibaren, sendikaların toplu sözleşme ve grev 
haklarından ynı allanmaya başlamalarından sonra sendikalı işçilerin 
ücretlerinde belliğin bu artış görülür. Bu durumun, daha önceki 
dönemlerde <nin\ a ı, ıkınamış olması dolayısıyla, söz konusu hakların 
sağlanmış n inn i■■ ıv• bağlantılı bir biçimde açıklanması yanlış 
görünmemek in iıı (• *k / Tablo 2 ve 3; gerçek ücretlerin düştüğü 
dönemlerin sıynM ıııielifti dikkat çekicidir.)

işçilerin iu|ilıı .«o/.leşine ve grev haklarından yararlanmadıkları 
daha önceki <UH1<111I<1 • ııil veriler, bu dönemlerde gerçek ücretlerde, 
artış bir yuna a/alına olduğunu dahi ortaya koyan bir seyir 
göstermektedn |94Vle Çalışma Bakanlığı tarafından yayınlanan ra

kamlara göre, I ‘M / 1943 yıllarında parasal ücretler %33 oranında bir 
artış göstermiş, buna karşılık, fiyatlardaki artış %300 oranında ol
muştur.44 Daha sonraki dönemlere ait bir gözlem olarak, Birinci Beş 
Ylllık Plân’da yeı alan tahmine göre işçi sigortalan kapsamına giren 
işçilerin, 1950 1960 dönemi boyunca kişi başına gayri safi milli hasıla 
içindeki geliı paylarını ortalama %10 oranında kaybettikleri 
söylenebilmektedir.41'

İşçi Sigortaları Kurumu (daha sonra Sosyal Sigortalar Kurumu, 
SSK) kapsamına giren işçilerin ortalama ücretleri 1958-1963 
döneminde y ılda % 1 oranında bir gerçek artış göstermiştir. Bu artışın 
yalnızca kamu kesiminde çalışanlar bakımından gerçekleşmiş ol
duğunu, özel kesimde ise hemen hemen bu anlamda hiçbir artış ol
madığını belirtmek gerekir. Oysa, aynı verilere göre, 1963'ten sonra
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(yum toplu sözleşme düzenihe geçildikten sonru) 197l ’e kadar işçi 
ücretlerinde yılda ortalama % 4 lük bir gerçek artış 
gözlemlenmektedir. Aynı oran, özel kesimde %3 iken kamu kesiminde 
duhu yüksek bir düzeyde, %7 oranında gerçekleşmiştir.4'1

1963-1971 döneminde, SSK verilerine göre işçi ücretlerinde gerçek 
anlamda bir artış gözlemek mümkün olmakla birlikte; genel olarak 
ücretlilerin gelirlerindeki artışın, diğer gelir gruplarındaki artıştan da
ha fazla olduğunu söylemek mümkün değildir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plân'da yer alan bir hesaplamaya göre, 1963-1971 yılları arasında me
murların ve sigortalı işçilerin nüfus olarak ifade ettikleri toplamın, ik- 
tisaden faal nüfus toplamına oranı %74,5 kadar arttığı halde; bunların 
gelirlerinin, gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı %55,5 oranında 
artmıştır.47

1971'den sonraki dönemde ise, gene SSK verilerine göre yapılan 
hesaplamalar, gerçek işçi ücretlerinde belirgin düşüşler olduğunu 
göstermektedir. Buna göre, 1970-1979 yılları arasında işçilerin net 
gerçek ücretlerindeki düşüşün ortalama %40 oranında olduğu 
söylenebilmektedir. 1971'den sonra işçi ücretlerinin gösterdiği bu 
eğilim, geniş ölçüde grev hakkının fiilen kullanılmaz hale gelmiş ol
masıyla, açıklanabilir. Bilindiği üzere, 12 Mart rejimi ile başlayan bu 
dönemde yaygın ve sürekli sıkıyönetim uygulamaları çerçevesinde, 
grev ilânı, sıkıyönetim komutanlarının iznine bağlı olmuştur. Öte 
yandan, aynı dönemde hükümetlerin, 274 sayılı yasadan doğan grev 
erteleme yetkilerini-yasada öngörülmüş bulunan ulusal güvenlik ve 
genel sağlık gerekçelerini de zorlamak pahasına-yoğun bir biçimde 
kullandıkları görülmüştür. Ayrıca, başka bazı hesaplamalar, 1971 
sonrası dönemde genel olarak ücretlilerin ve bu arada memurların 
satınalma güçlerindeki düşüşün daha belirgin olduğunu ortaya koy

maktadır.

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi ile başlayan dönemde ise toplu 
sözleşme düzeninin askıya alınması ve zorunlu tahkim düzenine 
geçilmesi, bu yöntemin doğasına uygun sonuçlar vermeye 

başlamıştır.

1971 sonrası dönemde, işçi ücretlerinde herhangi bir gerçek 
artıştan söz etmek mümkün değilken, ve toplumsal haklar şemsiyesi 
altına geniş bir ücretli ve maaşlı kesim bulunmamasına rağmen, ikti
sadi bunalım gerekçe gösterilmeK suretiyle toplumsal hakların 
sınırlanması yönündeki çabalar yoğunluk kazanmıştır. Oysa, sendika
ların bu dönemde ücret arttırma çabalarında yetersiz kalmış olmalarına
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ek 'İnini M iıılikalaşma oranının, toplu sözleşme kapsamına giren 
ı , ılı im .uyumun ve ücret gelirlerinin maliyetler içindeki payının 
ıİliviık Ulftll. bu yöndeki iddialara geniş ölçüde tartışmalı bir nitelik
İ n ....Ilımaktadır. Gerçekten de bu dönemde ücret gelirlerinin, bazı
ıkllMidı büyüklüklere göre nisbî payının, sanayileşmiş ülkelere 
Kıyn\1.1,'111 çok düşük olduğunu ortaya koyan araştırmalar bulunmak- 

lıuhr.4»

Dolayısıyla, 1971 sonrası İktisadî bunalımın nedenlerini, sendika

larda ve sendikaların ücret düzeyi üzerindeki etkilerinden çok, başka 
alanlarda aramak daha doğru görünmektedir. Özellikle aynı dönemde 

belirginleşmiş bulunan dünya ekonomik bunalımı ile bağlantılı genel 

nedenleri unutmamak gerekli görünmektedir.

S E N D İ K A L A R  V E  P A R L A M E N T E R  T E M S İ L

1960 sonrası dönem, parlamenter temsil alanında Türk-İş açısından 

"partilerüstü politika"nın damgasını taşımıştır. Bu anlayış 

çerçevesinde Türk-İş'in parlamenter temsil alanındaki tutumu, sendi
kalar üzerinde temellenen, bir siyasal etkinlik sağlamak isteyen 
oluşumlara karşı durmak yönünde gerçeklik kazanmıştır. Ancak, 

Türk-İş üst yönetimi bu tutumunun yanı sıra AP iktidarıyla veya AP 

ağırlıklı iktidarlarla uyum içinde bulunmaya özen göstermekten geri 
kalmamış, bu arada bazı Türk-İş yöneticilerinin bu tür siyasal partile
rin mensubu olarak parlamentoya girdikleri görülmüştür.50

"Partilerüstü Politika"ya bir tepki niteliğiyle doğan D İSK ’in parla

menter temsil alanındaki etkinliği, uzunca bir süre 1961’de kurulmuş 
bulunan TİP ile bağlantılı olarak gerçekleşmiştir. Nitekim TİP, çoğu 

DİSK’e bağlı 12 sendika lideri tarafından kurulmuştur. Ancak, 12 Mart 
döneminde TİP'in kapatılmasından sonra DİSK'in bu alandaki etkin

liğinde CHP başlıca unsur haline gelmiştir. Esasen, özellikle 1966'da 
CHP'nin demokratik sol bir yönelim içine girmesinden sonra, seçim 

sonuçlarıyla ilgili bazı gözlemlerin de ortaya koyduğu gibi sendikaların 

tabanında önemli bir etkinlik kazanmaya başladığı görülmüştür. Bu 
oluşuma paralel olarak CHP, DİSK'de kazandığı desteğin yanısıra 

1970'ten sonra Türk-İş içinde güçlenen demokratik sol hareketin de 

desteğini görmeye başlamıştır. Demokratik sol çizginin egemen ol
duğu sendikalardan Genel-İş'in 1977'den sonra DİSK içinde kazandığı 

önemle ve Genel-İş genel başkanının aynı zamanda DİSK genel
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lu  .kam olmasıyla birlikte DİSK-CHP diyologu ayrı bir önem ka

zanmış, bu diyalog zaman zaman bazı sürtüşmelerle kopmalar 

uğramışsa da Türk siyasal hayatında önemli bir belirleyici unsur haline 
gelmiştir.

27 Mayıs darbesinden sonra oluşan Kurucu Meclis'de Tiirk-İş'i 
tenısilen 6 sendikacı bulunuyordu. Bunlar, Anayasa’nın işçi haklan ile 
ilgili maddelerinin biçimlenmesinde ancak belli ölçüde etkili ol
muşlardır.

1961 seçimlerinde AP'dcn bir milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı 
kontenjanından bir senatör olmak üzere 2 Türk-İş'li sendikacı parla
mentoda yer almıştır. 1965 seçimlerinde TİP'tcn seçilen 15 milletve
kilinden 3'ü sendikacıydı. A) ıı seçimlerde AP'den I sendikacı millet
vekili seçilmiştir. I966'da ortanın solu hareketinin egemen çizgi haline 
gelmesinden sonra, CHP de listelerinde sendikacılara yer vermeye 
başlamış; ilk olarak 1969 seçimlerinde 7 CHP'li sendikacı milletvekili 
seçilmiştir. Bu seçimlerde AP 4, TİP ise 2 sendikacı milletvekili 
çıkarmıştır. 1973 seçimlerinde çeşitli partilerden aday gösterilen m il
letvekillerinin dağılımı ise şöyledir: CHP 11, MHP 7, Cumhuriyetçi 
Güven Partisi 4, Millet Partisi 4, AP 3, MSP 3, Türkiye Birlik Partisi
2, Bağımsız 1. Bunlardan, CHP'den 5, AP'den 2 olmak üzere 7 sendi
kacı milletvekili seçilmiştir. 1977 seçimlerinde ise parlamentoya gire
bilen 9 sendikacıdan 6'sı CHP listelerinden seçilmiştir.

12 Eylül sonrasında oluşan Danışma Meclisi için Türk-İş üst 
yönetiminden bazı sendikacıların aday oldukları bilinmektedir. 
Danışma meclisine Türk-İş bünyesinden üç sendika lideri merkez 
kontenjanından seçilmiştir. Bunların üçü de eski kuşak sendi
kacılardır.

S E N D İK A L A R IN  U L U S L A R A R A S I O R G A N İK  İL İŞ K İL E R İ

Türkiye sendikalarının uluslararası organik ilişkilere girmeleri, 27 
Mayıs sonrası dönemde mümkün olabilmiştir. Türk-İş'in ICFTU'nun 
büyük katkıları olmasına rağmen, Türk-İş’in ICFTU'ya üye olma yo
lundaki ısrarlı talepleri, 27 Mayıs öncesi hükümetler tarafından kabul 
edilmemiştir. O  dönemin iktidarı, sendikaların uluslararası düzeyde 
organik ilişki kurabilmeleri için 1947 tarihli sendikalar kanununda bir 
ön koşul olarak öngörülmüş bulunan izni vermekten kaçınmıştır. 27 
Mayıs hükümetinin aldığı ilk kararlardan biri, Türk-Iş'in ICFTU 
üyeliğine izin vermek olmuştur. 1963 Tarihli 274 sayılı yasa ile bu
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I lininin On izin koşulunun kaldırılmasından sonra sendikaların ulusla- 
ııiııi ı ilişkileri yoğunluk kazanmıştır. Türk-İş'in ICFTU’ya üyeliğine 
kı i jiıi ıılıırak Türk-İş'e bağlı sendikalar da ICFTU ile ilişkili kendileri 
ile ilgili işkollarında kurulmuş uluslararası işkolu federasyonlarına 
ıiyc olmuşlardır.

I »İSK'e bağlı“sendikalar da genel olarak ICFTU ile ilişkili ulasla- 
ı aıası işkolu sendika federasyonlarına üye olmuşlardır. Ancak, son 
yıllarda DİSK'e bağlı birkaç sendika, WFTU (World Federation of 
İ rade Unions) ile ilişkili uluslararası işkolu sendika federasyonlarının 
üyeliğine girmişlerdir.

DİSK'in konfederasyon olarak uluslararası düzeyde organik ilişkisi 
olmamıştır. Ancak, Genel-İş başkanımn aynı zamanda D İSK genel 
başkanı olması nedeniyle Genel-İş’in ICFTU ile ilişkili PSI'ın (Public 
Services International) üyesi olması D İSK ’in uluslararası ilişkileri 
açısından da önem taşıyan bir durum oluşturmuştur.

Gerek Türk-İş, gerekse DİSK, ETUC (European Trade Union 
Confederation) üyeliği için müracaat etmişlerdir. 1981 yılı başlarında 
ETUC, Türk-İş'in üyelik talebini reddettiğini; buna karşılık, 
yöneticileri tutuklu bulunan DİSK'in üyelik talebi ile ilgili kararın 
askıya aldığım bildirmiştir. Öte yandan, ICFTU yönetim kurulu, 
Türk-İş'in üyeliğini, 12 Eylülden sonra izlediği tutum nedeniyle, 15 
Ağustos 1981 tarihinden itibaren askıya almış bulunmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma ilk kez yayınlanmak üzere gönderildiği vakit bir sonuç 
bölümü yazılmamıştı. Bunun nedeni, yalnızca böylesine bir yazılı su
nuşun biçimiyle ilgili alışanlıklar değildi, soyut bir tercihe de dayan
mamaktaydı. İncelenen konu ile ilgili olarak, o günlerde meydana gelen 
çok geniş kapsamlı değişiklikler bir sonuçtan ziyade, her an yeni bir 
giriş yazmak eğilimini tahrik edecek nitelikteydi.

Çalışmanın bundan önceki bölümlerinin yazıldığı zamanla, 
yayınevi yetkililerinin talebine uyarak bir sonuç bölümü yazıldığı za

man (Şubat 1983) arasında geçen olaylar, gerek Türkiye'de ücretli 
rıııek ve sendikalaşma, gerekse genel olarak Türkiye açısından, çok 
başka bir dönemin başladığını iyice ortaya koymuştur.

Ülkenin içine düştüğü İktisadî çöküntüyü, anarşi ve terörü 
önlemeyi başlıca amaç olarak ilan eden M illi Güvenlik Konseyi, 12
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Eylül 1980’de yönetime elkoyduktan sonra, parlamentoyu feshederek 
siyasal faaliyetlerin yanısıra sendikal faaliyetleri de askıya almış, bu 
arada, DİSK'in çeşitli kademedeki yöneticisi ve ilgili görülenler 
hakkında "Anayasayı zorla değiştirmeye teşübbüs... zora başvurarak 

parlamentoyu çalışmaktan alıkoymak..." gibi gerekçelerle-65'i idam 
olmak üzere sıkıyönetim mahkemesinde dava açılmıştır. Çoğunluğu 
tutuklu olarak sürdürülen bu kişilerle ilgili karar bu yazı yazıldığında 

henüz verilmemişti.*1

1982 Sonbaharında yürürlüğe giren yeni Anayasa, rejimin nite
liğinde köklü değişiklikler getirmiştir. Oluşmakta olan rejimi, ABD 
eski Dışişleri Hakanı Alexander (laig'in ün kazandırdığı terimle bir 
"yetkeci demokrasi" olarak tanımlamak yanlış görünmemektedir. 
Anayasa'nın sendikal haklarla ilgili olarak getirdiği ayrıntılı düzen
lemeleri, böylesine bir sonuç bölümünde incelemek olanağı elbette 
yoktur. Bu konuda yalnızca, Anayasa'da yeralaıı bir maddeye (Madde 
152) göre, kamusal nitelikteki kuramların yanısıra, sendikaların da 
Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulunun denetimine 
tabi kılındıklarını belirlemek, belli ölçüde açıklayıcı olabilir.

Bu yazı yazıldığında sıra, sendikalar, toplu iş sözleşmesi ve grev 
yasalarının düzenlenmesine gelmiş bulunuyordu. Hazırlığı tamamla
narak açıklanmış bulunan taslakların Anayasa'ya uygun olarak 
öngördüğü hükümleri değerlendiren Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu Genel Başkanı, bazı eleştirilerin yanısıra onayını 
ifade ederken "sendikaların devlete karşı bağımsızlığı savunulamaz" 

demektedir.52

, Türkiye'de ücretli emek/sendikalaşma konusunda daha önceki 
bölümlerde yazılanlar ve bugün yaşanılan koşullarla ilgili olarak yu
karıdaki kısa açıklamalar, incelenen konu çerçevesinde nasıl bir an

lamlı sonuç çıkarmayı mümkün kılabilir?

Bunu kısaca şöyle özetlemek mümkün görünmekte. Türkiye'de 
ücretli emek ve sendikalaşmanın evrimi, bu unsurların, demokratik 
mücadele ve demokratik işleyiş süreci içinde ağırlık kazanmaları 
doğrultusundaki nicel ve niteliksel gelişimleriyle özdeştir. Bugün 
varılan noktada demokrasi ve ücretli emek ve sendikalaşma sorunları, 
ülkenin tarihinde görülmemiş ölçüde içiçe girmiş bulunmaktadırlar. 
Itıı açıdan bakıldığında, belki bir tarihsel dönüm noktasından sözetmek 

dopııı olacaktır.

I )Utıyanın çeşitli toplumlarının tarihi, ücretli emek ve sendika
l l ı ğ ı n ı  i l e  ı l f  i l i  temel hak ve özgürlükleri çiğnemeden demokrasiyi or-



tadan kaldırmanın (kuşkusuz ancak geçici bir süre için) mümkün ol 
madiğini göstermektedir. Ancak, dün ve bugün bir başka gerçeği daha 
ortaya koymaktadır: Ücretli emek ve sendikalaşma mevzuattan 
doğmamıştır ve demokrasinin doğuş ve gelişim sürecinde, çok önemli 
katkıları, bu unsurlar sağlamıştır ve sağlamaktadır.

1) Bkz. Kem al Sülker. Türkiye'de İşçi Hareketleri (İstanbul. Gerçek Yay ın ları, 1973) s. 13

2) Kem al Sülker, Türkiye'de Send ikacılık  (İstanbul; Sendika K ültürü  Yayın lar, 1955) s.8; Ayrıca 

bkz. Donald  Qutaet, Social D isintegration and Popular Resistance in  the O ttam an Empire, 

1881-1908; Reactions to European Econom ic Penetration (New York; N ew  Y o rk  University 

Press, 1983).

3) Bkz. "Sendikacılık  T arih im izden B ir  Yaprak" Sendika, 31 Ağustos 1946.

4) Bkz. A lpaslan Iş ık lı. Send ikac ılık  ve Siyaset (İstanbul; B ir ik im  Yay ın ları, 1979).

5) 1900'e kadar kurulan öze l sanayi teşebbüslerinin sayısı sadece 106'dır. B un ların  28'i yemek, 

27'si tekstil, 29'u kağ ıt ve m atbaac ılık la  ilg iliyd i. 1913 y ılında işçi sayısı 16.309 o lup bunların 

3.939'u yemek, 7.667'si tekstil ve 1.796’sı kağ ıt ve m atbaacılık  sanayiinde çalışıyordu. (Devlet 

İstatistik Enstitüsü, Türkiye'de Toplum sal ve Ekonom ik  Gelişm enin  50. Y ılı, Ankara; 

Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü M atbaası, 1973, s.37-38)

6) Bkz. Sülker, Türkiye'de Send ikacılık , s.5-24; M ehm et Şehmus Güzel. "Le m ouvem ent ouvrier 

et les grèves en Turquie; de l'Em pire O ttom an à  nos jours" doktora tezi (3 ème cycle). Université 

de A ix-Marseille. 1975, c ilt 1, s 1 -111

7) Güzel. "Le m ouvem ent ouvrier", s. 101-124.

8) Bkz. G ündüz  ö k ç ü n , Tatil-i Eşgal Kanunu-Belgeler Y orum lar (Ankara; Ankara Üniversitesi 

Siyasal B ilg iler Fakültesi Y ay ın lan , 1982.

9. Arhangellas G avril, Anadolu-Bağdat Dem iryo lların ın  İçyüzü (İstanbul, 1927); M etin  Kutal, "le 

syndicalisme devant la  lég islation turque et le mouvement syndicale en Turquie" tez, Université 

de Grenoble, 1959, s.39.

10) Bu dönemde sendika faaliyetleri hakkında, yukarıda adı geçen eserlerden başka Bkz. George 

Paupt ve Paul Dum ont, O sm anlı İmparatorluğunda Sosyalist Hareketler (İstanbul; G özlem  

Yayınları, 1977); George Haupt, "Lé début du mouvement socialiste en Turquie", M ouvem ent 

Social, 45 (A ra lık  1963); O ya  Sencer. Türkiye İşçi S ın ıfı (İstanbul; Habora Yay ınev i, 1977)

11) 1927 Say ım ı Bkz. 50. Y ıld a  Ç a lışm a  H ayatım ız (Ankara; Ç a lışm a  B akan lığ ı, 1973) s.48.

12) D İE , Ge lişm enin  50. Y ılı. s. 151.

13) Bu partiler ve sendikalar hakk ında bkz. M ete Tunçay, Türkiye'de Sol A k ım lar 1908-1925 (A n 

kara: Ankara Üniversitesi Siyasal B ilg iler Fakültesi Yay ın ları, 1967) s. 146-151; G üze l "Le m o 

uvement ouvrier", s. 101-124; G ündüz  Ö kçün , Türkiye İktisat Kongresi-1923 İzm ir: Haberler, 

Belgeler, Y orum lar (Ankara; Ankara Üniversitesi Siyasal B ilg ile r Fakültesi Y ay ın lan , 1982) 

s. 160-208

I 'I ) Bkz. ö k ç ü n , Türkiye İktisat Kongresi.

15) Bkz. Tunçay, Türkiye'de Sol A kım lar, s. 187-191; Stéphane Yerasimos, "Tek Parti Dönem i".

16) Vedat D ic le li, "İşçi ve İşveren Send ika lan ", U lus, zikr. Ç a lışm a Dergisi, 2, no. 16 (Mart 

1947).

17) lUı siyasi partiler hakk ında bkz. Sülker, Türkiye’de İşçi Hareketleri, s.56-57, 59-60; İbrahim
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T opçuoğlu , Neden 2 Sosyalist Partisi-1946 (Ankara; Eser Matbaası, 1976) Rasih Nuri İleri, TKP 

Gerçeği ve B ilim se llik  - Q uo  Vadis T opçuoğlu? (İstanbul; A nado lu  Y ay ınev i, 1976)

18) DP 'n in sözcülerinden Fuat K öprülü, o dönemde grev hakkı ile  ilg ili olarak Meclis kürsüsünden 

şunları söylem iştir: "... ve bu hak tanınm adıkça orada dem okratik m anada sendika ve hürriyetinin 

mevcut o lduğu  asla idd ia edilem ez." Bkz. T B M M  Zabıt Ceridesi, cilt IV , s.307, O turum ; 20.2 1947.

19) Sülker, Türkiye'de Sendikacılık , s.218-227

20) Bu dönem de siyasi gelişmeler hakkında bkz. Geoffrey Lew is, "Po litica l Change in Turkey" 

W illian  Hale (dor ), Aspects o f  Modern Turkey (Londra; Bowker, 1976) içinde, s.5-21; ayrıca Cem  

Eroğul, "Ç ok  Partili Düzen in  Kurulması; 1945-71."

21 ) Türk İş, Sendikalar ve Grev, I .okavt Hakları: Sendikalar ve T oplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 

Yasaları ile ilg ili Meclis Tutanakları Derlemesi (Ankara; Türk-İş Y ay ın ı, 1964) s. 131

22) Bkz. A lpaslan  Işıklı, "İşçi M em ur A yrım ı Sorununun Düşündürdük leri", Siyasal B ilg iler 

Fakültesi Dergisi, 26, no.4 (A ralık 1971)

23) 274 sayılı Sendikalar ve 275 sayılı Toplu İş Sttzlcsmesi, G rev ve Lokavt Yasaları 15 Tem m uz 

1963'tc kabul ed ilm iş ve Resm i Gazcte'de (no. 11462 / 24 T em m uz 1963) yayınlanm ıştır. Bu konuda 

ayrıntılı bir çözüm lem e için bk / A lpaslan Işık lı. "La liberté syndicale des salariées en Turquie" H. 

Mosler ve R. Bernhardt (der ), Die Koalitionfrcihcit des Arbeitnehmers (Berlin; Springer-Verlag, 

1980) iç inde s.899-943.

24) 14 Ağustos 1965'te yürürlüğe giren 624 sayılı kanun.

25) Bkz. M uam m er Aksoy, Devrim ci öğre tm en in  K ıy ım ı ve Mücadelesi (Ankara; Sevinç M atbaası, 

1975)

26) Türk-İş. Türk-İş 6 ncı Genel K uru l İcra ve Y öne tim  K uru lu  Ç a lışm a  Raporları (Ankara; Türk-İş 

Yay ın ları, 1966)

27) Türk-İş'in 24 ilkesin in ilk  23 u 21 N isan 1968'de top lanan 7. Genel K uru lunda kabul edilm iş, 

sonuncu ve 24. ilke ise 11 M ayıs 1970’de toplanan 8. Genel Kuru lunda eklenmiştir. 24 ilke iktisadi, 

top lumsal, siyasal alanda benimsenen hedef ve am açların ifadesidir. Sosyal-demokrat bağım sızlıkç ı 

b ir ç izg iy i yansıttığı söylenebilir. Toplum sal hakların genişletilmesi ve gerçekleştirilmesi, toplumsal 

adaletin gerçekleştirilmesi, toprak ve tarım  reformu, petrol ve madenlerin işletilmesinde devlete ge

niş ö lçüde  öncelik , demokratik p lanlı kalk ınm a, yerli sermayeye önce lik  v.b. açık lanan başlıca amaç 

ve hedeflerdir. 24 ilken in  tam  metni iç in  bkz. Iş ık lı, Send ikacılık  ve Siyaset, s.455-58.

28) 1960-70 Dönem inde , Türk-İş faaliyet raporlarında yeralan rakamlara göre yapılan b ir hesapla

m aya göre bu konfederasyonun A ID  kana lıy la sağladığı yardım lar 13.447.614,03 T L ; O EC D 'den  

382.076,16 TL; ICFTU 'den 733.005,00 TL'dır. Oysa aynı dönemde Türk-İş'in top lam  aidat geliri 

13.544.926.65 T L ’dir. Türk-İş-ABD ilişk ileri iç in  bkz. Iş ık lı, Send ikacılık  ve Siyaset, s .184, 366- 

369.

29) B ir kaynağa göre, Brezilya'da 1964'te Dr. Joao G ouiart'ın  sosyal-demoktqrat iktidarına son veren 

ve C IA 'n ın  eseri o lduğu  ileri sürülen hüküm et darbesinde A F L D  arac ılığıyla yetiştirilen "sendika li

derleri" önem li rol oynam ışlardır. Bkz. S idney Lens, "Le syndicalisme A m érica in et la C IA "  Les 

Temps Modernes, 252 (M ayıs, 1967)

30) Bruce H. M illen , Factions o f  the Türk-İş Labor M ovem ent D iffer Over Political R o le" M onth ly  

Labor Review, United States Department o f  Labor (Haziran, 1969)

31) Bkz. A hm et Sam im , "So l".

32) C ah it Talas, "Türk-İş ve D İS K  Kavgası", M illiye t, 5 N isan 1967.

33) Bkz. Bülent Ecevit, Dem okratik  Solda İşçi K öy lü  E lele (Ankara; A jans Türk Matbaası, 1976); a.y. 

C H F n in  Düzen D eğ iş ik liğ i Program ında Ça lışan la rın  Hakları ve E tk in liğ i (Ankara; C H P  Ankara İl 

ö rg ü tü  İşçi Kom itesi Y ay ın ı, 1977); H ikm et B ila , C H P  Tarihi 1919-1979 (Ankara; Doruk M atba

ac ılık  Sanayii, 1979)

U ) "4'lcı Raporu" D İSK  tarafından teksir halinde yayın lanm ıştır. Bkz. Iş ık lı, Send ikacılık  ve S iya

set, s,423-426. "12'ler Raporu" hakkında bkz. Türk-İş, Türk İşçi Hareketi İçin Sosyal Dem okrat

164



Düzen (Ankara; A yy ıld ız  M atbaası, 1971); Iş ık lı, S end ikac ılık  ve Siyaset, s.426-431, 459- 

464.

35) Bkz. Sam im , "So l"

36) 1317 sayılı ve 29 T em m uz 1970 tarihli yasa, Resm i Gazete, no. 13577/12 Ağustos 1970.

37) Bkz. Turgan A r ın ır  ve Sırrı ö z tü rk , İşçi S ın ıfı, Sendikalar ve 15-16 Haziran; O lay lar, Neden

leri, Davalar, Belgeler, A nılar, Y orum lar (İstanbul; Sorun Yay ın ları. 1976)

38) 18 M ayıs 1971 'de İsra il’in İstanbul Başkonsolosu E fra im  E lrom , m eçhul kişiler tarafından 

kaçırılarak ö ldürü ldü . O lay  üzerine çok sayıda b ilim  adam ı, aydın, sendika lideri v.b. 

s ık ıyönetim  kom utan ın ın  emriy le gözaltına a lınd ı. B un lar arasında D İS K  Genel Başkanı dahil 

o lm ak üzere, D İSK 'in  üst kademe yönetic ilerinden beş kişi de bulunm aktayd ı. B ir ay kadar hapis 

kaldık tan sonra salındılar. O lay ın  gerçek failleri bulunam ad ı.

39) Bkz. M ehm et A li A ğaoğulları, "A şırı M illiye tç i Sağ".

40) 1 M ayıs 1977'de, İstanbul'da Taksim  alanında D İSK 'in  öncü lüğünde  yapılan kutlam a gösterileri 

esnasında alana hakim  durumdaki Intercontinental O te li'n in  tepesinden m eçhul kişilerce kala

balık  üzerine  ateş aç ılm ış , s ık ılan kurşunlar ve çıkan kargaşa yüzünden  çok  sayıda can kaybı 

meydana gelm iştir.

41) D İSK 'in  kurucularından ve 1977 sonuna kadar Genel B aşkan lığ ın ı yapm ış olan Maden-İş 

Sendikası Genel Başkanı K em al Türkler 21 T em m uz 1980 tarihinde b ir s ilah lı saldırı sonucu 

ö ldürü lm üştür.

42) Bu tahm inler konfederasyonların faaliyet raporlarına dayanmaktadır. A ltı konfederasyonun 

1976'da î . 879.780 ve 1977'de 1.654.327 üyesi bu lunm aktayd ı. (Ça lışm a B akan lığ ı. Ça lışm a 

Dergisi -Ekim 1978- s. 174).

43) Devlet İstatistik Enstitüsü, İstatistik Y ıllığ ı (Ankara; Başbakanlık Devle t İstatistik Enstitüsü 

Matbaası, 1981). s. 169

44) Bureau International du Travail, Les problèmes du travail en Turquie (Cenevre; International 

Labor O ffice , 1950) s.7.

45) Devlet P lan lam a Teşkilatı, K a lk ınm a P lan ı; B irinci Beş Y ı l  1963-1967 (Ankara; Başbakanlık 

Basımevi, 1963) s.49.

46) A lpaslan Iş ık lı, Ücret (Ankara; D oğan  Yay ınev i, 1975)

47) Devlet P lan lam a Teşkilatı, K a lk ınm a P lanı; Ü çüncü  Beş Y ı l  1973-1977 (Ankara; Başbakanlık 

Basımevi, 1977) s.90.

48) A .B .D .'de  sendikalaşm ış kesimlerde, emeğin gelir iç indek i payı, 1932'de % 98 .4 ,1956 'da % 74.2 

olarak hesaplanm ıştır. Bkz. A ilen  M . Carter, Theory o f  W ages and Em ploym ent (Homewood, 

III.; R ichard L . Irw in, 1959), s .168.

49) İmalat Sanayi Anketlerine dayanılarak yapılan bir hesaplamaya göre, Türkiye'de ücretlerin 

üretim  maliyeti iç indeki payı, 1965'te %23.1, 1973’te %21.5'tir; aynı yıllarda ücretlerin katma 

değer iç indeki payı ise % 11.3 ve %10.8'dir. (Bkz. İçen Börtücene, "Ücretler ve Fiyatlar" 

Türkiye'de T oplu Pazarlık Sistem inde Y o l Gösterici Faktörler (Ankara; M il li Prodüktivite M er

kezi Y ay ın lan , 1976, s .85) Devle t P lan lam a Teşkilatın ın b ir araştırmasına göre, öze l kesim  

imalat sanayiinde, top lam  ücretlerin katm a değere orahı, sabit (1951 y ılı)  fiyatlarla, 1968'de 

%26.9'dur. (Bkz. Devlet P lanlam a Teşkilatı, Ö ze l Kesim  im a la t Sanayiinde V erim lilik , Tekno

lo jik Ge lişm e  ve Kaynak D ağ ılım ınd a  E tken lik  -Ankara; B aşbakan lık  Basım ev i, 1975- s.60) 

Bir başka araştırmaya göre, 1968'de katma değer iç inde  em eğin  nisbi payı, cari fiyatlarla, özel 

kesim im alat sanayiinde % 33, kamu iktisadi teşebbüslerinde %42.62'dir. (Bkz. Nuri Y ıld ın m , 

Neo-klasik İktisadın T eknolo jik  Ge liş im e  Y ak laş ım ı -Ankara; A nkara Üniversitesi Siyasal 

B ilgiler Fakültesi Y ay ın lan , 1974- T ablo 26 ve 27).

M)) ö rn e ğ in  Türk-İş Genel Başkanı o lup uzun  y ıllar Türk-İş yöne tim  kurulu  üye liğ i yapm ış bu lu 

nun. T eksif Genel Başkanı Şevket Y ılm az , 1969'da A P  m ille tvek ili o lmuştur. Türk-İş E ğ itim
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labio 1- Sendikacılığın Gelişimi: 1948-80

İş Yaşamı Sendikalı Sendikalı Sendika
Kapsamına İşçi oranı Sayısı

Giren İşçi Sa- Sayısı (a)

1948
yısı

329.463 52.000 15.8 73

1949 344.914 72.000 20.9 77
1950 373.961 78.000 20.9 88

1951 427.364 110.000 25.7 137
1952 488.505 130.000 26.6 248

1953 556.535 140.000 25.2 275
1954 583.292 180.387 30.9 323
1955 604.295 189.595 31.4 363
1956 645.321 209.155 32.4 376
1957 685.827 244.853 35.7 383
1958 707.206 262.591 37.1 394
1959 754.875 280.786 37.2 417
1960 824.881 282.967 34.3 432
1961 868.954 298.679 34.4 511
1962 903.817 307.839 34.1 543
1963 975.570 295.710 30.3 565
1964 999.569 338.769 33.9 595
1965 1.082.507 360.285 33.3 668
1966 1.142.912 374.058 32.7 704
1967 1.336.945 834.680 798
1968 1.327.215 1.057.928 755
1969 1.365.936 1.193.908 797
1970 1.406.100 2.088.219 737
1971 1.448.108 2.362.787 631
1972 1.562.580 2.672.857 642
1973 1.612.579 2.658.393 637
1974 1.718.551 2.878.624 675
1975 1.819.456 3.328.633 781
1976 1.580.000 3.269.356 787
1977 1.970.000 3.807.577 863
1978 (b) 2.205.056 3.897.300 879
1979 (b) 2.152.411 750
1980 (b) 2.204.807 5.721.000 733

NOT:
(a) Metinde belirtildiği gibi, sonraki yıllarda sendikalı işçi sayısı hem kasıtlı abartma. 

Iıem de bir işçinin birden fazla sendikaya üye olmasına izin verilmesi nedeniyle, gü

venilir değildir. Bu yüzden yukarıda 1967-80 döneminde sendikalı oranı verilmemiştir. 

Ilıma karşılık 1985’te sendikalı işçi sayısı 1.826.471 olarak kaydedilm iştir ki. bu ger- 

vi'kv'i bir sayı sayılabilir. (Resmi Gazete no.18814/11 Temmuz 1985)

(İt) Sosyal Sigortalar Kurum u kapsamında giren işçi sayısı.

Kaynak: Ça lışm a B akanlığ ı Sayıları; A lpaslan Işık lı, Toplu îş Sözleşmeleri ve Tür

kiye Ekonomisi İçindeki Yeri (Ankara; Ankara Üniversitesi Siyasal B ilgiler Fakültesi 

Yayınları, 1967, s .100; Devlet İstatistik Enstitüsü istatistik Y ıllığ ı (Ankara; Baş

bakanlık Devlet istatistik Enstitüsü Matbaası, 1983) s.207; Sosyal Sigortalar Kunım u  
«ayıları.
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Tablo 2- Sosyal Sigortalar Kuruntuna Kayıtlı İşçilerin Ücrctleri: 1958-80

Cari Fiyatlarla Geçim Gerçek Değişim

Ücret Endeksi Ücret %
• Ortalaması (a)

1958 10.90 100.0 10.90
-1.0

1959 13.28 123.1 10.79

1960 14.45 131.2 11.01 2.0

1961 15.59 1.36.7 11.40 3.5

1962 16.48 142.8 11.54 1.?

196.3 17.91 159.1 11.40 -1.2

1964 19.50 161.0 12.18 6.8

1965 21.64 169.3 12.78 4.9

1966 23.28 176.8 13.17 3.1

1967 25.8.3 187.6 13.77 4.6

1968 28.22 196.1 14.39 4.5

1969 32.13 205.9 15.60 8.4

1970 35.32 225.8 15.64 0.3

1971 39.32 266.0 14.78 -5.5

1972 43.88 303.9 14.43 -2.4

1973 54.41 343.5 15.84 9.8

1974 68.26 424.2 16.09 1.6

1975 85.55 515.4 16.60 3.2

1976 115.30 602.5 19.14 15.3

1977 146.5.3 789.9 18.55 -3.1

1978 207.93 1326.2 15.68 -15.5

1979 294.31 2351.4 12.52 -20.2

1980 426.96 4133.8 10.33 -17.5

iJcflatör olarak İstanbul T ia r ı 'l  Oılası'ııın İstanbul şehri ücretliler geçinme endeksi kul

lan ılm ıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumu İstatistik Y ıllığ ı (çeşitli yıllar); Iş ık lı, Ücret; Türk Sa- 

■ıayicileri ve İş Adamları Derneği, Ilı e Turkish Economy; 1982 (İstanbul; 1 U S IA D  Y a 

yınları, 1982) s.85-93.
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1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970 
(a) 1971 

(a) 1972 
(a) 1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979 

(a) 1980

Tablo 3-GrevIer: 1963-80

___________Grevler____________  Grevd Kaybolan

Özel Sektör Kamu Sektörü Say sl İşKÜnü Sayısı

7 1 1.514 19.739
75 8 6.640 238.261
40 6 6.593 336.836
36 6 11.414 430.104
52 48 9.468 344.112
45 9 5.179 175.286
67 19 20.162 323.220
46 26 21.156 220.189
54 24 10.916 476.116
0 0 0 0

15 7 12.284 479.857
23 22 21.046 470.088
77 13 25.389 1.102.682
83 22 32.899 1.768.201

138 29 59.889 5.778.205
148 27 27.208 1.598.905
144 46 39.901 2.217.347
197 30 46.216 5.408.618

NOT:

( a )  Grevler, 12 Mart 1971 müdahalesinden sonra yasaklanmış ve Ekim  1973 se

çimleriyle sivil yönetimi geçilene kadar yasadışı kalmıştır. Keza 12 Eylül 1980 dar
besinden sonrada grevler yasaklanmıştır.

Kaynak: »Mehmet Şehmus Güzel, "Cumhuriyet Türkiye'sinde İşçi Hareketleri" C um 

huriyet Dönem i Türkiye Ansiklopedisi (İstanbul; İletişim Yayınları, 1983-85). cilt 7
c l f tAO I S7f \  T l  J / t i



TURK-IŞ VE AAFLl*

(Sayın Şükran Ketencinin Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, 
1 Ocak 1987 tarihinde, "Tiirk-İş veAAFLİ" başlıklı b ir yazısı çıktı. Bu 
yazıda yer  alan görüşlerle ilgili bazı eleştirilerim i ve düşüncelerimi 
ifade eden ve aynı başlığı taşıyan b ir  yazı yazarak, yayınlanm ası ri
cası ile söz konusu gazetenin Genel Yayın Müdürü Haşan Cemal'e 
9 Ocak tarihinde ulaştırdım.

Sayın H. Cemal'i 24 Ocak günü telefonla aradım. Yazımı 
yayınlamayacaklarını bildirdi. Açıkladığı gerekçeyi garip ve ilginç 
buldum. Ben bu yazıda Sayın Ş. Ketenci'yi "ajanlıkla" suçluyormuşum  
ve yazının üslubu çok sertmiş. Gerçekte ise benim yazım da "ajanlık" 
suçlaması anlamına gelebilecek tek b ir satır bulunmadığı 
görülebileceği gibi; hakarete varan sertlikte bir üslubun çarpıcı bir 
örneği Sayın Ketenci'nin anılan yazısında ortaya konulmuştur. 
Ayrıca, Sayın Ketenci geçen 24 Ocak'ta birlikte katıldığımız b ir  açık  
oturumda, çalıştığı gazetede kendisini "ajanlıkla" suçlayan bir yazının  
çıkmasına göz yumamayacağını ve bu nedenle söz konusu yazının  
çıkmasını "ağırlığını koyarak" kendisinin engellediğini açıklamıştır.

Mülkiye D ergisi sorumluları, bu yazımı olduğu gibi yayınlayarak, 
Cumhuriyet adına sergilenen böylesine b ir  tutumun takdiri için, sayın

* M ü lkiyeliler B irliğ i Dergisi, No: 86, N isan 1987, s, 5-6.



okurların hakemliğine başvurmamı da sağlam ış oluyorlar. Kentlileri 
ne müteşekkirim.)

Türk-Îş Genel Kurulu'nda önemli bir karar alındı. Kararda "Eğitim 
çalışmaları iki Amerikalının eline terk edilmiştir. Ancak biz, bağımsız 
bir eğitim çalışması yaparak gerçek demokrasiye ulaşılacağı 
inancındayız," denilmektedir. Özünde, Türk-İş'in AAFLI ile 
ilişkilerinin kesilmesini öngören bu karar, bazı çevreleri pek rahatsız 
etmişe benziyor. Bu arada, söz konusu kararın alınmasına öncülük 
etmiş olan sendika önderlerine karşı"gaflet, bilgisizlik... ikiyüzlülük" 
gibi hakaretler yağdırılmıştır.

Biraz daha açıklamak gerekli olabilir. "Gaflet, bilgisiz
lik..ikiyüzlülük" gibi suçlamalara hedef olanlar, yakın ve yetkin bir 
tanığın iddia ettiğine göre onbinlerce doları bir yılda bölüşmüş olanlar 
değildir.(*) Koskoca Türk-İş’i doğum-kontrol araç ve gereçleri ithal ve 
dağıtımı ile uğraşan bir kuruluş niteliğine indirgeme çabası içinde 
olanlar da değildir. Bu tür ithamlara uğrayanlar, daha pek çok başka 
şeyi de göze alarak, Türk-İş'in bağımsızlığım sağlama yolunda 
önemli bir adımın atılmasını gerçekleştirmiş ve açık veya gizli 
yürütülen geniş kapsamlı bazı engelleme çabalarını bu genel kurulda 
tümüyle aşamamış oldukları için alınmasına öncülük ettikleri bazı 
kararlan kendi elleriyle hayata geçirmelerine imkan verecek oy po
tansiyelini şimdilik sağlayamamış olan bir kısım sendikacılardır.

Kuşkusuz,Türk-İş-AAFLI ilişkilerinin sonuçları, bazı sendi
kacılara ve işçi konularında "uzmanlaşmış" gazetecilere Amerika'ya 
seyahat imkanı sağlanmasından ve bazı insanların bazı dünya nimet
lerinin tadına varmalarından ibaret olsaydı üzerinde durmaya değer bir 
yanı bulunmayabilirdi. Dolayısıyla, bu konulara ışık tutma çabası 
içinde olanlara yöneltilen "Çetin Altan'ın v iskisi" ile uğraşılan yerler
de kaldıktan yolundaki suçlamalar haklılık kazanabilirdi. Ne var ki 
sorun, bu boyutları çoktan aşmaktadır ve "AAFLI, Türk-İş'in eğitim 
programlannın parasal finansmanını yapar. Türk-İş'in bu para ile 
düzenlenen eğitim programlarından doğrudan kendi yöneticileri so
rumludur... Bilinçli sendikacılar C IA  denetimine karşı kolayca önlem 
alabilirler" denilerek geçiştirilmesi gerçekçi görünmemektedir. Ame
rikan hükümetinin resmi dış politikasının uygulamasına katkıda bu-

* Bu iddia, Türk-İş'in 22-28 Aralık 1986'da toplanan 14. Genel Kurulunda o ta 
rihdeki genel sekreteri Sadık Şide tarafından ortaya atılmıştır.
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I..... in m ı.y i>)iıınıı üstlenmiş olan AAFLI gibi bir kuruluşun
I ilil iyi- < Irk ı sendikalara karşılıksız para dağıtabileceğini ummak için, 

eri,ını-jlr kendilerine renkli boncuklar sunularak varlan yokları elle- 
ı inili n alınan Kızılderililerden daha saf olmak gerekir.Dünya'da ve 
ülkemizde yaşanılan olayların gerçekçi bir açıdan gözlemi, bu tür 
ilişkilere dayalı bir ağın, bugünkü Türk sendikacılığının gelişim 
yollarının tıkanmasında yürürlükteki mevzuattan bile daha ciddi bir 

engel teşkil ettiğini ortaya koymaya yeterlidir.

Vaktiyle İsmet Paşa " Büyük devletlerle işbirliği yapmak, yırtıpı 
hayvanla aynı yatağa girmeye benzer" demişti. Engin ve emsalsiz bir 
deneyim birikiminin ürünü olan bu yargı, devletten devlete ilişkilerin 
önemli bir yönünün açıklanması bakımından anlamlıdır. Konu, ya
bancı bir devletle bir ulusal işçi konfederasyonunun ilişkileri olunca 
çok daha hassas ve önemli başka bazı özellikler kazanmaktadır. 
Herşeyden önce, sendikaların sendika olmalarının temel koşulu olan 
sendikal özerklik ve bağımsızlık ilkesi önemli bir yara almaktadır. 
Unutmamak gerekir ki, yürürlükteki Sendikalar Yasası da bu ilkeyi 
benimsemiş olduğu için 40. maddesi ile sendikal kuruluşların dev
letten ve devlete bağlı kuruluşlardan mali yardım alamayacaklarını 
öngörmüştür. Bu nedenledir ki özgür ve bağımsız sendikacılık an
layışının egemen olduğu ülkelerde ve örgütlerde bu tür ilişkilere karşı 
çok kesin bir duyarlılık gösterilmektedir. Örneğin, Tek Gıda-İş'in 

üyesi bulunduğu ICFTU ile bağlantılı bir uluslararası meslek fede
rasyonu olan IUF'nin yayın organında geçenlerde yayınlanan bir 
yazıda sendikaların AAFLI ile ilişkisi irdelenirken, başlık olarak bir 
Amerikan atasözünden yararlanılmıştır. " If you lye down with dogs, 
you get up with fleas" ("körle yatan şaşı kalkar" diye çevrilebilir.) de

nilmektedir bu atasözünde.

AAFLI benzeri örgütlerin Batı ve Kuzey Avrupa toplumlarındaki 
etkinlikleri son derece sınırlıdır. Geçtiğimiz yıllarda AAFLI'nin bir 
benzeri olan ETUI Fransa'nın üçüncü derecede önemli sendika konfe
derasyonu olan FO ile bu tür ilişkiler kurmayı denediğinde Liberation 
gazetesinin başını çektiği yoğun bir tepki ile karşılaşmıştır. Bu du
yarlılık yalnızca Amerika’ya karşı değildir. Çok geniş sendikal 
özgürlüklerin bulunduğu İngiltere'de grevci maden işçilerinin sendi

kasının Kaddafi'den yardım aldığı iddiası üzerine yer yerinden oy
namıştır. Bu ülkelerde gerekli ve dokunulmaz sayılan ilişki, yalnızca 

uluslararası sendikal dayanışmadır.
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Ilının karşılık, AAFLI ve benzeri örgütlerin gelişmekte olan 

IIİIm İmle (özellikle Güney Amerika'da ve Uzak Doğu' da) sendikaları 
\. mIı-Mtlirmekte geniş bir nüfuz ve etkiye sahip oldukları görülmüştür. 
( lılııry  Amerika'da çoğu demokratik rejimlerin yıkılarak yerlerine as- 
I cıı diktatörlüklerin kurulmasında, AAFLI'nin bu bölgede faaliyet 
j'Osteren eşi olan AIFLD'nin büyük rol oynadığı bilinir. 1964 de Bre
zilya'da sosyal-demokrat Dr. Goulart'ın, 1973'de Şili'de Allende'nin 
iktidarlarının devrilmesinde A IFLD kanalıyla akıtılan paraların ve bu 
Hnstitü tarafından "eğitilen" bazı sendikacıların katkıları bizzat 
AIFLD'nin direktörü Doherty tarafından da açıklanmıştır. Uzak- 
Ooğu'da ise Filipinler'de diktatör Marcos'a destek olan sendikacılara 
milyonlar yağdıran, Güney Kore’de baskıcı rejimle işbirliği yapan 
sendika konfederasyonuna destek olan AAFLI 'dir.

Ülkemizde AAFLI'nin etkinlikleri 1980 sonrasında tam bir 
tırmanışa geçmiştir. Her türlü sendikal faaliyetin askıya alındığı 
dönemlerde bile AAFLI, hükümetlerin açık desteğinden de yararlana
rak sendikalar ve Türk-İş içindeki faaliyetlerini yaygınlaşıtırmıştır. 
AAFLI’nin bu dönemde Türk-İş üzerindeki etkilerinin getirilen 
kısıtlamalara yardımcı olma doğrultusunda olduğunda kuşku yoktur. 
Nitekim, AAFLI Genel Direktörü 1982 Ekim ayında ülkemizde 
düzenlediği basın toplantısında bu kısıtlamaları açıkça savunmuştur.

Türk-İş yönetiminin bugün karşı çıktığı 1982 Anayasası'na vak
tiyle niçin "evet" dediği ve bugün eleştirdiği çalışma yasalarını 
hazırlayan hükümete vaktiyle niçin bakan vermeyi kabul ettiği soru
larının yanıtı ancak böyle bir çerçevede açıklık kazanabilir. Türk-İş'in 
AAFLI ve benzeri kuruluşlarla ilişkisinin önem taşıyan yönü de esas 
olarak bu noktada belirmektedir.(*)

* Not: 7-13/12/1992 tarihinde yapılan 16. genel kurulunda, Türk-İş'in A A F L I ile ilişkileri kesil

m iştir. A .I.
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TÜRKİYE'DE İŞÇİ HAREKETİNİN 
BATI İŞÇİ HAREKETİ KARŞISINDA

•• •• •• w  «•

OZGUNLUGU

"Japonlar biribirinin aynıdır" diye bir söz vardır. Bununla dışarıdan 
bakışla, herhangi bir gruba dahil olan unsurların benzer göründükleri; 
oysa, gerçekte bu unsurların kendi aralarında önemli bazı ayırıcı 
özellikler taşıdıkları gerçeğinin unutulması gibi bir yanlışlığın 
sözkonusu olduğu vurgulanmak istenir.

"Batı" denildiğinde de bu çok geniş ve hiç de homojen olmayan 
gruba dahil edilen unsurlar arasında çok temel bazı ayrılıklar bulun
duğunu unutmamamız gerekir. Özellikle, sendikacılık ve işçi hareketi 
açısından, Batı dediğimiz ülkeler ve toplumlar grubunda doğmuş ve 
gelişimini sürdürmekte olan oluşumların aynı torbaya konulmalarının 
imkânsızlığı bilinmektedir. Bu durum, çeşitli ülkelerde görülen işçi 
hareketleri arasında kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi, aynı ülkede 
çeşitli dönemlerde veya belli bir dönemde ve fakat değişik akımların 
etkisi altında varlık kazanmış bulunan işçi hareketleri arasında da 
göeaıdı edilemeyecek bir önemde kendisini gösterir. Nitekim, Batı işçi 
hareketini (ki bu geniş ölçüde uluslararası veya dünya işçi hareketi 
anlamına gelir) incelemeye yönelik çalışmalarda veya yayınlarda ele

*1 1 . Tez K itap D iz is i, sayısı: 5, Şubat 1987, s. 10-31.
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«ılımın olgunun tarihsel veya ideolojik çerçevede anlam taşıyan belli 
Im / i mı Ikındırmalara tabi tutularak sunulduğu görülür.

öte yandan, Türkiye'de işçi hareketinin, evrim sürecinin bütün 
dönemlerinde veya kendisini oluşturan öğelerin tümü bakımından, 
değişmez ve benzer özellikler taşıdığını söylemek de mümkün 
değildir. Örneğin: Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında görülen 
işçi hareketi ile II. Dünya Savaşı sonrası veya 27 Mayıs sonrası işçi 
hareketi arasındaki önemli bazı ayrılıkları görmemek olanaksızdır. 
Bunun gibi, Türk-İş ile DİSK'in tümüyle aynı özellikleri taşıyan ve 
aynı belirleyici etkilerin biçimlendirdiği oluşumlar olduğunu söylemek 
herhalde yanlış olur.

Bu nedenle, Türkiye işçi hareketi ile Batı işçi hareketi arasında 
yapılacak bir karşılaştırmanın yalnızca çok genel bazı çizgilerle 
sınırlı kalması, bir başka deyişle, ele alman iki olguyu meydana geti
ren unsurları kendi içlerinde bir bütün olarak kapsayan bazı temel be
lirleyici özellikleri esas alması gerekecektir. Dolayısıyla, bu 
karşılaştırmanın sonucunda varılabilecek bazı genellemelerin, bazı 
kural dışı istisnai olgular ve oluşumlar bakımından geçerli olmaması 
doğaldır.

Kuşkusuz, Türkiye işçi hareketinin Batı işçi hareketi karşısındaki 
özgün yanları, her iki olguyu çerçeveleyen ve oluşumlarına temel 
hazırlayan bazı temel farklılıkların sonucudur. Bu nedenledir ki belir- 
lenebilecek ve özgünlük teşkil eden bazı özelliklerin açıklanması 
çabasının, temel belirleyici olan çerçeve ile bağlantı kurularak 
yürütülmesi daha anlamlı ve gerekli görünmektedir. Nitekim, konunun 
incelenmesinde bu çerçeve ile bağlantılı bir bölümlendirmeden yarar
lanılacaktır.

Ancak, her bir bölümde ele alınması gerekecek olan ve Türkiye'de 
yalnızca işçi hareketi bakımından değil her türlü sosyal ve demokratik 
gelişme bakımından varlığını duyuran bir temel faktörün öncelikle 
açıklanması mümkün ve yararlı görünmektedir. Bu faktör, Türkiye'de 
işçi hareketinin Batı işçi hareketini kronolojik olarak geriden izle
mekte oluşunun sonucudur. Türkiye işçi hareketi, doğuş ve gelişim 
sürecinin her aşamasında karşısında örnek olarak ve sürekli bir etki 
kaynağı olarak Batı işçi hareketi açısından sözkonusu olmamıştır. Bu 
nedenledir ki örgütlenme biçiminden tutunuz ideolojik eğilimlerin et
kilerine kadar birçok alanda, Batı işçi hareketinin uzun yıllar süren 
arayışlarının sonucunda bularak benimsemiş olduğu bazı özellikler, 
Türkiye işçi hareketi için hazır ve önceden bilinen modeller niteliğiyle
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ı ıı İn yu t,ık nır.lndıı Hir bakıma, Türkiye işçi hareketi açısından bir 
kulnvlık elin mİ oynayan bu durum, aynı zamanda üzerinde çok duru- 
Iun lılı 0/rlliöinı belirleyen ve "tepeden inme haklar edinmiş olma" 
vi'v'ıi "k ı i lr  .el huğdan yoksun olma" gibi ifadelerle belirlenen önemli bir 
/.I.ılının d;ı kaynağını teşkil etmiştir.

S A N A Y İ L E Ş M E D E  G E C İ K M E

İşçi hareketinin doğuşu, herşeyden önce, ücretli emekçinin yani 
işçinin ve işçi sınıfının doğmuş olmasını gerektirir. Güçlü bir işçi 
hareketinin, temel olarak, güçlü ve yaygın bir sanayileşmenin sonu
cunda doğması, genel bir kural halinde tarihin çeşitli dönemlerinde ve 
çeşitli toplumlarda çok açık bir biçimde gözlemlenebilir.

Geleneksel olarak etkin bir işçi hareketine ve güçlü bir sendi
kacılığa sahne olan günümüz Batı toplumlarının, en önde gelen 
özellikleri, sanayileşmiş ülkeler grubunun başlıca üyelerini teşkil et
meleriyle ilgilidir. Tarihsel olarak, sanayi devrimine öncülük etmiş 
bulunan bu ülkeler, kapitalist topluma özgü sınıflaşmanın doğuşunu 
hazırlayan koşulları da en önce yaşamışlardır. Sanayi devrimine ve bu 
oluşuma eşlik eden yeni üretim ilişkilerinin doğması sürecine geç 
katılabilen toplumlarda ise işçi sınıfının ve buna bağlı olarak işçi ha
reketinin doğuşu ve gelişimi de aynı ölçüde geç olmuştur.

Günümüzün sanayileşmiş Batı toplumlarında toplam faal nüfus 
içinde ücretlilerin oranı, yüzde doksanlara ulaşmış bulunmaktadır. 
Örneğin, İngiltere'de, son yıllarda 25 milyon civarında seyreden toplam 
faal nüfus içinde ücret ve maaş gelirleriyle geçinenlerin sayısı, 22,5 
milyon kadardır. A .B .D .’de ise 180 milyonu aşan toplam faal nüfus 
içinde 70 milyondan fazla kişinin ücretli veya maaşlı durumunda ol
duğu bilinmektedir.

Ülkemizde ise nüfusun yarıdan fazlasının köylerde yaşıyor ol
masına paralel olarak, ailesi hesabına çalışanları ile kendi hesabına 
çalışanların toplam faal nüfus içindeki payı, ağırlığını korumaktadır. 
En son (1980) nüfus sayımı sonuçlarına göre, 18 milyon civarında be
liren toplam faal nüfus içinde ücretli ve maaşlı kesimin payı, ancakl/ 
3 oranında bir ağırlık teşkil etmektedir.

Sanayileşmedeki gecikmenin yanı sıra ve gene bununla bağlantılı 
bir unsur olarak işçi hareketinin doğuşu için gerekli dayanışma bilin
cinin doğuşuna imkân verecek ölçüde çok sayıda işçinin bir arada 
çalıştıkları büyük işyerlerinin ancak son yıllarda ve sınırlı ölçüde be-
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Ilı im; olmasını da bu konuda önem taşıyan yönleri dolayısıyla belir-
I. nırk gerekir. Türkiye'de Cumhuriyet'in kurulmasından önceki 
donemde toplam olarak 35.316 kişiden ibaret bulunan işçiler, ortalama 
olarak 2,3 kişi civarında işçi istihdam eden işyerlerinde 
çalışmaktaydılar.1 Keza, 1927 sanayi sayımı sonuçlarına göre, o ta
lihte mevcut sanayi işletmelerinin %70'den fazlasında dörtten az kişi 
İstihdam edilmekteydi.2

Son yıllara ait SSK verilerine göre de mevcut işyerlerinin ölçek 
bakımından çok verimli bir değişikliğe uğradıklarını söylemek 
mümkün değildir. Bu verilere göre, kamu kesiminde yer alan işyerleri 
ortalama 45 işçi; özel kesimde yer alanlar ise gene ortalama 8 işçi 
büyüklüğünde bir istihdam kapasitesine sahiptirler.

Bu durum, işçi hareketinin doğuşunun, sanayi devrimine öncülük 
etmiş bir Batı ülkesi olarak İngiltere'de, 18. hatta 17. yüzyıla kadar 
dayanan bir mazisi bulunmasına rağmen, ülkemizde ancak Osmanlı 
İmparatorluğumun son yıllarında çok cılız bir varlık gösterdikten son
ra, nihayet 1960 sonrası yıllarda toplum içinde belli bir ağırlık kazan
maya başlamış olmasını açıklamamıza yardımcı olabilecek önemli ve 
temel bir nedeni ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte, ülkemizde işçi hareketinin sanayileşmedeki ge
cikmeyle açıklanamayacak ve sanayileşmedeki gecikmenin yol 
acabileceği sonuçlan belli ölçüde değiştiren başka bazı etkilerin 
altında biçimlendiği de bir gerçektir. Nitekim, günümüzde,' yalnızca 
ücretli ve maaşlı kesimi temel alarak bulunabilecek bir sendikalaşma 
oranı bakımından, Türkiye'deki durumun, Batı ülkeleriyle 
karşılaştırıldığında yalnızca sanayileşme düzeyine ve sanayi birim
lerinin ölçeğine bakarak tahmin edilebilecek bir düzeyin üstünde bir yer 
işgal ettiği saptanabilir. Şöyle ki Türkiye'de, bu anlamda sendikalaşma 
oranı (ücretli ve maaşlı kesim 7 milyon kadar; Çalışma Bakanlığı ve
rilerine göre sendikalı sayısı 1,9 milyon kadar olduğuna göre) %27 ci
varındadır. Kuşkusuz, bu oranı, sendikalaşma oranının %80'lere 
vardığı bazı İskandinav ülkeleriyle karşılaştırmak mümkün değildir. 
Ancak, A.B.D., Fransa gibi bazı sanayileşmiş ülkelerde bu oranın % 
20-25 civarında olduğu düşünülecek olursa ve eğer Çalışma Bakanlığı 
tarafından yayınlanan istatistiklerde yer alan Türkiye'de sendikalı işçi 
sayılannı gösteren veriler gerçeği çok saptırmamaktaysa ülkemizde 
sendikalaşma oranının pek de düşük olmadığı sonucuna varılabilir 3

Gene, sanayileşme düzeyi ve işçi sınıfı birikimi nazara alınarak 
yapılabilecek bir karşılaştırmada, Türkiye'de işçi hareketinin oldukça
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r ıIcn  '„lyılııhili'cck gelişim aşamalarında bazı haklarla donatılmış 
ııldıifiı )’"i(İlmekledir. Özellikle toplu sözleşme hakkı bakımından bu 

dıııııııı .11, ık^;! gözlemlenebilir.

Türkiye'de toplu sözleşme ve grev hakkı 1963 yılında tanınmıştır. 
1962'ye ¡’elimliğinde sanayi kesimi, toplam işgücünün ancak %9,8'ini 
temsil eden bir büyüklüğe ulaşmış bulunuyordu. Oysa, sanayileşmiş 
Batı ülkelerinin hemen hepsinde, sanayi kesimi, bu orandan çok daha 
fazlasını temsil eden bir büyüklüğe ulaştıktan sonra, işçiler toplu 
sözleşme ve grev hakkını kullanmaya başlamışlardır.

Örneğin, İngiltere’de toplu iş sözleşmeleri 19. yüzyılın sonlarında 
yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Bu ülkede 1881 yılında sanayi ke
simi, faal nüfusun % 50'sini barındırmaktadır. Fransa'da toplu 
sözleşme düzeni, esas olarak 1919 yılından sonra yaygın uygulama 
alanı kazanmıştır. 1916 yılında bu ülkede faal nüfusun % 3 l'i sanayi 
kesiminde çalışmaktadır. A.B.D.'de toplu iş sözleşmeleri 1937’den 
sonra gerçek bir varlık kazanabilmiştir. Aynı yıllarda sanayi kesimi, 
% 40'a yaklaşan bir işgücü oranını bünyesinde toplamış bulunuyor
du4

Kuşkusuz, Türkiye'de işçi hareketinin, bugün bile, sağlam demok
ratik temellere dayalı bir örgütlenme ve toplu sözleşme yapma hakkına 
kavuşmuş olmadığını söylemek de mümkündür. Bununla birlikte, 
mücadele gücü ve gerçek ağırlığı ne olursa olsun, bu kadar kalabalık 
bir işçi kitlesinin sendikal çatı altında toplanabilmiş olmasının ve 
içeriği gereği gibi doldurulabilmiş olmasa bile toplu sözleşme 
düzeninin uzunca bir süre yürürlükte kalmış olmasının önemi 
küçümsenemez. Sanayileşme düzeyine bakarak açıklanması mümkün 
olmayan bu durumu, başka bazı unsurlarla ve özellikle-başlangıçta 
değindiğimiz üzere-Türk sendikacılığının önünde bir Batı örneğinin 
bulunmuş olmasının sonucu olarak değerlendirmek yanlış 
görünmemektedir. Bu örnekten esinlenerek yürürlüğe konulmuş bulu- 
nan-check-of (aidatların kaynaktan kesilmesi) vs. gibi-uygulamaların 
sağladığı kolaylıklar, işçi hareketinin, sayısal ağırlığı ve mücadele 
gücü ile orantılı olmayan boyutta bir sendikal örgütlenmeye ka
vuşmasında önemli ölçüde etken olmuştur.

D E M O K R A T İ K L E Ş M E  S Ü R E C İ  V E  İ Ş Ç İ  H A R E K E T İ

Demokratikleşme ile işçi hareketi arasındaki ilişki iki yönlüdür. 
Bir yandan işçi hareketinin varlık kazanabilmesinin temel siyasal
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kofulunun demokratikleşme olduğunu söylemek ne kadar doğru ise, 
dıger yandan, demokratikleşmenin gerçeklik kazanabilmesinin geniş 
ölçüde işçi hareketinin oluşumuna ve etkinliğine bağlı olduğunu 
söylemek de aynı ölçüde doğrudur.

İşçi hareketinin demokratikleşmeyle yakın bağlantısını çeşitli 
toplumların tarihsel süreç içinde geçirdikleri evrime bakarak 
gözlemlemek mümkündür, işçi hareketinin sendikal ve siyasal alanda 
örgütlü bir güç olarak ilk defa tarih sahnesine çıktığı ülke olan 
İngiltere'nin, aynı zamanda 1215’te Magna Carta'nın ilanına kadar 
dayanan köklü bir demokratikleşme süreci geçirmiş bir ülke olması, 
bu bağlantının belirgin bir örneğini teşkil eder. Günümüzde de işçi 
hareketinin etkinlik ve saygınlık kazandığı bazı Batı toplumlarında, 
demokratik düzenin de aynı ölçüde sağlam bir temele oturmuş olduğu 
söylenebilir.

Batı toplumlarında demokratikleşme doğrultusunda atdan 
adımların ve esas olarak demokrasinin doğuşunun gerisinde işçi hare
ketinin ve bu harekete dayanan siyasal mücadelelerin yattığı asla 
yanlış görünmemektedir. Bir başka deyişle, demokrasi kapitalizmin 
gelişiminin sonucunda doğan işçi sınıfından kaynaklanan siyasal ha
reketlerin, çoğu kez kapitalizmin bünyesinde mevcut temel eğilimlerle 
çelişen kazanımlarının bir ürünü olarak doğmuştur.

Gene İngiltere örneğine dönerek bu durumu biraz daha yakından 
incelemeye çalışacak olursak, hem demokratikleşme hem de işçi ha
reketinin doğuşu bakımından bu ülkenin tarihinde önemli bir yer tutan 
ı,artist hareketle karşılaşırız. İngiltere'de, 19. yüzyılın son yarısında 
varlığını göstermiş olan çartizm (chartism), her ne kadar bünyesinde 
küçük burjuva unsurlarım, bu arada önemli ölçüde küçük esnaf ve ze- 
naatkârları barındıran bir hareket olmakla beraber, geniş kitlesi 
bakımından ve esas olarak bir işçi hareketi niteliğiyle tarih sahnesin
deki yerini almıştır. Çartistler, zamanla sendikal örgütler bünyesinde 
varlığını sürdürecek olan örgütlü işçi hareketinin ilk ve önemli bir 
örneğini teşkil etmişlerdir. Ancak, çartist hareket seçme-seçilme 
hakkının tüm yurttaşları kapsayacak bir yaygınlık kazanması yolun
daki temel mücadelesiyle, demokrasinin, yıkılmakta olan aristokrasinin 
ve yeni doğmakta olan burjuvazinin malı olmaktan çıkarak gerçek ni
teliğine kavuşması doğrultusunda önemli bir tarihsel gelişmeye de 
Önc ülük etmiştir.

İşçi hareketinin, demokrasinin doğuşuna sağladığı katkıyı ve bu 
iki oluşum arasındaki derin ilişkiyi Fransa'da yaşanan evrim boyunca
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ıl.ı gözlemlemek mümkündür. Bilindiği gibi, 1789 Fransız devriminin, 
bugünkü çağdaş demokrasiye yön veren bazı temel kurumların ve 
kavramların ilk defa ortaya çıkışı yönünde sağladığı katkı, geniş 
ölçüde radikal burjuvazinin temsilcilerinin eseri olarak 
gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, bu dönemde, devrim hareketinin 
gerek oluşumunda gerekse yönlenmesinde, yeni doğmakta olan ve 
Babeufün şahsında temsil olunan işçi sınıfının devrimci 
yönelişlerinin payını da ihmal etmeye imkân yoktur. Ancak, 1789 
devriminin kazanımlarınm-esas olarak güçlü ve kararlı bir işçi hare
ketinin desteğinden yoksun bulunmasından dolayı-ardından gelen res
torasyon dalgasıyla ortadan kaldırılmasından sonra, demokrasinin da
ha sonraki doğuş aşamalarında işçi hareketinin oynadığı rol, çok daha 
belirgindir.

Fransa'da demokratikleşme açısından bir diğer dönüm noktasını 
teşkil eden, 1848 devriminde işçi hareketinin katkılarının çok daha 
açık olarak görebiliriz. 1848'de krallığın devrilmesi ve cumhuriyetin 
yeniden ilanı ile sonuçlanan devrim hareketinin ortaya çıkardığı ana- • 
yasa, bir yandan seçme-seçilme hakkını güvence altına alarak, diğer 
yandan bugünkü çağdaş sosyal devlet anlayışının dayandığı ilkeleri 
ilk defa hükme bağlayarak, yalnızca Fransa ölçeğinde değil, evrensel 
düzeyde de büyük önem taşıyan bir gelişme olarak ortaya çıkarmıştır. 
Gerek bu anayasanın, gerekse bu anayasayı ortaya çıkaran devrim ha
reketinin gerisinde yatan asıl güç, Louis Blanc'ın öncülük etmiş olduğu 

Fransız işçi hareketidir.

Günümüzde de, bütünüyle Batı toplumları bakımından, demokra
sinin geliştirilmesi ve tartışılmaz bir değer olarak korunması yolun
daki en önde gelen güvencenin işçi hareketi veya ona dayanan sosyal 
ve siyasal oluşumlar olduğunda kuşku yoktur.

Konuya Türkiye'de demokrasinin doğuş ve gelişim süreci 
açısından baktığımızda ise, geçmişte ve-bu konuda meydana gelen 
önemli değişikliklere rağmen-kısmen de günümüzde, bu sürecin 
önemli dönüm noktalarında belirleyici bir unsur olarak işçi hareketinin 
itici gücünden sözetmek mümkün görünmemektedir. Bir bakıma, bu 
durumu demokrasinin genel olarak demokratik kitle temelinden yoksun 
ve esas olarak tepede veya yüzeyde bir doğuş ve gelişim göstermiş 
olmasıyla bağlantılı olarak değerlendirebiliriz.

Ülkemizde demokrasinin, doğuş ve gelişim evreleri bakımından, 
Batı'da gözlemlenenden farklı bir seyir izlemiş olması da gene sana
yileşmenin ve işçi sınıfı birikiminin gecikmiş olmasıyla ve demokra-
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ıııııı lıu temel belirleyici unsurların yeterince varlık kazanmadığı bir 
<ulumda boy vermiş olmasıyla açıklanabilir. Ülkemizde, demokrasinin 
(»/.ellikle ilk gelişim aşamaları bakımından işçi hareketinin herhangi 
hiı varlık ve etkinlik kazanmadığı bir dönemin ürünü olduğu kesindir. 
Ilu nedenle Türkiye'de demokrasi, Batı'da görüldüğü gibi genel nüfus 
içinde ağırlığı artan ve giderek örgütlü bir güç haline gelen işçi kitle
lerinin mücadeleleri sonucunda doğmamıştır, belki de bu yüzden hâlâ 
gereğince doğmuş değildir demek daha doğrudur.

Türkiye'de demokratikleşme yolunda atılan ilk adımlar, halk 
yığınları ile yaygın ve sıkı bağlantılar kurma olanağından yoksun ve 
lakat Batı'da elde edilen kazanımların etkisi altında hareket eden as- 
ker-sivil aydın kadroların eseri olmuştur. Bu durum, ilk demokratik
leşme çabalarına öncülük etmiş olan "genç türkler" in ve İttihat ve 
Terakki Partisi'nin yapısında ve faaliyetlerinin niteliğinde açıkça 
görülebilir.

1876’da gerçekleşen ve ömrü çok kısa süren I. Meşrutiyet dene
mesi, örgütlü kitle desteğinden yoksun sınırlı aydın kadrolarının 
gerçekleştirdiği bir hareket olarak, ülkemizin demokratikleşme 
çabalarının başlangıcını teşkil etmiştir. 1908'de II. Meşrutiyetin 
gerçekleştirildiği yıllarda yeni doğmakta olan bir işçi hareketinden 
sözedilebilir. Bu dönemde işçi hareketinin demokratikleşme çabaları 
doğrultusundaki bazı eylemlerinden de söz edilebelir. Nitekim, 1908'de 
birbirini takibeden grevler, "yalnızca tahammülsüz iş şartlarının bir 
tepkisi olarak değil, Manastır'da başlayan meşrutiyetçi hareketi ta
mamlayan tezahürler" olarak belirmekte ve işçi sınıfı saray istib
dadının yıkılmasında rol oynayan amillerden biri olarak 
görülmektedir.5 Bununla birlikte, işçi sınıfının siyasal rejimi belirle
medeki önemsizliği kısa sürede ortaya çıkmış; bizatihi İttihat ve Te
rakki hükümütenin, yabancı sermaye çevrelerinin etkisiyle sendikaları 
geniş ölçüde yasaklayan Tatil-i Eşgal yasasını yürürlüğe koyması ve 
yeni oluşmakta olan sendikacılık hareketini ağır baskılar altında tut
ması yolundaki uygulamalar, II. Meşrutiyet döneminin asıl yüzü olarak 
kendisini göstermiştir.

Kurtuluş Savaşımızın, yalnızca bağımsızlık açısından değil, aynı 
/amanda demokratikleşme yolunda çok önemli bir adım teşkil et
tiğinde kuşku yoktur. Kurtuluş savaşı yıllarında işçilerin yürüttükleri 
grev vs. türünden eylemlerin yabancı işverenlere karşı ve genel olarak 
saldırgan devletlere karşı doğurduğu sonuçların, bağımsızlık ve do
layısıyla demokratikleşme yolunda bir nitelik taşıdıkları söylenebilir.6 
Ayııı şekilde, savaş a mühimmat ve cephane sağlama yolunda,
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İm;ılA( ı llaıhiye işçilerinin gösterdikleri fedakârlıklar da bu yolda 
değerlendirilebilir. Ancak, işçi hareketinin gücünün zayıfladığının bu 
dönemde de ortaya çıktığı bir gerçektir. Cumhuriyetin niteliklerinin 
belirlenmesinde işçi hareketinin katkıları son derece belirsiz 
kaldığından-İzmir iktisat Kongresinde grev hakkı ve benzeri haklar 
konusunda alman kararlara rağmen-1925'den itibaren işçi ve sendi- 
kacdık hareketinin uzun süren bir suskunluğa itilmesi yolundaki gi
dişin önünde önemli hiçbir engel ortaya çıkamamıştır.

D. Dünya Savaşı sonrası dönemde, çok partili demokratik hayata 
girilmesinde ve özellikle-Cemiyetler Kanununda yapılan değişiklikle- 
sendika özgürlüğünün yeniden tanınmasında, tek partili dönemde 
gerçekleştirilen sanayileşme hamlelerinin sonucunda sayıları artmış 
bulunan işçilerden yükselen taleplerin belli bazı etkileri olmuştur de
nilebilir. Ancak, 1946 yılı sonunda, hızla kurulmuş bulunan sendikal 
örgütlerin tümünün ve bu sendikalarla bağlantılı olarak faaliyet 
gösteren mevcut sosyalist partilerden ikisinin de sıkıyönetim eliyle bir 
günde ortadan kaldırılabilmiş olması da göstermektedir ki demokra
tikleşme yolundaki bu yeni atılımın asıl dayanağı da işçi hareketi 
değildir. Nitekim, 1947 tarihli sendikalar kanunuyla dar bir çerçevede 
oluşumuna imkân tanınan sendikacılık hareketi ve işçi hareketinin çok 
uzağındaki yeni bazı sosyal güçlerin yönlendirdiği D.P. ile geleneksel 
bürokratik güçlerin sözcüsü C.H.P. arasında kuralları belirlenen bir 
demokratik hayat, uzun süre varlığını sürdürebilmiştir. 1946 sonrası 
açılışın asıl belirleyicisi olan uluslararası konjonktüre ayak uydurma 
gereksinimi, böyle bir çerçeve içinde kalınarak karşılanabilmiştir.

27 Mayıs hareketi, Türk işçi hareketinin ve özellikle bu hareketin 
başlıca temsilcisi olarak belirmiş bulunan Türk-İş'in katkısı dışında 
ve hatta muhalefetine rağmen gerçekleşmiştir. Bu nedenledir ki askeri 
müdahalenin hemen ardından toplanan Türk-îş İdare Heyeti, "yeni 
inkılap güneşinin ışığı altında Türk sendikacılığına gerekli veçheyi 
vermek" kararını almıştır. (Ayrıca, devrilen iktidara mensubolan ve 
yıllardır Türk-İş'in genel başkanlığını yürütmüş olan N. Beşer'in ih
racı kararlaştırılmıştır.)

II. Meşrutiyet'in ilanının da o zamanın işçi hareketinin temsilcileri 
tarafından ”şems-i hürriyetin tulûu" (özgürlük güneşinin doğuşu) ola
rak karşılandığı anımsanacak olursa,7 aradan geçen zaman zarfında 
meydana gelen gelişmenin, aynı anlama gelen değişik sözcüklerin 
kullanılmasından ibaret olduğu düşünülebilir. Gerçekten de, gerek II. 
Meşrutiyet'in gerekse 27 Mayıs'ın irdelenmesi açıkça ortaya 
çıkarmaktadır ki özgürlük hareketlerine belirgin bir katkıda bulunma
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makla birlikte, bu hareketleri sevinçle karşılamak Türk sendi- 
kacılığmm-en azmdan-önemli bir kanadının geleneksel karakteri hali
ne gelmiş gibidir. Bu durum, özgürlük hareketlerinin kısa 
ömürlülüğünün, amacıyla ters mecralara gerebilmesinin ve yüzeysel 
kalmasının başlıca nedeni olarak da kendisini göstermektedir.

1961 Anayasasının özgürlükçü niteliği ve 27 Mayıs'ın getirdiği bu 
Anayasa çerçevesinde başlayan demokratikleşme doğrultusundaki ye
ni gelişmeler nazara alınırsa, bu durumun başka bazı yönlerden 
ıı/.erinde durmaya değer bazı yanları bulunduğu görülür. Türk-İş’in 27 
Mayıs karşısındaki durumu, bir yandan demokratikleşme 
doğrultusundaki adımların gerisinde işçi hareketinin desteğinin bu
lunmayışından doğan geleneksel zaafın sürmekte olduğunu 
göstermekle birlikte, aynı zamanda, 27 Mayıs hareketinin belli ölçüde 
"halk için" olsa bile "halk tarafından" gerçekleştirilmemiş oluşunun, 
bir başka deyişle, gerçek anlamda demokratik olmayışının göstergesi 
olarak anlamlıdır.

Bununla birlikte, 27 Mayıs'la başlayan dönemin, gerek DİSK'de 
¡ladesini bulan yeni sendikal gelişmelerle, gerekse 12 sendikacı ta
nıtından kurulan TİP’in etrafında beliren siyasal canlanma ile, işçi ha- 
u'keti ve demokratikleşme süreci bakımından önemli bazı gelişmelere 
ortam hazırladığında kuşku yoktur.

Ne var ki Türk-İş yönetimi, 27 Mayıs'ı izleyen ve 27 Mayıs'a ters 
doğrultuda sonuçlar doğuran askeri müdahaleler karşısında onaylayıcı 
İm tavır takınmaktan ve bu müdahaleleri kolaylaştırıcı ve destekleyici 
l>ıı tutum ortaya koymaktan da geri kalmamıştır. Ayrıca belirtelim ki 
I 2 Mart muhtırası da, Türkiye işçi hareketinin sendikal hayatta yeni 
beliren bir diğer temsilcisi olan DİSK'in yönetimi tarafından da onay 
ve memmuniyet ifade eden bir bildiri ile karşılanmıştır.8 Oysa, 12 
Mart yönetiminin hapse attırdığı kişiler arasında DİSK yöneticileri de 
m  i almış; bu dönemde yapılan yasal değişiklikler ve ortaya konulan 
uygulamalar, işçi hareketini önemli ölçüde kısıtlayıcı bir oluşum ola- 
ı il belirmiştir.

IE y lü l  hareketi, daha önceki askeri müdahalelerden farklı olarak 
ı y, ı hareketini başından itibaren ve açıkça karşısına alan bir oluşum 
mil lisiyle kendisini göstermiştir. Yalnızca DİSK yöneticilerinin tu- 
lııkIlınmasıyla yetinilmemiş, tümüyle sendikal faaliyetlerin askıya 
ıilııııııasıyla işe başlanmış ve genel olarak sendikal hakların
l ım11.ılımasına yönelik bir yasal ve siyasal çerçeve getirilmiştir.
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Öte yandan, 12 Eylül'ün işçi hareketinden gördüğü muhalefetin 
yalnızca DİSK ile sınırlı olduğu da söylenemez. Türk-Iş, her ne kadar 
genel sekreterini 12 Eylül kabinesine bakan olarak vermekle ve 1982 
Anayasasının referanduma sunulmasında onaylayıcı bir tavır ortaya 
koymakla, askeri rejimin yanında yer almış ise de 12 Eylül’ün devamı 
olan uygulamaların Türk-Iş'in muhalefetini de kaçınılmaz bir biçimde 
tahrik ettiğinde kuşku yoktur. Nedeni ne olursa olsun, Türk-İş 
yönetiminin bugün, 12 Eylül ile birlikte gerekli yasal ve siyasal 
çerçevesine kavuşmuş bulunan yürürlükteki ekonomik politika 
karşısında ve hatta 1982 anayasası karşısında belli bir muhalefet 
koyma zorunda kaldığı gözardı edilemiyecek bir gerçektir. Türk-İş'e 
bağlı bazı sendikaların bu doğrultuda daha da kararlı ve belirgin bir 
tutum içinde oldukları ise çok daha kolaylıkla görülebilmektedir.

Bu gözlemlerin sonucunda denilebilir ki ülkemizde işçi hareketinin, 
henüz, demokrasinin korunması ve gerçeklik kazanması açısından, 
Batı'da görüldüğü gibi etkin bir güvence teşkil ettiği söylenemez. Bu
nunla birlikte, işçi hareketinin nicelik ve nitelik bakımından kazandığı 
boyut, artık demokrasi sorununu işçi hareketinden bağımsız olarak 
görmeyi imkânsızlaştırmaktadır. Şimdilik, demokrasinin sınırlarının 
genişletilmesi veya korunması yönünde işçi hareketinin belirgin ve 
belirleyici bir katkısı görülmemiş ise de demokrasinin sınırlarını da
raltmak yönünde gerçekleştirilen her hareketin, öncelikle işçi hareke
tini hedef alma gereğini duymuş olması anlamlıdır. Bu demektir ki 
artık, işçi hareketini zaafa uğratmadan demokratikleşme sürecini geri 
döndürme imkânı bulunmamaktadır.

S IN IF  M Ü C A D E L E S İ  G E L E N E Ğ İ

Batı işçi hareketinin belirgin bir sınıf mücadelesi geleneği üzerinde 
temellendiği; buna karşılık, Türkiye’de işçi hareketinin geçmişinde, 
Batı'da 19. yüzyılı boydan boya kaplayan oluşumlara benzer türde 
mücadeleli bir gelişim sürecinin bulunmayışı çeşitli vesilelerle 
üzerinde durulmuş bulunan bir özellik teşkil eder.

1963'de Sendika özgürlüğüyle ve grev hakkı ile ilgili yasaları 
Meclise sunarken, zamanın Çalışma Bakanı B. Ecevit'in yaptığı ko
nuşmada yer alan aşağıdaki sözler bu açıdan özel bir anlam 
taşımaktadır:

"Batı demokrasilerinin hemen hepsinde bu kanunla Türk işçisine 
tanımak üzere bulunduğumuz haklar ancak uzun ve kanlı mücadeleler
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sonunda elde edilmiştir... Şu birkaç gün içinde bu hakları, bu tür 
mücadelelere gerek kalmaksızın Türk işçisine tanımak suretiyle top
lum ve tarihe büyük bir hizmette bulunmuş olacağımız şüphesizdir... 
Batı ülkelerinde, tatbikat önden, kanunlar arkadan gelmiştir... bizde 
önce kanun gelecek, tatbikat arkadan gelecektir."9

Kuşkusuz, aradan geçen süre içinde yaşanılan deneylerin ve 
günümüz gerçeklerinin gerçekçi bir değerlendirmesi, Türkiye'de de 
sendikal hakların kullanımının, bir zamanlar Batı'da olduğu gibi acılı 
bazı sonuçları göze almayı gerektiren bir hak haline geldiğini 
göstermektedir. Bununla birlikte, özellikle de yakın geçmişte 1961 
Anayasası ile ve daha sonraki düzenlemeler ile elde edilen ve uzunca 
bir dönem varlığını sürdüren kazanımları geniş kapsamlı bir sınıf 
mücadelesinin ürünü olmadığı da bir gerçektir.

Bu kazanımların gerisinde yatan unsurlar arasında kanımızca en 
önemli yeri işgal eden ve uluşlararası plandan kaynaklanan bazı etkiler 
üzerinde müteakip bölümde durmaya çalışacağız. Ancak, ülkemiz işçi 
hareketinin tarihsel olarak sınıf mücadelesi geleneğinden uzak bir or
tamda doğup gelişmiş olması, burada değinilmesi gereken bir özellik 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Batı'da işçi hareketinin katıldığı ilk sınıf mücadelelerinin 
başlatıcısı ve öncüsü burjuvazi olmuştur. Kapitalist üretim 
ilişkilerinin yaygınlaşmasına paralel olarak ekonomik alanda egemen 
güç haline gelmeye başlayan burjuvazi, ekonomik temelleri 
sarsılmakta olan aristokrasiyi tarih sahnesinden silerek kendi egemen
liğini siyasal alana da taşırma yolunda yürüttüğü mücadelede işçi 
sınıfının desteğini aramak zorunda kalmış ve çeşitli Batı toplam
larının tarihinde örnekleri görüldüğü üzere bu destekten yarar
lanmıştır.

Ancak burjuvazinin işçi hareketini de yedeğine alarak yürüttüğü bu 
mücadelenin, işçi hareketi açısından çoğu kez umut kırıklığıyla so
nuçlandığı görülür. Örneğin, Ingiltere'de burjuvazinin, seçme-seçilme 
hakkı başta olmak üzere, bazı temel siyasal hakları aristokrasi ile 
sınırlı bir ayrıcalık olmaktan çıkarma yolunda yürüttüğü mücadelenin 
hıışlıca ürünü olan, 1832 tarihli reform yasası, işçi sınıfı açısından 
herhangi bir yenilik getirmemiş; ancak, işçi hareketine bağımsız bir 
mücadele vermenin gereği konusunda çok önemli bir ders teşkil et- 
lipinden çartist hareketin doğuşunu tahrik etmiştir. Keza, parlamento
da temsil edilebilme yolundaki mücadelelerini uzunca bir süre burju- 
vn/.inin partisi olan Liberal Parti'nin kanatları altında sürdüren İngiliz
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işçileri, 1888'de liderleri Keir Hardie'nin adaylığına engel olunmasına 
kadar varan bazı olayların sonucunda İşçi Partisi adını alan ayrı bir 
partinin çatısı altında siyasal mücadeleye koyulma noktasında bir

leşmişlerdir.

İşçiler, Fransa'da da, 1789 devriminden itibaren, burjuvazinin 
öncülüğünde katıldıkları aristokrasiye karşı yürütülen mücadelenin 
sonucunda, yalnızca burjuvazinin kârlı çıktığına; üstelik, bu tür 
mücadelelerin sonucunda oluşan iktidarların, Jacobinlerin "devrimci- 
şiddet" üzerine kurulu iktidarları döneminde görüldüğü gibi, çoğu kez 
özellikle işçi sınıfını hedef alan bir baskı rejimine dönüştüğüne tekrar 
tekrar tanık olmuşlardır. Bu deneyimlerin sonucundadır ki Fransa'da 
işçi sınıfı, Dünya sınıf mücadeleleri tarihinde önemli bir yer tutan ha
reketlerin öncüsü konumuna gelmiştir.

hu ııoklada, sonuç olarak belirmektedir ki Batı’da, genel olarak işçi 
hareketinin bağımsız bir sınıf mücadelesi geleneğinin başlatıcısı 
rolünü üstlenmiş olması, tarihsel olarak burjuvazinin çıraklığında edi- 
miş olduğu deneyimlerin ve bu yolda aldığı bazı derslerin katkısıyla 

gerçekleşmiştir.

Batı toplumları ile ilgili olarak çok belirgin bir biçimde ortaya çıkan 
bu şematik tablonun, ülkemizin bugününe kadar uzanan tarihsel ge
lişim çizgisinin ifade ettiği biçim ve yapı ile çakıştırılması, geniş 
ölçüde olanaksız görünmektedir. Bununla birlikte, ülkemizin toplumsal 
gerçeklerini bu şema ile karşılaştırarak belirlemeye çalışmanın 
açıklayıcı bazı yanları bulunabilir.

Her şeyden önce, ülkemizde, aristokrasinin tümüyle benzeri olan 
bir toplumsal kurumun varlık kazanmamış olduğunu gözden uzak tut
mamak gerekir. Pahişahlık rejimini, aristokrasinin bir benzeri olarak 
kabul etsek bile, Batı’da gözlemlenen ve yukarıda değindiğimiz 
oluşum ve ilişkiler açısından ülkemizin tarihine baktığımızda gene 
bazı önemli farklılıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır.

Ülkemizde-gene sanayileşmenin gecikmiş olmasından ötürü- 
padişahlığa karşı burjuvazinin ilerici kanatlarının sürdürmüş olduğu 
mücadelenin bir örneği olarak nitelendirilebilen, "genç türkler", İttihat 
ve Terakki hareketleri ve nihayet, çok daha geniş kapsamlı ve başka 
bazı özellikler de taşıyan bir oluşum niteliğiyle tarih sahnesinde yerini 
alan Kurtuluş Savaşı çerçevesinde, Batı’da olduğu gibi sınıf 
mücadelesi deneyimlerinden yararlanabilecek ve bu hareketlerin so
nuçlarından dersler çıkarabilecek bir işçi hareketinin varlığından söz 
etmek bile pek gerçekçi görünmemektedir. Bu nedenle, ülkemizde,
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<' |>111111 ..ıl ekonomik yapının evriminin taşıdığı farklı özellikler do-
I ıt v ' it via. burjuvazinin, kendi amaçları doğrultusunda yedeğine almak 
Un m işçi hareketini siyasal mücadele arenasına sürüklemeye 
l'ijlıimusı, esas olarak-belli sanayileşme hamlelerinin
II iı,ı'kleştirildiği-Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen dönemlerde 
1111 / Icı n lenebilmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye'de işçi hareketinin, aristokrasinin yer al
madığı bir toplumsal yapı içinde doğmuş veya erginleşmeye başlamış 
olması, sınıf gerçeğini kavramasını zorlaştıran unsurlardan biri olarak 
yorumlanabilir. Aynı durumun Amerikan işçi hareketi açısından da söz 
konusu olması, Türkiye işçi hareketinin bu ülkeden gelen etkilere bir 
Imyli açık özellikler taşıyor olmasını açıklamakta gözönünde bulun
durulması gereken bir benzer yan olarak karşımıza çıkmaktadır.
< İcrçekten, Amerikan işçi hareketinin balangıç yıllarında Avrupa sınıf 
mücadelesi geleneği içinde yoğrulmuş unsurların taşıdığı etkilerle 
fiilililik göstermiş bulunan bazı gelişmelerin ömürlerinin uzun 
sürmemiş olmasında, sosyo-politik yapının bu özelliğinin de etkili ol
duğu söylenebilir. Demek oluyor ki Amerika'da, Batı Avrupa gele
neğinin önemli bir parçasını oluşturan sınıf bilincine yabancı bir 
Vİ/.ginin ifadesi olarak benimsenen "non-partisanship politics" an
layışına paralel bir "partilerüstü politika" anlayışının Türkiye'de işçi 
hareketinin önemli bir bölümüne damgasının vurmasında, her iki 
ülkenin tarihinde görülen bu ortak özelliğin payını aramak, yanlış 
görün memektedir.

Toplumsal yapının taşıdığı bu özelliklerle uyumlanan bilinç 
yupısı, "sınıfsız imtiyazsız kaynaşmış bir kitleyiz" sloganının Cum- 
huriyet'in ilk yıllarında resmi politikanın özü haline gelmesine ve bu 
mada sendikal örgütlenmeyi tanımayan uygulamalara yasal temel ol
mak üzere 1938'de Cemiyetler Kanunu'nda yapılan değişiklikle "sınıf
■ sasına müstenit cemiyet" (yani sendika) kurma yasağının getirilmesi
ni' /.emin hazırlayan önemli bir unsur teşkil etmiştir. Bununla birlikte, 
ekonomik ve sosyal gelişmeye paralel olarak belirmeye başlayan yeni 
liretim ilişkileri çerçevesinde boy veren burjuvazinin kendisiyle bir
likte oluşan işçi hareketini siyasal arenaya çekme yönündeki tarihsel 
ndünü oynaması pek fazla gecikmemiştir.

Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren güçlenmeye başlayan burju
vazinin siyasal mücadelesinin ana hedefi, saltanatın yerine kurulan ve 
rs.ıs olarak asker-sivil bürokrasinin egemenliğini temsil eden siyasal 
iktidarı tümüyle kendisine maletmek doğrultusunda belirginleşmiştir. 
Burjuvazinin, bu mücadelesinde işçi hareketinin desteğinden yararlan-
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m;ı çabaları, bu yoldaki gelişmelerin ilk örneklerini temsil eden Te
rakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın, daha sonra da SerBest Fırka'nm 
izledikleri politikalardan itibaren görünmeye başlamıştır.

Nitekim, 1925’de Takrir-i Sükûn Kanunu ile Terakkiperver Cum
huriyet Fırkası kapatılırken aynı zamanda sendikalaşmanın da fiilen 
yasaklandığı bir döneme girilmiş olması basit bir rastlantı değildir. 
Siyasal iktidar, işçilere demagojik de olsa bazı vaatlerde bulunan bu 
partinin sendikalı işçi kitlesini de belli ölçüde peşinden sürüklediğini 
görmüştür. Keza, esas olarak, ticaret burjuvazisinin ve kapitalizme 
dönük büyük toprak sahiplerinin partisi olan Serbest Fırka da yoksul 
köylülerle birlikte işçi sınıfının desteğinden de yararlanabildiği içindir 
ki C.H.P. çevrelerince zaman zaman "solcu" olarak eleştirilmiştir.10

II Dünya Savaşı sonrası dönemde politika sahnesinde yer alan D.P., 
belirtmeye çalıştığımız bu çizginin en başarılı temsilcisi olarak ken
disini göstermiştir. Bu dönemde yalnızca D.P. değil, iktidar partisi olan
C.H.P. de (1947 tarihli ilk sendikalar yasasına sendikaların siyasetle 
uğraşmasını yasaklayan hükmü elbirliğiyle koymuş oldukları halde) 
işçi hareketinin kendi güdümünde politize olması için büyük çaba sar- 
fetmiştir. C.H.P.’nin bu yöndeki çabaları, partiye bağlı olarak kurulan 
"işçi büroları" aracılığıyla yürütülmüştür. D.P. ise, bir yandan, yoksul 
köylü kitlelerini "jandarma dipçiğinden kurtarma" sloganı etrafında 
yoğunlaşan propagandalarıyla; diğer yandan, işçilere yönelik grev 
hakkı verme vaatleriyle geniş bir kitle desteği sağlama yolundaki 
çabalarını güçlendirmiştir. D.P., grev hakkı vaatlerini iktidara 
geçtikten bir süre sonra unutmuş; mevcut sendikaları, geniş ölçüde, 
kendisine bağımlı.birer "vatan cephesi" ocağı haline dönüştürmüş ol
duğu bir sırada da iktidardan uzaklaştırılmıştır.

27 Mayıs hareketi, bir yönü ile, asker-sivil bürokrasinin yitirmiş 
olduğu iktidarını yeniden kurma yolundaki çırpınışlarının (belki de 
son çırpınışının) ifadesi olarak değerlendirilebilir. Ancak, bir zamanlar
D.P.’nin yürüttüğü propagandalarla ve daha sonra C.H.P. tarafından 
benimsenen ve "İlk Hedefler Beyannamesinde açık ifadesini bulan 
gelişmeler dolayısıyla toplumsal konsensüs öyle bir noktada tezahür 
etmiştir ki 27 Mayıs'ın getirdiği Anayasa ile işçi haklarının da güvence 
altına alınması önemli bir engelle karşılaşmamıştır.

Kabul etmek gerekir ki A.P., sürdürdüğü çizginin kendinden önceki 
temsilcilerinden farklı olarak işçi hareketini kendi güdümüne alma 
çabalarında bazı ciddi güçlüklerle karşılaşmıştır. Her şeyden önce, 
1961'de kurulan T.İ.P. ve 1966'dan itibaren C.H.P. içinde hakim duru-
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niM i. m ıı akımlar, işçi hareketini farklı bir yörüngeye oturtma yolunda 
. . i n i  etkili olmaya başlamışlardır.

ı Mı yandan, oldukça çelişkili bir durum olarak, A.P., burjuvazinin 
ı ıı Ilı,ı l am açlarına hizmet etme misyonunun başarıya ulaştırdığı 
ulı.ıiılıçalışan yoksul kitleleri büyülemede etkinliği görülmüş olan 
nl ıııılı silahın  gücü kaybolmaya yüz tutmuştur. Daha somut bir ifa-
■ lı ylr belirtmek gerekirse, burjuvazinin asker-sivil bürokrasiyi kendi 
ııllılümüne sokma mücadelesinin en son aşamalarından biri olarak be
ll im  12 Mart yönetimi ile-temsil ettiği asıl çıkarların gereği- 
(l/ılfş le şm e k  zorunda kalan A.P., bir zamanlar D.P.'nin başarıyla 
yürüttüğü çalışan kitleleri cezbedici propaganda faaliyetlerinden ya
nıl lııııına olanağını yitirmeye başlamıştır. Buna karşılık, baskıya 
kııı^ı çıkmanın ve özgürlüklerden yana olmanın, çalışan kitleler ve 
O/el olarak işçi hareketi üzerindeki çekiciliğinden yararlanma avantajı, 
»inli m ilitarist niteliği giderek belirginleşen "demokratik sol" çizginin 
Imk imi olduğu C.H.P.'nin eline geçmeye başlamıştır.

Kuşkusuz, A.P.'nin diğer bir güçlüğü de bazı uluslararası 
(,<• vu-lerde beliren beklentilerle, her şeye rağmen demokratik süreçten 
f  lit, alan bir örgüt olmasından doğan zorunlulukları bağdaştırmadaki 
n ice llerd e n  kaynaklanmıştır. Daha açık bir deyişle, 24 Ocak karar
lın ıııııı gereği gibi uygulanmasında ve Yunanlı albaylardan ve İran 
Nalı'ından boşalan yerin doldurulmasında A.P.’den umudu kesmiş 
olunlar, kendi açılarından isabetli bir değerlendirme yapmışlardır.

Uluslararası alandan kaynaklanan unsurların giderek artan önemi, 
Türkiye'de işçi hareketinin özgünlüğü bakımından ayrıca ele 
ıılınmalarını gerekli kılan bir boyutta karşımıza çıkmaktadır.

ULU SLARARASI ALANDAN KA YN AKLAN AN  ET K İLER

Kuşkusuz, hiçbir ülke başka ülkelerden kaynaklanan etkilerden 
tümüyle soyutlanmış bir ada konumunda değildir. Türkiye üzerinde de 
İlgi ve önem derecelerine göre çeşitli ülkelerden kaynaklanan etkilerin 
(ve bu etkilerin bir bileşkesi olarak uluslararası alandan kaynaklanan 
etkilerin) belli ölçüde belirleyici bir rol oynamış olması doğaldır. An- 
ı ak, özellikle işçi hareketi sözkonusu olduğunda, Türkiye üzerindeki 
İm tiir etkilerin, Batı ülkelerine dışardan gelen etkilere kıyasla çok daha 
belirgin ve önemli sonuçlar doğurdukları görülür.

Bu durum, her şeyden önce, Batı'nın, işçi hareketinin doğuş ve 
gelişim süreci bakımından yalnızca Türkiye'ye değil, tüm Dünya'ya



öncülük elmiş ulnııısı gerçeğiyle bağlantılıdır. Bu nedenledir ki, 
başkangıçta değindiğimiz üzere, Türkiye işçi hareketinin gelişiminin 
bütün eviricimde karşısında bir Batı örneğini bulmuş olması, 
özellikleriııiıı belirlenmesinde önemli bir etken olarak rol oynamıştır. 
Dolayısıyla, ülkemizde belirgin bir farklılık olarak, işçi hareketinin 
bazı hak ve özgürlükleri elde etmesinde, "tepeden inme" gibi görülen 
bazı gelişmelerin, gerçekte Batı işçi hareketinin kazammlarmın do
laylı bir yansıması olarak değerlendirilmesi daha gerçekçi 
görünmektedir. Denilebilir ki Türkiye'de belli dönemlerde siyasal ikti
darın kompozisyonunda yer almış olan bazı unsurlar, Batı işçi hare
ketinin uzun yıllar süren çileli mücadeleriyle tüm Dünya'ya verdikleri 
derslerden gereken sonuçları çıkardıkları ölçüde, Türkiye işçi hareke
tinin gelişimine yardımcı olabilecek önlemleri, toplumun bütününün 
yararına bir adım olarak benimsemek suretiyle gerçekleştirmişlerdir. 
Özellikle, 1960'ı izleyen dönemde meydana gelen ve Türkiye işçi ha
reketinin gelişiminde yeni bir dönemin açılmasına neden olan siyasal 
ve yasal dönüşümlerin, bu yönde bir yargıya haklılık kazandırıcı bazı 
özellikler taşıdıkları açıkça görülebilir.

Ancak, Türkiye işçi hareketi üzerinde beliren uluslararası alandan 
kaynaklanan etkilerin tümüyle ve her zaman işçi hareketini 
güçlendirici yönde veya genellikle beklendiği üzere bir uluslararası 
demokratik dayanışma niteliğiyle ortaya çıktıkları söylenemez. Bu 
noktada unutmamak gerekir ki Dünya'ya egemen olan ilişkilerin te
melinde yatan derin çelişki, konumumuzu teşkil eden uluslararası 
alandan kaynaklanan etkilerin niteliğinde de kendisini göstermekten 
geri kalmamıştır. Bu nedenledir ki uluslararası alandan kaynaklanan 
etkilerin, bir başka yönde, uluslararası ilişkilere egemen olan bazı güç 
merkezlerinin çıkarlarının gerektirdiği doğrultuda ve işçi hareketini şu 
veya bu ölçüde engelleyici unsurlar olarak belirdikleri de 
görülmüştür.

Batı'nın, işçi hareketine uluslararası alanda öncülük etme yolunda 
bir tarihsel misyon taşımasının yanı sıra, metropol ülkeler toplu
luğunun ifade eden bir unsur teşkil ediyor olması, yukarıda belirleme
ye çalıştığımız, uluslararası alandan kaynaklanan ve biribiriyle çelişen 
etkilerin her türlüsü bakımından asıl belirleyici rolü oynaması sonu
cunu doğurmuştur. Bu nedenle, uluslararası alandan kaynaklanan et
kiler denildiğinde, bunun esas olarak Batı'dan kaynaklanan etkiler 
biçiminde ele alınması geniş ölçüde doğrudur. Üstelik, Türkiye gibi, 
her alanda batılılaşma çabalarını yakın tarihinin belirleyici çizgisi ha
line getirmiş bir ülke açısından böyle bir yargıya varmanın isabeti 
özellikle belirgin görünmektedir.
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Uluslararası alandan kaynaklanan etkilerin Türkiye'de işçi hareketi 
üzerindeki etkilerinin, Batı'da herhangi bir işçi hareketi açısından 
sözkonusu edilemeyecek ölçüde önemli sonuçlar doğurmuş olması, 
yalnızca bu etkilerin varlığı veya önemiyle açıklanabilecek bir durum 
değildir. Kuşkusuz, daha önce de değindiğimiz gibi Batı'nın önünde 
örnek teşkil eden bir başka Batı'nın bulunmayışı, bu tür etkilerin, 
özellikle Batı dışında kalan ülkeler açısından sözkonusu edilmesini 
belirleyen asıl unsurdur. Ayrıca, daha önceki bölümlerin hemen hep
sinden çıkarılabilecek bir sonuç olarak, ülkemizde işçi hareketinin ev
riminde iç dinamikten kaynaklanan etkilerin öneminin sınırlılığı, bu 
noktada bir kere daha hatırlanacak olursa, uluslararası alandan kay
naklanan etkilerin önemi, iç dinamikten kaynaklanan etkilerin 
sınırlılığının yolaçtığı göreli bir durum olarak da açıklanabilir.

Türkiye'de işçi hareketi üzerinde, uluslararası alandan kaynaklanan 
çelişkili etkilerin sonuçlarını Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarına 
rastlayan ilk başlangıç dönemlerinden itibaren gözlemlemek 
mümkündür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde işçi hareketi 
üzerinde sonuçları görülen etkilerden bir bölümü, 1789 Fransız devri- 
ıııiyle birlikte Batı'da canlılık kazanan özgürlük, eşitlik temellerine 
dayalı demokratik düşünce ve oluşumların bir yansıması olarak ken
disini göstermiştir. Bu yöndeki gelişim, Türkiye'de işçi hareketinin ilk 
kıpırdanışlannı ortaya koyduğu 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl 
başına rastlayan dönemde II. Enternasyonal çevresinde 
yoğunlaşmıştır. Özellikle, Fransa'da Jaures’in Almanya'da Spartakist- 
lerin, bu çerçevede ortaya koydukları faaliyetlerin Türkiye'de işçi ha
reketi üzerindeki etkileri belirgindir ve bu etkilerin, genellikle o 
dönemde varlıkları görülen bazı sol partiler ve akımlar aracılığıyla 
ulaştıkları görülmektedir.

Bu konuda bazı örnekler vermek gerekirse, 1889'da kurulan İttihadî 
Osmani Cemiyeti'nin ve 1895'te Tophane işçileri tarafından kurulan 
Osmanlı Amele Cemiyeti'nin, özellikle Paris'den kaynaklanan 
özgürlükçü siyasal eğilimlerin, Türkiye işçi hareketine taşınmasında 
oynadıkları rolden sözedilebilir.11 Ayrıca, 1922'ye kadar varlığını 
sürdürmüş olan Türkiye İşçi Derneği'nin, Almanya'da eğitim görmüş 
olan İmalatı Harbiye işçileri tarafından kurulmuş olduğu belirtilebi
lir.12

Bu tür etkilere karşıt doğrultuda Türkiye'de işçi hareketinin baskı 
altında tutulmasına yönelik ve gene Batı'dan kaynaklanan başka bazı
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clk iln ı di (,ıık .11, ık bir biçimde gözlemlemek mümkündür. Osmanlı 
Imi'.ıı.ıiuılııp.u'mın çöküşüne paralel olarak, sömürgeci emelleri kaba- 
ıiin gidicim  esasen çok cılız bir varlık göstermekte olan işçi hareketi
nin engellemede geniş ölçüde etkili oldukları görülmüştür. Bu konuda, 
(>■,inanlı devletine boyun eğidirmeleri hiç de zor olmamış; bir yabancı 
lıilıııı ¡ulamının dediği gibi "Türkiye'nin batı ülkelerine olan ağır 
Imıçlaı ı, adaletten daha ağır basmıştır".13 Grevler karşısında takınılan 
lavınla, yabancı sermayeyi memnun etme kaygısı, asıl belirleyici un
suru teşkil etmiştir. 16 Eylül 1908 tarihli İkdamda "Büyük sanayii 
yabancı sermayeye borçluyuz. Dolayısıyla, grevler yabancılar nezdin- 
de, mali itibarımız bakımından kötü bir intiba bırakacaklardır" diye 
yazılmaktadır.14 Nihayet, işçilerin örgütlenme özgürlüğüne bazı 
sınırlamalar getiren ve grev hakkını dolaylı olarak yasaklayan 25 Eylül 
1908 tarihli Tatil i Eşgal Kanun-u Muvakkatı'nın kabulünde, İktisat 
nazırının müşaviri ve Alman sermaye çevrelerinin adamı Kont Ost- 
rog'un etkili okluğu bilinmektedir.15

Cumhuriyet'in ilanıyla kurulan tek partili rejimin işçi hareketi 
karşısında izlediği politikanın da uluslararası konjonktüre ve Batı ser
maye çevreleriyle olan ilişkilerinin seyrine bağlı olarak bazı dalgalan
malar gösterdiği gözlemlenebilir. Mazlum milletlerin kurtuluş 
mücadelesinin tarihsel öncüsü olarak ortaya çıkan kuvayı milliye ha
reketinin, çoğunluğu yabancılara ait işyerlerinde çalışan işçilerin bazı 
bağımsızlıkçı siyasal eylemlerinden belli ölçüde yararlanmış olduğu 
bilinmektedir. Karşılık olarak, yeni rejim de o tarihte mevcut bazı sol 
oluşumlar ve işçi hareketi karşısında müsamahakâr bir tutum 
takınmaktan geri kalmamıştır.

Cumhuriyetin bu yöndeki tutumu, 1923'de toplanan İzmir İktisat 
Kongresinde kabul edilen nihai metinde, grev hakkı da dahil olmak 
üzere, işçilerden gelen çeşitli taleplere geniş ölçüde yer verilmekle de 
kanıtlanmıştır. Ancak, kısa bir süre sonra kabul edilen ve C.H.P.'nin ilk 
programı sayılan ”9 Umde" de bu tür taleplere yanıt verilmemiş olması 
dikkat çekicidir. Nitekim, bu değişikliğin o tarihlerde Lozan'da 
müzakere masasına oturmayı kabul etmiş bulunan Batı'lı devletler 
karşısında ihtiyatlı hareket etme kaygusundan kaynaklandığını tahmin 
eden bazı araştırmacılar bulunmaktadır.16

Öte yandan, kapitülasyonlara son verilerek yabancılara ait 
işletmelerin satın alınması, Türk toplumunun, Avrupa toplumlarından 
farklı olarak çelişkisiz ve Atatürk'ün ifadesiyle "menfaaatleri yek- 
diğerlerinden ayrılır sınıf halinde değil; bilakis mevcudiyetleri ve mu-
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liH Milai mesaibi yekdiğerine lazım olan sınıflardan ibaret" sayılmasını 
I olaylaştıran bir gelişme olarak değerlendirilmiştir.17

Hu dönemde, II. Dünya Savaşı öncesi yıllardan itibaren Avrupa'yı 
kalıp kavuran rüzgârlar, Türkiye üzerine de bazı serpintiler 
bırakmaktan geri kalmamışlardır. Bu durumu, tek partili rejimin işçi 
hareketi karşısında izlediği politikanın yasal dayanaklarının evriminde 
gö/.lemlemek mümkündür. Esasen, tümüyle Mussolini İtalya'sından 
alınmış olan Ceza Yasası'nda 1933'te yapılan değişiklikle grev yasağı 

bazı ınüeeyyidelerle takviye edilmiştir. Keza, 1936 tarihli İş Kanunu 

ila aynı modelden esinlenilerek biçimlendirilmiştir.18 Bu yöndeki ev

lim, I938'de Cemiyetler Kanunu'nda yapılan değişiklikle sendika 

hakkının yasaklanması noktasına vardığı bir sırada savaş patlak ver

miştir.19

II. Dünya Savaşı'nın faşizmin ve nazizmin yenilgisiyle so

nuçlanması üzerine, Dünya çapında demokrasiye yeniden ve daha 

büyük bir güçle bağlılık dönemi başlamıştır. Türkiye'de de çok partili 

demokratik hayata geçiş ve sendika hakkının tanınması doğrultusunda 

alılan adımlar, geniş ölçüde bu yeni dönemin gereği olarak 
gerçekleştirilmiştir. Uluslararası alanda ve özellikle Birleşmiş M il

letler ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kuruluşlarda saygın bir ülke 

olarak yer alabilmek için, demokrasiye tüm kurum ve kurallarıyla 

işlerlik kazandırma gereği, her zamankinden daha fazla belirmiş bu

lunmaktadır. Ne var ki esas olarak uluslararası konjonktüre ayak uy

durma gereksiniminin eseri olan bu tür dönüşümlerin, oldukça 

yüzeysel bir düzeyde kalması, sağlanmak istenen sonuç bakımından 

yeterli sayılabilmiştir.

II. Dünya Savaşı sonrası dönem, aynı zamanda, Türkiye'de işçi 

luıraketi üzerinde gene Batı’dan ve fakat Atlantik ötesinden gelen, ta

mamen farklı nitelikte başka bazı etkilerin yoğunlaşmaya başladığı 

bir dönem olmuştur. Truman doktrininin bir uzantısı olarak tüm 

Dünyadaki işçi hareketleri üzerinde etkili olma yolunda yoğun ve sis

tematik bir faaliyet sürdürmeye başlayan A.B.D., özellikle Türkiye gibi 
işçi hareketinin henüz belirgin bir biçim almadığı ülkelerde çok etkili 
sonuçlar sağlayabilmiştir.20

ABD'nin Türkiye işçi hareketini, A.B.D.'nin uluslararası alandaki 

tercih ve emellerine uygun doğrultuda biçimlendirme ve yönlendirme 
çabalan, 1960'dan sonra Amerikan hükümetine bağlı faaliyet gösteren 

Uluslararası Kalkınma Ajansı (A.I.D.)'nın Türk-İş ile doğrudan
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bağlantı kurması soııucu, çok rahat bir aşamaya girmiştir. Bu yolla, 

eğilim, medeme gezisi vs. adlarla yürütülen faaliyetlerin işçi hareketi 

üzerindeki etkilerini, Türkiye'de görev yapmış Amerikan çalışma 

ateşelerinden biri şöyle anlatmaktadır: "A.B.D.'nın, taktik, teknik ve 

halta felsefe olarak sağladığı unsurların pek çoğunun, (...) ilk sendi

kacılık deneylerini 'ücret bilinci'ne dayalı sendikacılık içinde geçirmiş 
olan üyelerin meydana getirdiği' Türk sendikacılığını tüm olarak 'etki

lemeye devam edeceğe benzemektedir.21

Bu yöndeki etkiler, 12 Mart müdahalesinin hemen ardından Asya- 

Amerika Hür Çalışma Enstitüsü (AAFLI) ile Türk-îş arasında 25 

Mayıs 1971’de imzalanan anlaşma ile çok geniş kapsamlı bir yapı ve 
işlerliğe kavuşmuş bulunuyor.22 AAFLI, esas olarak AID'nin 

yardımlarıyla ayakta duran ve Güney Amerika'da bazı demokratik ik
tidarların yıkılması ve yerlerine askeri diktatörlüklerin kurulması 

yönündeki faaliyetleriyle ün yapmış olan Özgür Emeğin Gelişimi 

Amerikan Enstitüsü (AIFLD)'nün bir benzeri olarak, ülkemizin de 

içinde yer aldığı bölgede faaliyet göstermektedir. 12 Eylül'den sonra, 
AAFLI'nin faaliyetlerine güçlü bir ivme kazandırırmış olduğu-en 

azından TRT yayınlarından-açıkça anlaşılmaktadır.

Kuşkusuz, 12 Eylül'den sonra işçi hareketiyle ilgili olarak Batı'dan 

gelen etkiler, yalnızca AAFLI kanalıyla taşınmamıştır. Bu dönemde, 

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU), Avrupa 

Sendikalar Konfederasyonu (FTUC) ve özellikle DİSK'e bağlı Genel- 

İş'in de üyesi bulunduğu Uluslararası Kamu Hizmetleri Federasyonu 

(PSI)'nun da bir başka açıdan, ülkemizdeki gelişmelerle yakından il
gilendikleri görülmüştür. 1982 Anayasasının ve bu çerçevede 

yürürlüğe konulan bir dizi yeni kanunun veya kanun değişikliğinin ve 

genel olarak işçi hareketi karşısında uygulanan politikanın, Uluslara

rası Çalışma Örgütü (ILO) gündeminden eksik olmaması, geniş ölçede 

bu örgütlerin faaliyetlerinin sonucudur.

Ne var ki ülkemizde işçi hareketinin, ILO  normlarına uygun 

koşullara kavuşmasını savunan bazı uluslararası sendikal örgütler 

karşısında, AAFLI'nin, birçok bakımlardan avantajlı bir konumda bu

lunduğunu kabul etmek gerekir. AAFLI, başta TRT olmak üzere çeşitli 

kamusal kurum ve mercilerin desteğinden de geniş ölçede yararlana

bilmektedir. Unutmamak gerekir ki sendikaların en doğal faaliyetleri

nin dahi çok ağır engellemelerle karşılaştığı dönemlerde, AAFLI, ge

niş bir serbestlikten, hatta himayeden yararlanarak faaliyetlerini
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ıııılıırebilmiştir.

Itu tür çelişik etkiler arasında varoluş mücadelesi veren Türk işçi 

h u (’ketinin günümüzdeki temel sorunu, Batı işçi hareketinin eşdeğerli 

hiı parçası olmak veya Güney Amerika'da görülmüş olan bazı 

"Ilı mlımlar gibi kendi dışındaki emellerin oyuncağı olmak sorunundan 

llmıcl görünmektedir. Bu sorunu çözme sorumluluğu, elbette ki her 

(pydcn önce Türk işçi hareketinin kendisine aittir.

I) U.S. Département of Commerce, Trade Promotion, Turkey a Commercial Handbook Series: 190/28, 

Washington, D .C.; D.İ.E., Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, Ankara, 1973, s. 41.

‘ i I > I I a.g.e., s. 151.

'i İlımlıca sanayileşmiş ülkelerde, 1980 yılı itibariyle, toplam ücretli ve maaşlılara oranla sendikalaşma 

ııııını, aşağıdaki gibidir: Avusturya %5S, Belçika %75, Kanada (1979) %39, Danimarka %19, Finlandiya 

»4.7.1, Fransa %22, Almanya %33, İtalya (1979) %37, Japonya (1978) %32, Hollanda %38, Norveç %55, 
Invpç %85, İsviçre %33-37, İngiltere %54, A .B .D . %25. Bkz. Göran THERBORN. "The Prospects of 

Labour and The Transformation fo Advanced Capitalism", New Left Review, no: 145, Mayis-Haziran 

I ‘>H4, s. 11. (Türkiye'de toplam faal nüfusun 18 milyon civarında olduğu sanayileşmiş ülkelere kıyasla 

lııı nüfusun çok sınırlı bir kesiminin ücretli-maaşlı olduğu düşünülecek olursa, toplam faal nüfus esas 

ıılıııaıak hesaplanan sendikalaşma oranlarına göre yapılabilecek bir karşılaştırmada Türkiye'nin çok 

■ lulu gerilerden bir yer aldığı görülür.)

11 I )ıılıa geniş bilgi için bkz. A . IŞ IKL I, Toplu İş Sözleşmeleri ve Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri, AÜSBF 
Yııy, no: 229-211, Ankara, 1967, s. 40 ve devamı.

11 1,1111'i ERİŞÇİ, Türkiye'de İşçi S ınıfının Tarihi-Özet Olarak, Kutulmuş B., İstanbul, 1951, s. 8-9

M Kemal SÜLKER, Türkiye'de Sendikacılık, Sendika Kültürü, İstanbul, 1955 s. 25.

I) İlk/., Mesut G Ü LM E Z, Türkiye'de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi), TODAİE Yay., Ankara, 1983, s. 

1') 1-394.

H> Alpaslan IŞ IKL I, Sendikacılık ve Siyaset, 3. Baskı, Birikim  Y., İstanbul, 1979 s. 409, 441.

0) Sendikalar ve Grev, Lokavt H ak lan  (Meclis tutanakları derlemesi), Türk-iş Y ., Ankara, 1946, s. 131.

İli) İlk/., Taner TİMUR, Türk Devrimi ve Sonrası, 1919-1946, Doğan Y ., Ankara, 1971, s. 88,209.

11 ) Tank Zafer T U NA YA , Türkiye'de Siyasi Partiler, Doğan Kardeş B., İstanbul 1952.

I ' i İlk/.. Mete T UNÇAY, Türkiye'de Sol Akımlar, Ankara, 1967. z. 61.

I I) llenıi BARTOLİ, "Le mouvement syndical en Turquie", Cahiers de l'ISEA, no: 107, Kasım, 1960 s. 49.

I I ) Hkz. Metin KUTAL, Le syndicalisme devant la  legislation turquè et le mouvement syndical en Turquie 

(le/,), Grenoble, 1959, s. 40.

h )  llk/.. Dr. Arhengellas G A V RİL , Anadolu-Bağdat Demiryolları İdaresinin İçyüzü, Istanbul, 1927, KU- 

TAL, a.g.e., s. 39.

i >• i l'aner TİMUR, a.g.e., s. 86, 87.

I I) A TATÜRK, "İzmir İktisat Kongresi Açış Söylevi", Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, c. III. s. 112.

İM) K. STEINHOUS, Soziologie der türkisehen Revolution", Frankfurt, 1969, s. 147; SİLİER, "Reorganiza

tion of the Trade Union Movement in Turkey. A long the Lines of American Trade Unionism", 
Internatiional Conference o f  Historians o f  the Labour Movement, 21. Linzer Konferenz, 10-14 Eylül 

1985.

I'M Kuşkusuz, bu tür etkilerin gözleminden hareketle, Kemalizm i, faşizmin veya nazizmin Türkiye'ye özgü 

bir versiyonu olarak yorumlamaya kalkışmak vahim bir hata olur. Kemalizm in sosyal politikası, sana

yileşmesinin başlangıç dönemlerinin yaşayan bir toplumda ve işçi sınıfının bağımsız ve güçlü bir ha

reket ortaya koymanın çok uzaklarında bulunduğu bir aşamada, tüm  ulusun çıkarlarının sendikalara 

gerek kalmaksızın devlet tarafından uzlaştırılarak korunabileceği beklentisi üzerine kuruludur. Faşizm 

veya nazizm ise sanayileşmiş toplumlarda, örgütlü demokratik bir güç haline gelmiş olan işçi hareketini
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e/eıek kti|ılla11n( ^'iıkıiı lıiıı korumayı amaçlayan zorbalık rejimleridir. Bu tür rejimlerin dayandığı ideo

loji. Kcmııll/m lıı ilnp.ılııp.ıı oıtaıuda mevcut olmayan kavramlar ve unsurlar üzerinde kurulmuştur. Ke- 

ınall/.ııı, Ilı m llt  eııırfle ılayıılı tlıcllm ilişkilerinin egemen olduğu ve güçlü bir işçi hareketini bünyesinde 

baniKİıımı lılı tonlumda dngmıış olsaydı, acaba o zaman sosyal politikası nasıl olurdu diye 

dUMİnUleblllı llöyl* İm k o i i i i i i i i i  cevabını ancak Atatürk'ün verebileceğini kabul etmekle birlikte ulusları 

kölelikten kııılaııııa ıııtlaulelcslne öncülük etmiş olan bir hareketin, ücretli emeği yeniden köle emeğine 

döndürmeye <, alılma ylbt, tın İhın akışına ters bir misyonu üstlenmesi hiçbir zaman düşünülmemelidir 

diyebiliri/

20) A IŞIKL I, m u  e  , s 180 187.366-369

21) Bru< e II M il I İ N, "İ m tlon of thc Tıırkish Labor Movement differ över political role", Monthly Labor 

Kevlnv, U S Depl ol'Labor, Haziran, 1969.

22) AAI I ,1'nlıı niteli/»,! ve faaliyetleri hakkında daha geniş bilgi için bkz. John KELLY , "C IA  and Labour in 
Turkey", Coımlcr Spy, cilt; I, ııo; 2, İlkbahar 1980; Y ıld ırım  K OÇ , "Sendikaların Bağımsızlığı, A.B.D. 

vc İ tlik İş ", 11, Te/„ ' Kitap, 1986; A, IŞ IKL I, "Türk Sendikacılığında Latin Amerika Sambası" Yeni 

Giindrm, I 15 Maziıan, |0H5,h. 12.
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ŞU AYDIN DENEN...*

Aydının tanımında anlaşmak zordur. Daha da zor olanı, toplumun 
r.lryişinde ve tarihin akış sürecinde aydına tanınan veya tanınması 
i nçken işlevin ne olduğu konusunda kendisini gösterir.

Aydınlara ayrıcalıklı ve etkin bir yer tanıma eğilimi, tarih kadar 
ı .kidir denilebilir. Eflatun, devletin yönetiminin filozoflara terkedil
mişini savunmuştur. Sanayi devriminin başlangıç dönemlerinin 
düşünürlerinden Saint Simon, bu rolün teknokratlara verilmesinden 
\ ııııa olmuştur. Çağımızın ünlü iktisatçısı Keynes, iktisatçıların ve fi
lo/,olların fikirlerinin, dünyanın yönetiminde, en büyük paya sahip ol- 
ılıi)'ıı görüşündeydi. Keynes'e göre "kendilerinin her çeşit entellektüel 
ı ık ıclen uzak olduklarına inanan uygulama adamları, aslında, ölmüş bir 
ıklısatçının esiridirler".

Marx'ın da, ekonomik altyapının tek belirleyici öge olduğuna dair 
\ ı ıı tınıların aksine, aydınların sorumluluğunu önemle vurguladığı 
I"*/,udi edilemez. Bu konuda, Londra'daki mezar taşma yazılmış olan 

ıı sözü oldukça açıklayacıdır: "Filozoflar dünyayı çeşitli biçimlerde 
vuı Ululamakla yetindiler. Oysa, asıl önemli olan dünyayı 
l' ı ı ,(irmektir." Sosyalist düşünce içinde aydına tanınan rol, işçi 
11ıııl’ııı:ı  bilincin "dışarıdan... aydınlar tarafından" verilebileceği yo- 
1111ıı lak ı daha sonraki tezler çerçevesinde en uç noktasına ulaşmıştır.

Itıı tür tezlere dayalı bir parti modelinin giderek merkez komitesi 
ılıklııioryasına, sonunda da tek kişinin diktatoryasına dönüşebileceği

> P ili < lllm lcm , y ıl:3 , sayı: 29, Ey lü l, 1986, s. 21-27.
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özleminden hareket eılen başka bazı sosyalist düşünürler ise "kendi
liğindene İlık" olarak yorumlanan karşıt tezler geliştirmişlerdir. Bu 
görüşün omlc j'eleıı temsilcilerinden Rosa Luxemburg'a göre, Tarihsel 
olarak, gerçeklen devrimci bir hareketin işlediği hatalar, en akıllı mer
kez komitesinin yanılmazlığından daha verimlidir.

Gerçekle, sorunun özü, aydının rolü ile demokrasi kuıallarının 
bağdaştırılması noktasında düğümlenmektedir. Demokrasi, yalnızca 
en uygun, en doğru kararların alınmasını mümkün kılan bir rejim ola
rak değil; aynı zamanda, bireyin ve toplumun gelişimine en çok 
katkıda bulunan koşulların oluşumuna en fazla imkan hazırlayan ve 
insan doğasıyla çelişmeyen tek yaşam biçimi olması dolayısıyla da 
vazgeçilmezdir. Kaldı ki, toplumsal yaşamda en isabetliyf' ve en 
doğruyu bulmanın veya en az hata yapabilecek kişi ve kadroları belir
lemenin, demokrasiden daha güvenilir bir yolu bulunabilmiş değildir. 
Bu çerçevede, aydının rolü, elbette ki özgür halk iradesininin onayını 
ve desteğini kazanabildiği ölçüde, demokrasi ilkeleriyle çelişmeyen bir 
işlev kazanabilir.

Toplumsal mücadelede ve gelişme sürecinde aydına tanınan role 
yönelik saldırılarını, tam bir aydın düşmanlığı haline vardırmış olan 
akımlardan biri, anarşizmdir. Anarşistler, el emeği işçisi olmayanların 
(bu arada Marx’ın) I. Enternasyonalden ihracını öngören karar ta
sarılarında da bu tavırlarını ortaya koymuşlardır. Daha sonraları, bazı 
ülkelerde geçici bir süre kendisini gösteren anarşizm ile sendikacılık 
arasındaki adeta doğa kanunlarına aykırı izdivacın sözcülüğünü yapmş 
olan George Sorel-kendisi de okumuş yîtzmışlık anlamında tipik bir 
aydın olmasına rağmen-aydınların etkilerinden soyutlanmış bir sendi
kacılık anlayışını savunmuştur. Sorel’in düşünceleri, Mussolini'ye 
esin kaynağı olma noktasına kadar uzanmıştır.

Kapitalizm, yeryüzünde mevcut her şeyi metalaştırma 
doğrultusundaki egemenliğini kurmaya çalışırken aklı ve düşünceyi 
de alışveriş konusu haline getirmeyi önemli ölçüde başarabilmiştir. 
Ülkemizde "holding profesörleri" diye bilinen aydın türü, böylece 
başlamış olan evrensel pazarlama sürecinin günümüzdeki 
ürünlerinden biridir.

Ülkemizin yakın tarihi boyunca aydının yerinin ve saygınlığının 

çok belirgin dalgalanmalar gösterdiği görülür. Sanayileşmenin gecik
mesiyle bağlantılı olarak, emekçilerin demokratik katılımının 
zayıflığı, aydınlara, Jön Türklerden bu yana çoğu kez demokratik ol
mayan bir öncülük görevi yüklemiştir.
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Ülkemizde, aydınların etkinliği ve saygınlığı, 1960'ta ve hemen 
ertesinde doruk noktasına varmıştır. O  tarihlerde, hazırlayacakları bir 
anayasa metni ile ülkeyi birdenbire demokratikleştirebilecek veya 
Planlama Teşkilatı'nın odalarında bulacakları bazı formüllerle ülkeyi 

bir çırpıda kalkındırabilecek tılsıma sahip aydınların varlığına ina
nanların sayısı az değildir. Ancak, 1960, aydınının saygınlığının 
düşüşe geçtiği bir aşamayı da ifade eder. Bu düşüş çizgisi, 12 Mart'ta 
ortaya çıkan "beyin kabinesi" fiyaskosuyla daha da düşeyleşmiş; öyle 
¡’örülüyor ki 12 Eylül ile birlikte en alt düzeye inmiştir.

Gelip geçici modalara pek aldırmayan geniş emekçi kesimler hariç 
olmak üzere, ülkemizde bu tür modalar karşısında bir hayli duyarlı ve 
her şeye rağmen önemli bazı çevrelerin, aydın konusunda, küçük bur- 
Iiıvazin in  geleneksel özelliğini teşkil eden, bir aşırılıktan bir başka 
aşırılığa uçma hastalığının çok çarpıcı örneklerini sergiledikleri 
söylenebilir. Kuşkusuz, öteden beri kitabı ve yazı makinesini birer suç 
unsuru olarak teşhir etme merakında olanların bu tutumunu anlamak 
kolaydır. Anlaşılması zor olan, bu koroya 12 Eylül sonrası saldırıların 
başlıca hedefi olmuş bazı çevrelerin de katılmasıdır.

O kadar ki daha önceki dönemlerde üniversite kürsülerinden ve DPT 
bürolarından kendi görüşüne göre derlediği bazı akademisyenler ve uz
manları, partisinin demokratik mekanizmalarının işleyişi sonucunda 
oluşmuş kadrolarının önüne geçirmekten geri kalmamış seçkin bir lider 
bile, son yıllarda aydın korkusunu siyasal mesajının başlıca temalarından 
İmi haline getirivermiştir. Bu durum, Aziz Nesin'in yeni öykülerinden 
bilinde anlatıldığı gibi, yok edilmek üzere taşıt aracına bindirilen kedi- 
lerin biribirlerini tırmalamaya başlamalarını hatırlatmaktadır. Ama ne
dense tırmalananlar hep belli cins kediler olmaktadır.

Ciğercinin kedisi misali, her şeyden bazı aydınları sorumlu tutanlar 
ıı/ değildir. YÖK'ten bile yökzede aydınların sorumlu tutuldukları 
i'oıülebilmektedir. Bu durumda, bazıları, geçmişte aydınlara 
olağanüstü önem ve rol atfetmekten doğan pişmanlıklarını, aksi yönde 
ı .ııılığa kaçarak giderme yolunu tutmuş olabilirler. Bu durum, biraz 
d.ı loplumun bütünü gibi aydın denen kategorinin de çelişkili unsur
ludan kaynaklandığını görememekten kaynaklanabilir. Belki de te
mcide yatan derin bir aydın saygısı buna neden olmaktadır. Ozanın 
ı İrdiği gibi, "bütün renkler hızla kararıyordu beyaza birincilik verdiler"
< 1« 11ilebilir.

Ama gene de gerçek aydın kim ise aydınlığını bilmek zorundadır.
I lıılkımız boşuna dememiş: Et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var!
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TÜRKİYE'DE MEMUR 
SENDİKACILIĞI*

Mülkiyeliler Birliği, üyelerinin önemli bir bölümü kamu kesiminde 
memur statüsünde çalışan bir dernektir. Ayrıca, Birliğimiz üyelerinin 
tümünün mezun oldukları, eski adıyla Mülkiye, şimdiki adıyla Siyasal 
Bilgiler Fakültesi -başka bazı işlevlerinin yanısıra- geleneksel olarak 
devlet bürokrasisine eleman yetiştiren bir öğrenim kurumudur. Bu 
özellikleri dolayısıyladır ki Birliğimiz, son zamanlarda ülkemizde 
canlılık kazanmış olan memurların sendikalaşması sorununa ilgisiz 
kalmamıştır. Bu konuda Birliğimize, yasaların ve tüzüğünün, bazı 
yetkiler tanıdığının ve dolayısıyla sorumluluklar yüklediğinin bilin
cindeyiz. Kamuya yararlı bir demek olarak Mülkiyeliler Birliği 
açısından, kendisini yakından ilgilendiren ve ülkemizin gündeminde 
son derece önemli bir yere sahip bulunan böyle bir konuda, gerek 
üyelerini gerekse kamuoyunu aydınlatıcı etkinlikler ortaya koyması, 

temel görevlerinden biridir.

Böylesine önemli bir görevimizin gereği olarak düzenlediğimiz bu 
sempozyumda yalnız olmadığımızı görmenin kıvancı içindeyiz. Bu 
konuda öncelikle, Dünya'mn çeşitli ülkelerinden değişik ulusal ve 
uluslararası sendikal örgütlerin temsilcilerinin, sempozyumumuzu iz
lemek ve katkıda bulunmak üzere aramızda bulunduklarına işaret et
mek isterim. Özellikle memur sendikacılığı alanında kayda değer bir 
deneyim birikiminin mirasçısı olan bu dostlarımız, bizlere kendi de
neyimlerinden elde ettikleri sonuçları ve gözlemlerini aktaracaklardır. 
Kuşkusuz, onların aramızdaki mevcudiyeti, demokratik dayanışmanın 
sınır tanımayan gücünün bir kanıtı ve göstergesi olarak da çok özel bir

* Türkiye'de m em ur Sendikacılığı Uluslararası Sem pozyum u (Düzenleyen: M ü lk iye lile r B ir liğ i). 

A nkara 13-14 E y lü l 1990r Prof. Dr. A lpaslan  Iş ık lı'm n  açış konuşm ası.
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ulam ifade etmektedir. Kendilerine hoşgeldiniz diyorum, gösterdikleri 
ilgiye bir kere daha teşekkür ediyorum ve kendilerini içtenlikle se
lamlıyorum.

Sempozyumumuza ilgi gösteren siyasal partilerin sayın temsilcileri 
de aramızdadır. Ayrıca, konuyla yakından ilgili konfederasyon, birlik, 

sendika, oda, dernek... gibi çok değişik örgütlerin de çok yoğun bir 
katılım ve ilgi gösterdiğini belirtmek isterim. Herbirine hoşgeldiniz 
diyor, katkıları için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli basın emekçilerine de sempozyum boyunca 
göstereceklerini tahmin ettiğim yakın ilgi ve yorucu çabalardan dolayı 
irşekkür ederim.

Bu arada, özellikle belirtmek istediğim bir husus şudur: 1980 son-
■ .ısının ilk memur sendikası olarak kurulmuş olan Eğitim-İş, bu sem
pozyumun düzenlenmesinde başından itibaren bizimle yakın işbirliği 
içinde olmuştur. Eğitim-İş’in sayın yönetici ve üyelerinden bu konuda 
('örmüş olduğumuz ilgi ve desteğin çok özel bir anlam taşıdığını takdir 
edersiniz.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya ve 
Altındağ belediyelerinin yardımlarını şükranla belirtmek isterim.

Son olarak, bu sempozyum çerçevesinde tebliğ sunmak, açık otu- 
ı ııınlara katılmak suretiyle değerli katkılarda bulunacak olan meslek- 
inşlarıma, konunun uzmanı bilim adamlarına ve tam bir özveri ile 
çrviri işlerini üstlenmiş olan dostlarımıza teşekkür etmek isterim.

Ülkemizde memur sendikacılığı yeniden doğuş aşamasında bulu
nuyor. Memur sendikacılığı geçmişte güçlü ve uzun ömürlü bir varlığa 
l ıvurabilmiş değildir.

M E M U R L A R I N  S E N D İ K A L A Ş M A S I  G E R E Ğ İ N İ
D O Ğ U R A N  N E D E N L E R

Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de memurların sendika
la ..ması, genel anlamda sendikacılık hareketi içinde göreli olarak daha 
\ ıkın dönemlere özgü bir oluşumdur. Bu durumun memur statüsünün 
" i İliklerinden kaynaklanan çeşitli nedenleri vardır:

I Memurun işvereni devlettir. Memurların sendikalaşması ge- 
ıı p,ıııin yaygın bir kabul görebilmesi, her şeyden önce devletin niteliği

201



ile ilgili I ,m.ı.ıl vı- değerlendirmelerde belli bir evrimin doğmasına 
h;ı£lı •>11111■ ;111■ I )oğu’da olsun, Batı'da olsun devlet uzunca bir dönem 
boyunca. 'I .ııırı'ııııı ycryüzündeki yansıması olarak kabul edilen pa
dişah vcyıı kral laıalından temsil edilmiştir. Böyle bir anlayış 
çerçcvc-.mde devletin hata yapması kabul edilmediği için, devlete karşı 
hak talebinde bulunmak veya devleti daha adil bir konuma çekmek 
amacıyla orglllld mücadelede bulunmak gereği duyulmamış; do
layısıyla, devletin istihdam ettiği kimselerin örgütlenmesi sorunu 
gündeme gelmemiştir. Ancak devletin de insanlardan ve toplumsal 
ilişkilerden bağımsı/. olmadığı görülebildiği ölçüdedir ki devletin is

tihdam etliği memur vs. kategorilerdeki çalışanların da sendika
laşmaları gereği anlaşılabilmiştir.

2- Kamu kesimi başlangıçta hemen bütün ülkelerde nitelikli ve be
yaz yakalı bürokratlarla sınırlı bir istihdam alanı olarak belirmiştir. 
Kamu kesiminde çalışanlar açısından hak ve menfaatlerini korumak ve 
geliştirmek için sendikal mücadele gereğinin kendisini göstermesi, 
başlangıçta söz konusu olabilecek bir durum değildir. Zira bizatihi 
kendileri ayrıcalıklı bir kesim oluşturan kamu kesimi bürokratlarının 
hakim sınıflara yakın konumları, sendikacılık hareketine ortam teşkil 
etmenin çok uzağında bulunuyordu. Bu nedenledir ki 1870' de Paris 
Komünü kurulduğunda, adaletin gereği, memurların maaşlarını 
artırmak olarak değil; tam tersine devletin hizmetinde çalışanların ge
lirinin nitelikli bir işçinin ücretini aşamayacağını öngören bir karar
namenin çıkarılması yönünde tezahür etmiştir. Bu durum bizim 
ülkemizde çok daha belirgindir. Osmanlı'nın son yıllarında ve Cum- 
huriyet'in ilk yıllarında "kolalı gömlekli kâtip" imajında ifadesini bulan 
kamu kesimi çalışanının konumu, sendikalaşmayı asla akla getirme
yecek kadar ayrıcalıklıdır. Türk toplumunda kapitalist sınıfların ortaya j 
çıkışının gecikmesi, asker-sivil bürokrat kesimler açısından, adeta 
egemen bir sınıfmışçasına ortaya çıkmalarını mümkün kılacak bir or
tam hazırlamıştır. Jön Türklerden itibaren başlayan bu durum yakın 
zamanlara kadar devam etmiştir. Memurlar dahil olmak üzere kamu 
çalışanlarının bu bağlamda sendikalaşma gereksinimi duymaya I 
başlamaları için biribiriyle bağlantılı iki yönlü bir gelişmenin ortaya I 
çıkmasını beklemek gerekmiştir. Memurlar, bir yandan, kapitalist I 
topluma özgü güçlü toplumsal kesimlerin ortaya çıkmasıyla kendi ko- i 
numlarının gerilediğini görmeye başlamışlar; diğer yandan da memur f 
kategorisinin dışındaki bazı bağımlı çalışan kategorilerinin sendikal I  
haklardan yararlanarak durumlarını düzeltmeye başladıklarını I  
görmüşlerdir.



3- Kamu kesiminde çalışanların ayrıcalıklı konumlarım yitirmele
ri, bir yönüyle de nitelik kazanmanın giderek daha geniş kesimlerin 
olanakları içine giren bir durum oluşturmasının sonucudur. Sosyal 
devlet doğrultusundaki gelişmelerin sonucu olan bu durum, memur 
olmak için gerekli olanakları yalnızca varlıklı kesimlerin çocuklarına 
özgü bir ayrıcalık olmaktan belli ölçüde de olsa çıkarmıştır. Böylece, 
ayrıcalık teşkil eden özellikleri giderek azalan memur statüsünde 
çalışanların çalışma koşulları ve ekonomik, sosyal durumları, sendi
kalaşma gereğini duyuran bir ilişkiye dönüşmüştür.

4- Kamu kesiminin bugünkü gibi çok sayıda ve değişik niteliklerde 
istihdama ortam teşkil eden bir büyüklük kazanması, nisbeten yakın 
dönemlerin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bu durum, devletin jandar
ma veya tahsildar gibi işlevlerinin ötesinde, düzenleyici, yatırımcı 
olarak ekonomik ve sosyal yaşamda yeni ve eskisine göre çok daha 
geniş kapsamlı görevler üstlenmesiyle bağlantılı bir sonuç olarak be
lirmiştir. Sosyal devlet doğrultusundaki gelişmelerle bütünlenen bu 
durum, tüm Dünya'da olduğu gibi bizde de son zamanlarda beliren 
ııeo-liberal saldırıların bir parçası olan özelleştirme kampanyalarına 
rağmen ağırlığını geniş ölçüde korumaktadır.

T Ü R K İY E 'D E  M E M U R L A R IN  B U G Ü N K Ü  D U R U M U Y L A
İ L G İ L İ  B A Z I  G Ö Z L E M L E R

Türkiye'de resmi verilere göre, faal nüfus yaklaşık 18 milyon ka
dardır. Toplam olarak 3 milyona yaklaşan sigortalı işçilerin 800 bin
den fazlası kamu kesiminde çalışmaktadır. Ayrıca, son yıllarda ihdas 
edilmiş olan sözleşmeli personel kategorisinde çalışanların sayısı ise 
KM) bini aşmıştır. Bütün bunların dışında memur statüsünde 
çalışanların sayısı ise 1,5 milyonun üstündedir.

Demek oluyor ki Türkiye'de faal nüfusun yaklaşık % 14'ü kamu 
kesiminde çalışmakta; bunların da yaklaşık % 60'ı memur statüsünde 
ı .lihdam edilmektedir.

Memurlar, 1980 sonrasında, ücret ve maaş gelirlerine açık bir 
saldırı teşkil eden ekonomi politikaları karşısında tamamen koru
masız durumda kalmışlardır. İstanbul Sanayi Odası' nın yayınladığı 
bulgulara dayalı hesaplamalar, ücret ve maaş gelirlerinin milli gelir 
içindeki payının, 1980' den bu yana yarıyarıya düştüğünü 
('oslermektedir (Buna karşılık, kâr, faiz, rant türü gelirlerin payının,



% 50'deıı '/< 70'c yıktığı görülmektedir). Emek gelirlerindeki bu 
düşüşün, sendika hakkından biç bir şekilde yararlanamamış oldukları 
için, daha çok ıııeııuıı maaşlarındaki gerilemeden kaynaklandığını 

tahmin clmck yanlış olmayacaktır.

Maaşlardaki bu gerilemeye ek olarak öncelikle çalışan kitlelere 

yönelik sosyal ıclalı harcamalarının, genel bütçe içindeki esasen çok 
/ayıl olan payının 1980 sonrasında daha da azaltılmış olması, me
nim lamı ıelalı dü/eyleıini gerileten ayrı bir unsur teşkil etmiştir.

Öle yandan, vergi politikasının sosyal adalet ilkeleriyle çelişen 
yapısı da memurların durumunu daha da ağırlaştırmaktadır. Ücret ve 
maaş geliri elde edenlerin gelir vergisi içindeki payı yarıyı aşmıştır. 
Ücret ve maaş gelirlerinin yaklaşık % 20 'si gelir vergisi olarak kesil
mektedir. Bu, AT ülkelerinin hiç birinde görülmeyen adaletsiz bir tablo 
ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye' de memurların sendikalaşması sorunu işte böyle bir 
çerçeve içinde kendisini duyurmaktadır. Bu çerçeve içinde mevzuatın 
memurların sendika hakkına ilişkin evrimi nasıl bir seyir göstermiştir? 
Şimdi sıra kısaca bu konunun incelenmesine gelmiş bulunuyor.

12 E Y L Ü L  Ö N C E S İN D E  M E M U R L A R IN  S E N D İK A  H A K K I

Anımsanacağı üzere 1961 Anayasası, 46. maddesi ile sendika 
hakkını çalışanlara tanımak suretiyle, memurları da sendika hakkının 
kapsamı içine almıştı. Anayasanın bu hükmüne dayanılarak 1965'de 
yürürlüğe sokulan 624 sayılı Devlet Personel Sendikaları Kanununun 
öngördüğü düzenleme çerçevesinde, toplu sözleşme ve grev hakkı ol
mamakla birlikte, çok sayıda memur sendikası kurulmuştu. Genel 
olarak memurları temsilen kurulmuş olan Tüm Per-Sen, öğretmenlerin 
oluşturdukları TÖS, İLK-SEN gibi sendikalar bunların başlıca 

örnekleridir.

Ancak,1971’de 12 Mart rejimi döneminde Anayasa’mn bu maddesi 
de değiştirilerek, sendika hakkının, "çalışanlar" yerine "işçiler^" 
tanınması doğrultusunda bir düzenleme getirilmiş; ayrıca, 119. mad
dede yapılan değişiklikle, memurların sendika hakkını açıkça yasak
layan bir hüküm öngörülmüştür. Bu değişikliklerin sonucunda, o za
mana kadar kurulmuş olan memur sendikalarının varlığına son veril

miştir.
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12 E Y L Ü L 'Ü N  S Ü R P R İZ İ

12 Eylül 1980 Askeri darbesi sonucunda getirilen Anayasa ile pek 
çok konuda yasakçı ve kısıtlayıcı düzenlemeler getirilirken, memur
ların sendika hakkı konusunda eskisinden daha özgürlükçü bir 
düzenleme öngörülmüştür. Bu, gerçekten şaşırtıcı ve çelişkili bir du
rumdur. Nitekim, 12 Eylül sonrasında Anayasanın bu özelliğini ilk defa 
bir sempozyum çerçevesinde açıkladığımız vakit,(Bkz: TMMOB, Ka
mu Çalışanlarının Sorunları, Ankara,28-29 Aralık 1985, s.95-97) 
inandırıcı olmakta bir hayli güçlük çekmiştik. Gerçekten, 12 Eylül 
Anayasasının hazırlandığı günlerde estirilmiş olan hava ile ve 
yapılmış olan açıklamalarla, Anayasanın bu özelliğini bağdaştırmak 
kolay değildir.

D A N IŞ M A  M E C L İS İN D E  H A K İM  O L A N  E Ğ İ L İ M L E R

Danışma Meclisinde Anayasa taslağının görüşüldüğü günlerde, 
memurların sendika hakkı konusunda son derece yasakçı bir eğilimin 
hakim olduğu görülür. Anayasa Komisyonu sözcüsü Prof.Dr. Şener 
Akyol, kamu kesiminde çalışanların sendika hakkının yasaklanmasını 
savunurken ilginç bir gerekçe de bulmuştur. Akyol’a göre, kamu kesi
minde çalışanların kamuda çalışıyor olmaktan dolayı, zaten kamu 
kesimine mensubiyetleri bulunduğundan, ayrıca bir sendikaya üye ol
maları sakıncalı olacaktır. Sayın profesör bu sakıncayı ifadfe etmek için 
frenkçe bir tabir de bulmuştu.Bu durumda "double apartenance" (çifte 
mensubiyet) olur, diyordu.

Anayasa taslağının, "hayır" denmesini telkin anlamına gelmeyecek 
sınırlar içinde tartışılmasına kısa bir süre izin verildiğinin ilan edildiği 
(’ünlerde, 22 Ağustos 1982de SBFde kamuya açık bir seminer 
düzenlemiştik.O seminerde bu görüşlere yanıt olarak, işverenlerin de 
oda, sendika, klüp, dernek, loca... gibi birden çok ve değişik örgütlere 
üye olduklarını anımsatmış; sayın Akyol'un mantığını izlemek gere
kirse, nüfus cüzdanına sahip herkesin TC mensubu olması dolayısıyla, 
ayrıca bir sendikaya mensup olmasına karşı çıkmak gerekeceğini be
lirtmiştim.

Danışma Meclisinde bu anlayış doğrultusunda hazırlanan Anayasa 
lasarısinın 136. maddesinde "kamu hizmeti görevlilerinin" sendika 
üyesi olmalarını açıkça yasaklayan bir hüküm öngörülmüştü. Böylece, 
yalnızca "memurların" sendika hakkı yasaklanmış olmuyor; ayrıca, 
kamu kesiminde çalışan çok daha geniş bir kesimin sendika hakkından
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yoksun bırakılmaları yönünde kullanılmaya elverişli bir düzenleme 
getirilmiş oluyordu. (Buna koşut olarak, tasarının 145. maddesinde 
öngörülen bir hükümle de kamu kesiminde çalışanların kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarına üye olmaları yasaklanmıştı.)

M G K ’N İN  Y A P T I Ğ I  D E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R

Sürpriz teşkil eden durum, halkoyuna sunulan Anayasa metnine, 
Çankaya'da M GK  tarafından son şekli verilirken ortaya çıkmıştır. 
Memurların sendikalara üye olmalarına ilişkin madde, nasıl olmuşsa, 
tümüyle metinden çıkmıştır. (Kamu kesiminde çalışanların kamu ku
rumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına üye olmalarını yasaklayan 

hüküm de kaldırılmıştır.)

Bu gelişmeyi nasıl açıklamak mümkündür? M GK'ni oluşturan beş 
sayın generalin kendi atadıkları Danışma Meclisinden daha 
özgürlükçü bir eğilime sahip olduklarını söyleyebilir miyiz? Veya, bir 
maitre d’hotel'in ücretinin kendi maaşından yüksek olması konusu 
dahil olmak üzere, pek çok konuda sendikalara pek sıcak bakmadığım 
ortaya koymuş olan Evren'in, memur sendikalarıyla ilgili farklı bir tu
tum içinde olduğu düşünülebilir mi? Yoksa bu durum, Anayasanın 
kapalı kapılar ardında alelacele hazırlanması yönteminden kaynak
lanmış bir maddi hattadan mı ibarettir? Acaba, Y Ö K  ile ilgili hükümler 
Çankaya'da Anayasa metnine eklenirken, tam bu eklemenin yapıldığı 
sınırda yeralan söz konusu madde düşmüş de yerine iadesi unutulmuş 

mudur?

Bu konudaki sorular uzatılabilir. Ancak, bu soruların yanıtı ne 
olursa olsun, sonuç ortadadır: Yürürlükteki Anayasada memurların 
sendika hakkını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

A N A Y A S A  D A N  K A Y N A K L A N A N  G Ü V E N C E L E R

Yürürlükteki Anayasanın memurların sendika hakkı konusunda 
sağladıkları, bu hakkı yasaklayan bir hüküm içermemekten ibaret 
değildir. Anayasada memurların sendika hakkı konusunda -pek de do
laylı olmayan bir biçimde- güvence teşkil eden hükümler de bulun
maktadır. Bunlar şöyle sıralanabilir:

1- Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin "demokra
tik... sosyal bir hukuk devleti" olduğu yazılıdır. Kimse bunun yalnızca 
kulağa hoş gelsin veya göze güzel görünsün diye yazıldığını iddia
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edemeyeceğine göre, demokratik, sosyal hukuk devleti olmanın gerek
lerini yerine getirmek zorunludur. Demokratik, sosyal hukuk devletinin 
temel koşullarından biri de herhalde, tüm uygar dünyada olduğu üzere, 
herkesin örgütlenme özgürlüğünden yararlanması ve bu arada, me
murların da sendika hakkının tanınmasıdır.

2- Temel bir hak, yasalarda aksi açıkça belirlenmediği sürece ya
saklanmış sayılamaz. Kaldıki doğal ve temel nitelikteki pek çok hak 
ve özgürlük,Anayasada açıkça zikredilmemiş olsa bile, daha genel ni
telikteki bir hakkın parçası olması dolayısıyla güvence altında kabul 
edilir. Örneğin, Anayasada nefes alma hakkı öngörülmemiştir; ama, 
yaşam hakkının doğal bir uzantısı olarak bu hak tartışmasız olarak 
vardır. Bunun gibi, Anayasa'nın 17.maddesinde "herkes... maddi ve 
manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir" denilmekte
dir. Çağımızda, bağımlı çalışan konumundaki bireylerin sendika 
hakkından yoksun bulunmaları halinde, maddi ve manevi varlıklarını 
korumaları ve geliştirmeleri konusunda çok ciddi engeller bulunduğu 
tartışılmaz bir gerçektir. Dolayısıyla, herkesin sendika hakkından ya
rarlanması, Anayasada öngörülen herkesin maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkının doğal gereğidir.

3- Anayasanın 51. maddesinde sendika hakkı, "işçilere" (ve 
işverenlere) tanınmıştır. Genellikle, ülkemizde memurlar, işçi kav
ramının dışında düşünülmekteyse de çağımızda hakim olan anlayış 
bunun tersi doğrultudadır. Örneğin, ÎLO'nun 87 no.lu Sözleşmesinde 
sendika hakkı tanınırken, işçi sözcüğünün Batı dillerindeki karşılığı 
olan sözcüklerin (worker, travailleur) kullanılmış olmasına rağmen, 
memurların da bu hakkın kapsamına dahil oldukları konusunda hiç bir 
tereddüt yoktur. Bir başka örnek olarak, IFFTU (Uluslararası Hür 
Öğretmen Sendikaları Federasyonu) tarafından, hangi kesimde 
çalışıyor olduklarına bakılmaksızın, tüm öğretmenlerin işçi oldukları 
ve işçilerin yararlandıkları hakların tümünden yararlanmaları gerektiği 
ilkesinin benimsenmiş olduğu zikredilebilir. Esasen, 12 Mart 
döneminde de Anayasada "çalışanlar" yerine "işçiler" deyiminin kul
lanılmasının memurların sendika hakkını yasaklamak açısından yeterli 
olmadığı görülmüş olacak ki bu hakkın ayrı bir madde ile açıkça ya
saklanması gereği yerine getirilmiştir. Dolayısıyla, sendika hakkının, 
geniş bir bütün oluşturan işçilere tanınmış olmakla, bu kesim içinde 
,özel bir kategoriden ibaret olan memurlara da tanınmış olduğunu kabul 
etmek, çağımızda hakim olan demokratik anlayışın gereğidir.

4- Anayasanın 90. maddesine göre, "usulüne göre yürürlüğe ko
nulmuş milletlerarası andlaşmalar, kanun hükmündedir". Üstelik, aynı
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mailde hiık mılııe göre "Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." Türkiye' nin onaylayarak 
usu Kine göıe yürülüğe soktuğu milletlerarası andlaşma niteliği taşıyan 
ve memurların sendika hakkını güvence altına alıcı hüküm öngören 
bazı metinler vardır. Bunların başında 1951’de onayladığımız 98 no.lu
11,0 Sözleşmesi ile 1954' te onayladığımız Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Sözleşmesi ve 1949'da onayladığımız İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesi zikredilebilir.* Ancak, belirtmek gerekir ki bu me
tinlerden hareketle, memurların sendika ve toplu sözleşme hakkının 
varlığından söz edilebilirse de, grev hakkı açısından aynı açıklıkta bir 
dayanak bulma olanağı yoktur. Esasen, grev hakkını güvenceye alan 
uluslararası kaynaklar sınırlıdır. Bunlardan biri olan Avrupa Sosyal 
Şartı, 1989'da onaylanarak yürürlüğe sokulmuştur. Ancak,bu metne 
TC adına konulan çok sayıdaki çekinceden biri, grev hakkını öngören 
hükmü yürürlük dışı bıraktığından, memurların grev hakkına bu metin 
çerçevesinde de kesin bir dayanak bulmak mümkün değildir.Demek 
oluyor ki uluslarararası metinlerden kaynaklanan iç hukuk hükümleri, 
grev hakkı açıkça tanınmamış olan, ancak, toplu sözleşme hakkı olan 
bir memur sendikacılığına olanak tanımaktadır.

Y A S A L A R D A N  K A Y N A K L A N A N  B A Z I  S IN IR L A M A L A R

İç hukuk mevzuatımızda da memurların sendika hakkını yasakla
yan bir hüküm yoktur. Ancak, bazı yasalarda yeralan hükümler, me
murların grev hakkım (sendika hakkını değil) yasaklayıcı hükümler 
öngörmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 27. maddesi grev yasağı 
öngörmüştür. Keza, Ceza Kanununun 12 Eylül'den sonra değiştirilen 
236. maddesi, kamu kesiminde grevi yasaklamakta ve 3 yıla kadar va
ran hapis cezası öngörmektedir.

Öte yandan, 2908 sayılı Dernekler Kanunu, öğretmenler dahil bazı 
kamu görevlilerinin dernek üyesi olmalarını ön müsaade sistemine 
bağlamıştır. Ayrıca, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 21/5.nci mad
desine göre, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanununa tabi 
öğretmenlerin sendika üyesi olmaları yasaktır.

Ancak, sendika hakkının kullanımına bazı sınırlar getiren bu 
hükümlerin, memurların sendika hakkını yasakladığı kesinlikle 
söylenemez.

* Not: Bu metinlere, daha sonra, 1993'te onay lad ığ ım ız Sendika Ö zgürlüğüne  ve Örgütlenme 

H akkın ın  K orunm asına ilişk in  87 no. lu  İL O  Sözleşmesi'ni de eklemek gerekir.



Ülkemizde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde memurların 
sendika hakkının var olduğu açıkça belirlenmiştir. Bu hakkı kullanan 
bir grup öğretmen de şimdiye kadar herhangi bir açık engelle 
karşılaşmamışlardır. Ülkemizde memurların sendika hakkını fiilen 
kullanır hale gelmeleri, demokratik toplumların tümünde uzun yıllar 
önce katedilmiş bir aşamayı bizim de katetmemiz anlamına gelen bir 
gelişme olacaktır. Kamu kesiminde çalışanların kapıkulu durumuna 
düşmekten korunmaları ve huzurlu bir toplumsal düzen açısından 
kaçınılmaz olan bu gelişme, demokrasimizin bütünlük kazanması yo
lunda önemli bir kazanım teşkil edecektir.

Kuşkusuz, grev hakkı olmayan bir sendikanın dernekten farkı ol
mayacağını savunanlar olacaktır ve böyle düşünenlerin haklı oldukları 
yanlar vardır. Ancak, unutmamak gerekir ki yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde, memurların sendikalaşmaları, Dernekler Kanununun dar 
kalıpları içinde örgütlenmelerinden çok daha fazla hareket serbestisi ve 
olanaklar sağlayabilir. Kaldı ki hakları kullanmadan sınırlarını ge
nişletmek olanağı yoktur.

Yasaların kendilerine tanıdığı sendikalaşma hakkını kullanan me
mur kesimleri toplumumuzun demokratikleşmesi sürecinde anlamlı bir 
öncü rol oynamaktadırlar.

Sendikalaşma çabası içindeki memurların başarılı olacaklarına 
inanmaktayım. Sempozyumumuzun ülkemiz ve demokrasi açısından 
yararlı katkılar sağlamasını diliyorum.

_
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' KOLALI GÖMLEKLİ KÂTİP "TEN 
EYLEMCİ MEMURA*

Devlet memurlarının maaşlarına 1992'nin ikinci yarısında uygula
nacak olan katsayının açıklanmasıyla, memurlar adına ortaya konulan 
eylemlerde artış gözlemlendi. Sokaklarda yürüyüş yapan, 16 Temmuz 
gününde olduğu gibi yer yer iş bırakan veya başka bazı direniş ve 
protesto yollarına başvuran memurlarla ilgili haberler, bazı gazetelerin 
sütunlarına yansımakta. Besbelli ki sendikalaşma, oldukça yaygın 
ölçülerde memurların gündemine gelmiştir.

Memurlarla ilgili böyle bir tablo, bir zamanlar düşünülmesi 
mümkün olmayan bir durumdu. OsmanlI'nın son zamanlarında veya 
Cumhuriyet'in ilk yıllarında "kolalı gömlekli kâtip" betimlemesiyle 
şarkılara geçmiş olan memur için, kendinden sonra gelecek 
kuşakların hak aramak için sokaklara döküleceklerini bilmek, bir hayli 
şaşırtıcı olabilirdi.

Pek çok ülkede memur denilen kategori, bir zamanlar, toplumun en 
ayrıcalıklı kesimleri arasında yer almıştır. O  kadar ki özellikle bizde 
olduğu gibi, burjuvazinin gelişiminin gecikmiş olduğu toplumlarda, 
memur kesiminin ağırlıkla temsil edildiği asker/sivil bürokrasinin 
damgasını taşıyan bir ittifak, sanki bağımsız bir sınıfmışçasına, ikti
darın başlıca sahibi olma görüntüsünü dahi kazanabilmiştir. Yakın

+ M ülk iyeliler B irliği Dergisi, cilt: X V I, sayı: 146 Ağustos 1992
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tarihimizde Genç Türkler ile başlayan ve bir bakıma 27 Mayıs'la son 
serüvenini yaşamış olan çizgi boyunca bu evrimi gözlemlemek 
mümkündür.

Toplumsal değişim, memurun bir zamanlar var olan ayrıcalıklı 
yerini derinden sarsan sonuçlar ortaya çıkarmış bulunuyor.

Bir yanda, ekonomik gücü elinde bulunduran, dolayısıyla siyasal 
iktidar üzerindeki egemenliği giderek belirginleşmiş olan burjuvazi 
doğmuştur. Tüccar, sanayici, komisyoncu gibi adlarla büyüyen bu un
surlar karşısında kolalı gömlekli kâtibin eski hükmü kalmamıştır.

Memurun durumunu sarsan bir diğer gelişme de bir başka yanında 
belirmiştir. Bu gelişmenin belirgin bir örneğini 1960dan bu yana 
ülkemizde yaşıyoruz. Kurulmasına olanak tanınan işçi sendikaları, 
demokrasinin geliştirilip korunması ve adil bir toplumsal düzenin 
oluşturulması mücadelesinde önemli bir katkı ortaya koyamamış ol
malarına rağmen, temsil ettikleri dar bir kesimin pastadan aldığı payı, 
en azından memurlara kıyasla daha fazla büyütebilmişlerdir.

Sağında ve solunda meydana gelen bu gelişmeler sonucunda, me
mur, en çok vergi ödeyen ve fakat gelirinin gerçek değeri giderek 
küçülen bir kesim olarak, toplumun en alttakileri arasındaki bir yere 
hızla sürüklendiğini görmekte ve bu süreç karşısında çaresizleştikçe, 
sendika hakkını büyülü bir değnek gibi görme eğilimi artmaktadır.

Görülüyor ki, gerçekte, memurun yaşadığı bu serüven, kapitaliz
min gelişim öyküsünün özel bir yanını oluşturmaktadır. Dolayısıyla 
soran, yalnızca memurlarla sınırlı bir sorun değildir. Sorun, topyekun 
toplumsal düzenle ilgili çıkmazların yansımalarından biridir. Do
layısıyla, sendikanın bir mücadele aracı olarak önemi ve işlevi de bu 
çerçeve içinde ele alındığı ölçüde anlam kazanabilecektir.

D E M O K R A S İ  V E  S E N D İ K A C I L I K

Ülkemiz sendikacığının gelişiminin demokratikleşme süreci ile 
bağlantısı konusunda daha önce işçi sendikaları açısından ortaya 
çıkmış olan bir özellik, memur sendikaları açısından da kendisini 
göstermektedir. Böylece, sendikacılığın daha köklü bir geçmişe sahip 
olduğu ülkelerde görülenin tersi bir durumu bir kere daha yaşıyoruz. 
Demokrasinin gelişiminde sendikacılığın oynadığı rolden çok, de
mokratikleşme yolundaki gelişmelerin sendikacılığın gelişminde et
kili olduğuna tanık oluyoruz.

211



Memur sendikacılığındaki hareketlenme, belli bir demokratikleşme 
nakdini programının önemli bir unsuru olarak belirlemiş olan mevcut 
koalisyon hükümetinin iktidara geçişiyle artmıştır. Koalisyon proto
kolümle ve hükümet programında memur sendikaları için grev hakkı 
öngörülmemiş olmasına rağmen; bazı memur kesimleri bu iktidardan 
"grevli toplu sözleşmeli" sendika hakkı da beklemektedir. Burada 
önemli olan, gene de bazı şeylerin yukarıdan bekleniyor olmasıdır.

Elbette ki memur sendikaları açısından grev hakkı verildikten sonra 
güçlenmeyi beklemek yerine, güçlenerek hak alma mücadelesinde 
başarı ve etkinlik sağlamak daha gerçekçi bir yol olabilirdi. Oysa, 
mevcut memur sendikaları daha işin başında parça parça bölünmüş bir 
yapılanma içindedirler ve üye sayılarında bir artış gerçekleştireme- 
mektedirler. Bugün için gerçek sayıyı bilmek mümkün olmamakla 
birlikte, tüm memur sendikalarının, toplam memurların ancak yüzde 
onundan azını bünyelerinde topladıkları tahmin edilebilmektedir.

G R E V  H A K K I
Sendikanın gücü, grev hakkının mevzuatta kağıt üzerinde tanınmış 

olmasından başka bazı unsurlara çok daha fazla bağlıdır. Ülkemizde 
kurulu işçi sendikalarının gözlemi, bu kanıyı doğrulayan sayısız 
örnekler verebilir. Bugün pek çok işçi sendikası, faaliyette bulun
dukları pek çok önemli alanda grev hakkından yoksundur. Bunlar 
arasında Petrol-İş, Harb-İş, Genel Maden-İş, Türkiye Maden-İş, Tes- 
Iş, Belediye-İş gibi adı çok duyulan sendikalar da vardır. Bu sendika
ların grev hakkından yoksun olmaları noktasından hareketle, gereksiz 
ve işlevsiz oldukları sonucuna asla varılamaz. Bu sendikalar olma
saydı, bu sendikaların üyelerinin bugün sahip oldukları kazanımlardan 
çok şey eksik olurdu.

Eğer bu iktidar, önümüzdeki günlerde memurların sendika hakkı 
önündeki bazı engelleri kaldıracak olursa (öncelikle, geçmiş 
dönemden kalan İçişleri Bakanlığı müsteşarının imzasını taşıyan ya
sakçı genelgeyi kaldırırsa); bu, çok dikkatle değerlendirilmesi gereken 
önemli bir adım oluşturacaktır. Buna karşılık, siyasal ortamın, grevsiz 
de olsa memurların sendika hakkını tanımayan farklı bir iktidar 
yapılanması çıkaracak yönde değişikliğe uğraması, demokratik ge
lişim açısından ciddi bir kayıp olacaktır. Memur sendikalarının 
önderlerinin, böyle bir olumsuz değişikliğe katkıda bulunmama so
rumlulukları da vardır.
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B A Ş K A  Ü L K E L E R D E  D U R U M
Memurların grev hakkına ilişkin durum, sosyal politikanın tüm 

alanlarında olduğu gibi, ülkeden ülkeye ve dönemden döneme, önemli 
değişiklikler göstermektedir. Elimizde ILO  tarafından yayınlanmış, 
kamu kesiminde çalışma ilişkilerine ilişkin yakın dönemin 
eğilimlerini saptayan ve pazar ekonomisine dayalı yedi sanayileşmiş 
ülkeyi kapsayan dertli toplu bir araştırma var.*

Bu araştırmaya bakarak, başlıca sanayileşmiş ülkelerde memur
ların grev hakkına ilişkin durumu şöyle özetleyebiliriz:

Almanya: Bu ülkede kamu kesiminde çalışanlar, üç kategoriye 
ayrılır. Bunlar, ücretli müstahdemler, ücretli işçiler ve genel anlamda 
memurlardır. İlk iki kategoride çalışanların aksine, üçüncü kategoride 
çalışan ve kendilerine "beamte" denilen memurlar, grev ve grev ben
zeri eylemlere başvurma hakkından yararlanamazlar. Bu kategoride 
olanların, yasadışı greve gittikleri de pek görülmemiştir. Bazı etkin 
öğretim üyeleri ve DGB, kamu kesimim bir bütün olarak 
gördüklerinden bu kategoride çalışanlar için de grev hakkı talebet- 
mektedirler.

Fransa: Kamu kesiminde grev hakkı 13 Temmuz 1983 tarihli yasa 
ile ilke olarak tanınmış olmakla birlikte, uygulaması "çeşitli" 
sınırlamalara tabi tutulmuştur. 7 Temmuz 1950 tarihli Danıştay ka
rarına dayanarak, idari makamlar, idari mahkemelerin denetimi altında 
olmak kaydıyla "kamu hizmetinin normal işleyişi ve hükümet faali
yetinin devamlılığı" açısından zorunlu gördükleri işlerde grev 
hakkının kullanımını yasaklayabilmektedir. Gene aynı içtihat 
uyarınca, idari makamlar, amacı "mesleki çıkarı korumak" olmayan 
grevleri yasaklayabilmektedir. Bazı özel kanunlardan ve Danıştay 
içtihatlarından kaynaklanan başka bazı kısıtlamalar da vardır.

İtalya: Mahkemeler, 50'li yılların başından bu yana verdikleri ka
rarlarla, (polis, silahlı kuvvetler ve yargı organı mensupları hariç olmak 
üzere) kamu kesiminde çalışanların tümü için, grev hakkına "ilke ola
rak" meşruiyet kazandırmışlardır. Anayasa Mahkemesine göre, ka
munun sağlığını ve fiziksel yaşamını korumaya yönelik olanlar başta 
olmak üzere "Anayasa uyarınca esas itibariyle genel yarar niteliği 
taşıdığı kabul edilen" hizmetleri aksatmamak kaydıyla grev yasaldır.

Japonya: Bu ülkede grev, tüm kamu çalışanları için yasaktır. Buna 
rağmen, yasa dışı grev eylemleri yaygındır. Posta işçileri ve 
öğretmenler, en militan gruplan oluştururlar.

♦TIZ IANÖ T R E U  et al.,Public Service Labour Relatrons,ILO , Cenevre, 1987.
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Isvt\ ( irev hakkı, özel kesimde olduğu gibi kamu kesiminde de 
heıkese tanınmıştır. Karşılık olarak idarenin de lokavt yetkisi vardır. 
Aıuak, kamu otoritesinin kullanımı anlamına gelen işlerde,grev hakkı 
yalnızca işçi işveren ilişkilerine ilişkin konularla sınırlıdır; bu tür 
işlerde, ıılke politikasını etkileyecek yönde grev yasaktır.

Ingiltere: Kamu kesiminde grev hakkının kullanımını sınırlamaya 
yönelik en önemli engel, 1982 tarihli İstihdam Yasasından kaynaklan
maktadır. Bu yasaya göre, ancak 1974 tarihli Sendikalar Yasasının 
29.maddesinde sıralanan toplu pazarlık konularıyla ilgili olarak greve 
gitmek mümkündür. Thatcherist dönemin ürünü olan bu tür 
düzenlemler sendikaların grev hakkının sınırlarını daraltan ciddi bir 
tehdit oluşturmuştur.

A.B.D.: Mevzuata göre, tüm federal memurlar için ve hemen hemen 
tüm eyalet ve yerel yönetim memurları için grev yasaktır. Ancak, sekiz 
tane kadar eyalette, eyalet ve yerel yönetim memurlarına sınırlı bir 
grev hakkı tanınmıştır.

S E N D İ K A L  M Ü C A D E L E  V E  S İ Y A S A L  İ K T İ D A R
Tarihsel olarak daha eski bir geçmişe sahip olan işçi sendikaları ile 

ilgili olarak ortaya konulmuş olan bazı gözlemler ve kazanılmış de
neyimler, memur sendikacılığı açısından da geniş ölçüde yol 
göstericidir.

Her şeyden önce kabul etmek gerekir ki toplumsal mücadele 
alanında sihirli değnek yoktur. Her mücadele aracı, kullanıldığı 
çerçeveye göre ve kullanılışındaki başarı ölçüsünde etki sağlayabilir.

Sendikal mücadele araçları ve özellikle grev, iki ucu kesen bıçak 
gibidir. Gereken bilinçle kullanılmadığı takdirde, başarıdan çtok geri
leme ve hatta çöküş kaynağı olabilir.

Öte yandan, salt sendikal mücadele, kaçınılmaz olarak çıkmazlarla 
doludur. Gerçekte sendikal mücadelenin bir okııl olması, yalnızca 
sağladığı kazanımlardan dolayı değil ve daha çok bu mücadele içinde 
karşılaşılan başarısızlıkların ortaya çıkardığı dersler dolayısıyladır. 
Sendikal mücadeleler tarihi, gerçek ve kalıcı başarının, ancak, sendikal 
mücadeleyi siyasal mücadelenin bir kaldıracı yapmakla mümkün ola
bileceğini öğreten derslerle doludur.

Oysa, ülkemizde memurlar, herhangi bir yurttaşın sahip olması 
gereken siyasal haklardan bile yoksundurlar. Bu konuda en önemli en
gel bilinçlerdedir. Siyaset, öncelikle memurların kendilerine, adeta bir 
bilinçaltı önyargı niteliğiyle kirli ve tehlikeli bir şey olarak kabul etti-



rilebilmiştir. Kuşkusuz bilinç düzeyindeki bu engel, yasalarla da tak
viye edilmiştir.

M E M U R L A R A  S İY A S E T  Y A S A Ğ I

Ülkemizde memurların siyasi partilere girme hakkı yoktur. Çağdaş 
demokratik toplumlarda yıllar öncesinde çözüme kavuşmuş olan bu 
sorunun ülkemizde de çözüme kavuşturulması, memurların sendika 
hakkının anlamının bütünlük kazanmasına katkı sağlayacaktır.

Memurların siyasi partilere girme hakkı, 1961 Anayasası ile de ya
saklanmış bulunuyordu. Memurların siyasi partilere girmelerini ya
saklayan hüküm, 1961 Anayasasının 119.maddesinde yeralmaktaydı. 
1971de 12 Mart rejimi altında Anayasada yapılan değişiklikler 
çerçevesinde bu hükme memurların sendikalara girmesi yasağı da ek
lenmiştir.

1982 Anayasasında memurların sendikalara girmesini yasaklayan 
bir hükme yer verilmemiş olmasına karşın, memurların siyasi partilere 
girmesini yasaklayan hüküm, siyasi partilerle ilgili bölümde yer alan 
68.maddede öngörülmüştür.

Memurların siyasi partilere girme hakkının oldukça yaygın bir 
kuşku ile karşılanması, genellikle, böyle bir durumda kamu 
yönetiminde partizanlık eğilimlerinin artacağı ve memurların bir siyasi 
partinin mens.ubu olmaları halinde yurttaşlar arasında siyasi 
eğilimlerine göre ayırım gözetecekleri yolundaki savların ürünüdür. 
Oysa, biraz düşünülecek olursa, bu tür savların inandırıcı bir temele 
oturmadıklarını görmek zor değildir.

Herşeyden önce, memurların bir bütün olarak siyasal otoritenin 
emrinde oldukları ve bu nedenle kendileri bir siyasi parti mensubu ol
masalar dahi, hiç bir zaman siyasi mekanizmanın dışında kalmamış 
oldukları unutulmamalıdır.

Yurttaşlara siyasi eğilimlerine göre ayırım yapılması, elbette ki 
hukuk ve demokrasi ilkeleri açısından kabul edilebilir bir durum 
değildir. Ne var ki bunun kaynağı, memurların bir siyasi parti mensubu 
olmaları değil, böyle bir durum olmadan da görüldüğü üzere, çoğu kez 
siyasal iktidarın yanlı tutumu ve demokrasi kültürünün yeterince ge
lişkin olmayışıdır.

Siyasi otoritenin kamu hizmetlerinde yan tutma eğilimlerinin 
önlenmesi, mümkün olan en geniş kesimlerin, mümkün olan en aktif
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biçimlerde siyasal katlılımının sağlanmasıyla gerçeklik kazanabilir. 
Keza, demokrasi kültürünün gelişimini sağlamanın da bundan daha 
gerçekçi ve etkin bir yolu yoktur.

Gerçekte memurların siyasi partilere girmelerini yasaklayan an
layışın arkasında yatan asıl neden, siyaseti dar ve ayrıcalıklı bir kesi
min uğraş alanı olarak görme ve sınırlı tutma amacıdır. Memurlar, 
eğitim ve kültür düzeyleri dolayısıyla, siyasi alanda çok etkin olabile
cek bir çalışan kesim oluşturdukları için, onların siyasette rol almaları 
olasılığı bazı çevrelerde ürküntü yaratmaktadır.

Memurların siyasette etkin konuma gelmeleri, kamu yönetiminde 
partizanlık eğilimlerini artırmayacak; tam tersine, memurları bir takım 
siyasi oyunların kuklası olarak kullanma eğilimlerini frenleyen bir un
sur oluşturacaktır. Memurlar siyasete girerse, siyasetin dar ve 
ayrıcalıklı bir kesimin oyuncağı olmaktan çıkması ve nitelik kazan
ması süreci hız kazanacaktır.

Memurlara siyasal haklarının tanınması, bir zamanlar siyasetin 
öncüsü ve tek yapıcısı olmuş olan kolalı gömlekli kâtibin torunlarına, 
bu alanda, diğer yurttaşların konumuna ulaşma ve böylece, siyaseti 
sokaklarda değil herhangi bir yurttaş gibi siyasi parti çatısı altında 
yapma olanağı sağlayacaktır.
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AMAÇLAR VE ARAÇLAR

Geçmişte, ülkemizde bir kısım sol taleplerin ve gösterilerin 
yoğunlaştığı günlerden birinde, sermaye kesiminin önde gelenlerinden 
birinin, tepki olarak "bizde yürüyüş yaparız" türünden bir tehdit sa
vurduğu basma yansımıştı. Sayıları bir küçük sokağı bile doldurma
yacak kadar az olan bir kaç tekelci sermayedarın kendi çıkarlarını ko
rumak için İstanbul caddelerinde gösteri yaptıklarını düşünebiliyor 
musunuz? Eğer yapsalardı, kendi amaçlarına hiç uygun düşmeyen bir 
yol izlemiş olurlardı. Açıktır ki azınlığın çıkarlarının, olabildiğince 
etkili ve anlamlı bir çoğunluğun katılımını gerektiren bir takım 
doğrudan demokratik gösteri yöntemleriyle savunulmaya kalkışılması, 
yenilgiyi baştan kabul etmek demektir. Ekonominin zirvelerinde otu
ran bir kaç kişinin ve ailenin bu tür yollara "tenezzül" etmesi dahi 
düşünülemez. Onlar, kendi amaçlarına uygun düşen çok daha etkili 
araçlara sahiptirler. Sayıca çoğunlukta olan çaresizlerin yöntemlerini 
benimseyerek ortaya dökülmek, onlara yakışmaz.

Y A N L IŞ  A R A Ç

Naklettiğimiz bu örnek, amaca uygun düşen araçların bulunması 
konusunda, yalnızca işçi sınıfının ve çalışan kesimlerin değil, burju-

* M ülk iyeliler B irliğ i Dergisi, cilt: X V II , sayı: 156 Ey lü l 1993.
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vazinin de hatalı eğilimler içinde bulunabileceğini gösteriyor. 
Kuşkusuz, tarihsel olarak daha eski olması dolayısıyla burjuvazi, çok 
daha yüksek bir deneyim birikimine ve çok daha güçlü bir sınıf bilin
cine sahiptir. Bu nedenle, sözünü ettiğimiz türden tutarsızlıklar, daha 
çok, ithal malı bir kültür ve ideolojiyle donanmış olan ve yeterince 
oluşamamış bir burjuvazinin bulunduğu bizimki gibi ülkelerde 
görülebilmektedir.

Gösteriş merakı yalnızca tüketici yığınlara musallat olan bir has
talık değildir. Bir düğünü üç ayrı kentte yaparak bir çırpıda yirmi mil
yar harcamanın ötesinde, bunu bir marifetmiş gibi ilan etmek, herhalde 
azgelişmişliğin ölçütlerinden biridir. Boyalı gazetelerden birinde, Ja
ponya'da özel imal edilmiş arabası önünde poz veren ünlü sermaye
darımızın resminin yayınlanması da bundan pek farklı değildi. Ser
mayenin emrinde bunca parti dururken, geçmişte adı solcuya çıkmış 
bir kaç kişiyi de yanma alarak solculuğun prestijinden de yararlanma 
umuduyla yeni bir parti kurmaya soyunan genç iş adamına ne demeli?

D E N E Y İ M L İ  K A P İ T A L İ S T L E R

"Şeytanın en büyük kurnazlığı, bizi, kendisinin varolmadığına 
inandırmasıdır" denilir. Batı'nın ve Kuzey'in kapitalistleri sanki bun
dan esinlenmişçesine perdenin önüne çıkmamaya büyük özen 
gösterirler. Bu ülkelerin gerçek ve en büyük zenginlerinin, çoğu zaman 

adı bile bilinmez. Dedikodu dergilerinde her gün boy gösterenler, ge
nellikle, aristokrasi kalıntıları ve tabir caizse bazı lumpen- 
burjuvalardır. Ne derece doğrudur bilemem, bazı büyük İngiliz zen
ginlerinin kalabalıkların arasına girerken Jaguarlarını bıraktıkları mini 
modelde arabalar kullandıkları söylenir. İngiliz kapitalistlerinin son 
derece ihtişamlı malikaneleri, herkesin gözünden uzak, kentlerin 

dışında ve çoğu zaman ormanlar arasındadır.

Bilinçli kapitalist, ortalarda gözükmez; ama, ortalık onun ve onun 
temsil ettiği çıkarların savunuculuğunu yapanlarla doludur. Yazılı ve 
sözlü basında, sözde bilim dünyasında, sağ ve hatta sol görünümlü 
partilerde... hatta sendikalarda, sermayenin adamları seferberdir. Bun
lara sorarsanız sermayenin savunucusu olmaları sözkonusu olamaz, 
çünkü sermayenin ayrı, emeğin ayrı çıkarı olamaz ve ideolojiler 
ölmüştür. Aslında bunu söylerken çok koyu bir ideolojik tavır ortaya 
koymaktadırlar. Bunlar, Moliere'in ünlü M . Jourdain'i gibi olmamızı 
istemekte, manzum konuşulmadığı vakit nesir konuşulmuş olduğunu 
bilmemizi engellemeye çalışmaktadırlar. Sovyetlerin çökmesi, sesle
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rine güç katmıştır. Oysa, Galile'nin engizisyona teslim olması, astro
nominin bazı gerçeklerini değiştirmemişti. Sovyetlerin çöküşü ile bazı 
toplumsal gerçekler ve evrensel çelişkiler arasında kurulabilecek 
bağlantı, bundan çok daha anlamsızdır. Çünkü Sovyetler, toplums'al 
gerçeklerin Galile'si olmayı başarabilmiş değillerdi.

Y A  E M E K Ç İL E R ?

Kuşkusuz, kendi amaçlarına uygun olmayan, hatta ters düşen 
araçlar ve yöntemler benimsemekte, işçi sınıfının ve emekçi kesimle
rin sabıkası daha zengindir. Bu konudaki örnekler, işçi sınıfının tarihi 
ile başlar.

Sanayi devrimiyle birlikte toplumsal bir gerçeklik olarak doğmaya 
başlayan işçilerin ilk tepkisi -Avrupa'da ve bizde sanayinin ilk defa 
doğduğu dönemlerde bazı yörelerde görüldüğü üzere- makineleri 
kırmak biçiminde tezahür etmiştir. Bu davranışın arkasında sanayi 
toplumuyla birlikte doğan yeni dünya ile ilgili derin bir karamsarlık 
yatmakta; ve bu yeni dünyanın belirleyici öğesi olan makinelerin insan 
ve emek yararına kullanılması yolunda en ufak bir umut taşınmadığı 
için, bunların kırılmaları, tek çözüm olarak görülmektedir.

Ayrıca, bu ilk tepkide kendisini gösteren ve daha sonraki 
dönemlerde de belli ölçülerde sürüp gidecek olan bir kendine 
güvensizlik duygusu sözkonusudur; kitlelerin olumlu herhangi bir 
dönüşümü gerçekleştirme yolunda kendi güçlerine de güvenlerinin 
yokluğudur. Kitlelerin kendine güvensizliği, kitleye, yani insana, yani 
demokratik mücadeleye bel bağlama yolunda ortada herhangi bir kanıt 
göremeyen kimi düşünürleri, iyi kalpli kralların ve zenginlerin des
teğiyle toplumsal değişim projeleri üretme ve uygulama noktasına ge
tirmiştir. Bunlar, 19. yüzyılın ütopyacılarıdır. Toplumu değiştirme 
amaçlarını, mevcut toplumsal düzenden yararı olan ve bu toplumsal 
düzeni ayakta tutan güçlerden bekledikleri için, girişimleri acı bir fi
yasko ile son bulmuştur.

Demokratik mücadeleye güven duymamanın sürüklediği bir diğer 
nokta da "bilinçli" bir azınlığın silahlı eylemiyle toplumu değiştirme 
umududur. Tarihsel olarak Babeuf, Blanqui, bu yolun öncüleri ol
muştur. Çok daha sonraki dönemlerde, ülkemizde, ilerici ordu men
suplarının gücüne dayanarak bazı reformları gerçekleştirmeyi ummuş 
olanları da bu tür akımların uzantıları olarak görebiliriz. Bu tür bek
lentiler, ülkemizin 12 Mart ve 12 Eylül karanlığına sürüklenmesini 
kolaylaştırmıştır.
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Öyle görünüyor ki buradaki temel yanlışlık, Kurtuluş Savaşı'nı 
basit bir askeri darbeden ibaret görme ve bunun sonucunda elde edilen 
bağımsızlık, demokrasi ve toplumsal gelişme yolundaki kazanımların 
yeniden ekle edilmelerinin veya geliştirilebilmelerinin, ancak yeni bir 
askeri darbe ile sağlanabileceği yanılgısından kaynaklanmıştır. Bu 
yanılgı, 27 Mayıs'ın ertesinde elde edilenlerin de, özellikle 1961 Ana
yasasının da bir askeri darbenin ürünü gibi algılanmasıyla tahrik ol
muştur. Oysa, Kurtuluş Savaşı da 27 Mayıs'ın ertesinde sağlanan de
mokratik sosyal kazanımlar da geniş boyutlu evrensel dönüşümlerin 
yansımasıyla ve önemli bir demokratik halk desteğinin katılımıyla 
gerçekleşmiştir.

Genel olarak, tek başına silahı öncelikli bir çözüm aracı olarak 
görmek, sermayenin zaferini başlangıçta kabul etmek demektir. Si
lahın en güçliisü, en güçlü sermayeye sahip olanda bulunur. Demokra
tik ve sosyal gelişmeden yana olanların dayanmaları gereken silah, 
halkın çoğunluğunun onayı ve katılımıdır. Asıl yenilmez silah da bu- 
dur.

G E N E L  G R E V

Tarih boyunca, toplum içinde giderek çoğunluğu oluşturan işçi 
sınıfına önerilen ve işçi sınıfının zaman zaman çeşitli ülkelerde be
nimsediği mücadele araçlarından biri de genel grev olmuştur. 
Özellikle, anarko-sendikalistler, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde 1. 
Dünya Savaşı öncesi dönemdeki yükselişlerinde, genel'grevi tek ve 
başlıca mücadele aracı olarak görerek efsaneleştirmişlerdi.

Marksistler genel grevi çoğu koşullarda ütopik bulmuşlardır. 
Gerçekten de tarihte başarısızlığa uğrayan genel grevler başarıya 
ulaşanlardan daha çok bilinir. İngiltere'de 1926 genel grevinin 
başarısızlıkla sonuçlanması gelişmekte olan İşçi Partisi hareketine 
ağır bir darbe oluşturmuştur. Daha sonraki yıllarda madencilerin 
öncülük ettiği genel grevin ezilmesi, Thatcher'in işçilere karşı 
saldırısında işini kolaylaştıran sonuçlar doğurmuştur.

Polonya'da Walesa'nın öncülük ettiği grevlerin iktidar zaferiyle 
taçlanmış olması, genel grev yanlılarını yüreklendirmiştir. Ancak, 
burada da başarının gerçek kaynağının siyasal iktidar gücü olduğu 
unutulmamalıdır. Eğer Washington'un ve Vatikan'ın gücü arkasında 
olmasaydı, Walesa'nm işi, en azından bu kadar kolay olmayabilirdi.

Genel grev, bizim ulus olarak, kararlı, uzun soluklu ve sabır gerek-
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iııcıı çabalar yerine, ani patlamalardan ibaret tepkilere yatkın Akdenizli 
mizacımıza da ilk bakışta uygun görünebilir. Ancak, genel grev de 
kendine göre güçlükleri olan bir silahtır ve yerinde , zamanında ve bi
lerek kullanılmazsa her silah gibi kullanana da zarar verebilir. Kamu 
kesiminde bağıtlanan son uyuşmazlıklar dolayısıyla, Türk-İş’in genel 
greve gitmesini bekleyenler ve bunun köklü bir çözüm getirebileceğini 
ileri sürenler oldu. Her dönemde görülen bu tür düşünceler, gene her 
dönemde geçerli olması gereken bir mantığın zorunlu kıldığı şu 
gerçeği hatırlatmalıdır:

Eğer Türk-İş ve genel olarak işçi hareketi, Çiller'e karşı başarılı 
bir genel grevi gerçekleştirebilecek bilinç ve örgütlülük düzeyinde ol
saydı, zaten Çiller, daha doğrusu onun temsil ettiği güçler, iktidarda 
olmazdı.

"PARA, P A R A , G E N E  P A R A  !"
Napolyon bu sözleri söyleyeli çok oluyor. Ama ülkemizde, özellikle 

12 Eylül'den sonra "köşeyi dönme" ve "çağ atlama" furyası içinde bu 
söze uygun davrananlar pek çoğaldı. Bu bağlamda kendisini hala solcu 
olarak görmekte ve göstermekte ısrar eden bazıları, "kapitalizmle 
mücadele edebilmek için önce kapitalistler gibi parasal güce sahip ol
mak lazım" gibi teoriler üretmeye başlamışlardı. SHP iktidarında, 
müteahhidin, ithalatçının, rantiyenin sosyal-demokrat olanını türetmek 
gibi çabalar görülmeye başlandı.

Bu yolla, kapitalizm ile mücadele edilemeyeceği belliydi. Ama bu 
yolun rahat bir yol olmadığı da İSKİ skandalıyla bir kere daha ortaya 
çıktı. Sermaye bu kadar gücü elinde topladıktan sonra, bugün değilse 
bile birgün "kafaları karıştırması" muhtemel olan laf ebeliklerine bile 
tahammül göstermeyeceğini ortaya koymuştur.

Hem bir taraftan özelleştirme gibi konularda -ufak çapta da olsa- 
ayak bağı olacaksın, işsizlik sigortası, iş güvencesi gibi adını bile 
duymak istemedikleri "çağ dışı" çözümleri gündeme getireceksin, hem 
de iktidar gücünü kullanarak adamların rantına, kıyısından 
köşesinden, ortak olmaya kalkışacaksın. SHP kimlerle dansettiğini 
bilmiyor muydu?

Hiç kuşku yok ki SHP'nin hatası, yolsuzluklara en çok ortam 
hazırlayan parti olması değildir. Tam tersine, uzun zamandan beri ilk 
defa, SHP'nin iktidara ortak olduğu bir dönemde bir yolsuzluk iddi
asının üstüne ciddi olarak gidiliyor. Sermaye basınının, çok daha 

önemli boyutlardaki iddialara sünger çekilmesine nasıl sessiz kaldığı,
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hatta bunların faillerini kahramanlaştırdığı elbette ki unutulamaz. Bu 
konuların uzmanı olan Emin ÇÖLAŞAN, bakın 21 Ağustos tarihli 
yazısında ne diyor: "Şimdi Ergun vakasıyla uğraşıyoruz. Ergun içeri 
atıldı. Ancak onun yaptıkları Türkiye'de 'başkalarının' götürdüklerinin 
yanında kırıntı bile olmaz. Ergun onlarla kıyaslandığında, anasının süt 
kuzusu kalır."

SHP'nin asıl hatası, sosyal-demokrat olma iddiasını taşımasına 
rağmen, sosyal-demokrat olmasını mümkün kılacak mücadele 
araçlarını oluşturmak yerine, herhangi bir sermaye partisine özgü 
mücadele yollarına ve araçlarına bağlı kalmış olmasıdır.

S O L U N  M Ü C A D E L E  A R A C I
Herhangi bir sol partinin ve bu arada sosyal-demokrat olma iddi

asını taşıyan bir partinin, amaçlarına uygun araçlar bulması gerekir. 
Tanımı gereği sol, toplumun çalışan halk çoğunluğunun yararına 
dönüşümleri ve gelişmeleri amaçlar. Öyleyse, onun dayanağı 
azınlığın elindeki para değil, çoğunluğun temsil ettiği demokratik güç 
olabilir ve olmalıdır.

Bugün pek çok ülkede, demokrasi, sosyal devlet ve sosyal adalet 
doğrultusunda kazanılmış olan hayranlık verici birikimler, sendikalar
la ve diğer demokratik kitle örgütleriyle içiçe gelişim göstermiş, on
larla mali ve organik bağlantı kurmuş olan sol siyasal partilerin ikti
darlarının eseridir.

Ülkemizde, çalışan halk çoğunluğunun kendi demokratik gücünü, 
kendi çıkarlarıyla bağdaşan bir siyasal hareketin oluşumuna kanalize 
edebilmesini engelleyen sayısız yasaklar bulunmaktadır. Belki bun
ların en önemlisi, bilinçlere vurulmuş olan zincirlerdir. Çalışan halk 
kitlelerine siyaseti bir çamur olarak göstermede sağlanan başarı, siya
setin, halk çoğunluğunun tribünlerden seyrettiği bir oyun haline 
dönüşmesinde en başta gelen katkıyı sağlamıştır.

Ayrıca, bu konuda ötedenberi süregelen yasal yasaklar vardır. Sen
dikaların siyaset hakkı yoktur. Çalışan kesimler sendikaları aracılı
ğıyla örgütlü olarak siyasete ağırlıklarını koyamamakta, sendikaların 
örgütsel ve mali güçlerini siyasal güce dönüştürmeleri yasaklanmış 
bulunmaktadır. Oysa, bir işçinin bireysel olarak siyaset yapmasının 
fazlaca bir önemi ve anlamı yoktur. Memurlar, bireysel olarak da en 
basit anlamda siyaset hakkından yoksundur. Böyle olunca SHP'de si
yaset, siyaseti geçim kaynağı haline dönüştürmüş bazı profesyonelle
rin manipüle ettiği ve emekçilerin ve emekçi örgütlerinin etkilerine ka
palı bir mekanizmaya dönüşmektedir. SHP, iktidar döneminde, temsil
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etme iddiasını taşıdığı hareketin gerçek sahiplerinin önündeki engel
leri kaldırmamış veya kaldıramamış olmanın fiatını ödemektedir.

Öyle görünüyor ki genel olarak sol ve bu bağlamda sosyal- 
demokrat oluşumların gerçek sahipleri olan emekçiler, tarihsel rollerini 
üstlenmelerini olanaksızlaştıran engellerden kurtulmadıkça, bu tür 
oluşumları yönetenler nereye ve neye dayanacaklarını bilmeksizin 
yalpalamakta devam edeceklerdir.
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SOLDA BİRLİK*

Değerli gazeteci-yazar ve büyük insan Uğur MUMCU'yu sonsuz
luğa uzanan yolculuğuna uğurlayanlar, ülkemizde o zamana kadar 
görülmemiş büyüklükte bir topluluk oluşturdular. Bu topluluktan, 
yürüyüş boyunca, önceden tahmin edilmesi güç bazı haykırışlar 
yükseldi. Kitleler, kendiliğinden oluşan sloganlarla "solda birlik" 
özlemlerini dile getirdiler.

Besbelli ki halk yığınları, Mumcu'nun uğradığı alçakça saldırıyla 
doruğa ulaşmış bulunan bu uğursuz gidişin önlenebilmesi için solun 
birliğini bir güvence olarak görmektedir.

Gene halkımızın bir sözü vardır : "Bir musibet bin nasihattan evla
dır" denilir. Üstelik, bir değil, bin musibetle karşıkarşıya bulunduğu
muz ortadadır. Ama, kimilerine bunun da yetmediği anlaşılmaktadır.

Ecevit, "solda birlik istemlerinin yükseltilmesini yadırgadım" de
mektedir. "Uğur Mumcu'nun yaşamı mı solda birleşmeye engeldi ki, 
Uğur Mumcu yaşamdan ayrılınca birleşmenin engeli kalksın. 
Türkiye’de bazı aydın, kendilerini aydın olarak tanımlayan çevreler, 
ısrarla sol partiler arasındaki ayrımları görmezden geliyorlarY*) diyor 

Ecevit.

Gerçekten de açıkça ortadadır ki solda birleşmenin engeli, Uğur 
Mumcu gibi aydınlar değil; "sol" partilerin kaderine hükmetmek ko
numunda olan ve bu konuda ısrarla ayrılıkçılık yapan ve aydın bilinen 
başka bazılarıdır. Halk, solda birlik istemektedir. Ancak, demokrasiye

* M ü lk iyeliler B ir liğ i Dergisi, cilt: X V II , sayı: 153 M art 1993

** Cumhuriyet, 3 Şubat 1993.

224



indirilmiş sayısız darbelerin izlerini taşıyan mevcut koşullar, halkın 
siyasal yaşama etkilerini ve bu çerçevede sol partilerin oluşumuna ve 
yönlendirilmesine müdahale olanaklarım çok geniş ölçüde 
sınırladığından halkın solda birlik özleminin tezahürleri, şimdilik, ce
naze törenlerindeki haykırışlardan ibaret kalmaktadır.

İ L K  B Ö L Ü N M E L E R

Yeryüzünde tarihsel olarak, solun, yani işçi sınıfı başta olmak 
üzere, emekçi kitlelerin, kendilerine özgü bir siyasal parti etrafında 
toplanarak siyasal iktidar mücadelesine koyulmaları fikrinin ve eyle
minin başlıca öncüleri Marksistler olmuşlardır. 19. Yüzyılın son
larından itibaren, Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde başlıca batı 
ülkelerinde kurulmuş olan ve çoğu sosyal-demokrat adını taşıyan 
partiler bu gelişmenin ürünüdür.

Uzunca bir süre, solda, bu partilerin dışında bir parti kurulması 
eğilimini temsil eden rakip oluşumlar ortaya çıkmamıştır. Başından 
itibaren Marksizme meydan okuyan anarşist akımın varlığı ve önemi 
elbette ki yadsınamaz. Ancak, anarşizm siyasal parti fikrini reddet
tiğinden, Marksizme karşıtlığım rakip bir parti oluşturarak değil, parti 
fikrine karşı çıkarak ortaya koymuştur.

Sosyal-demokrat hareket içinde Marksizme karşı doğrultuda beli
ren akımlar, Almanya'da Bernstein ile başlayan revizyonizm ve 
İngiltere'de İşçi Partisi'nin kuruluşundan itibaren harekete damgasını 
vuran Fabianizm gibi değişik isimler altında ortaya çıkmıştır. Mark- 
sizmin sosyal-demokrat partiler içindeki egemenliğine tehdit teşkil 
eden bu eğilimlerle, geleneksel Marksist çizgiye bağlı kalanlar 
arasındaki çelişki, 1917 Bolşevik devrimi sonrasında daha da derin
leşmiştir. Çoğu 1920-21 yıllarında kurulan komünist partiler, bu 
çelişkinin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Marksizmin yörüngesinden tümüyle çıkan sosyal-demokrat parti
lerin ideolojilerinin belirginleşmesinde Sosyalist Enternasyonal'in 
1951 tarihli Frankfurt Kongresi kesin bir dönüm noktası teşkil eder. 
Böylece, sol yelpazede, batı dünyasında en belirgin örnekleri görülen, 
sosyal-demokrat ve komünist olmak üzere iki ana kutup ortaya 
çıkmıştır. Sendikalar başta olmak üzere sol harekete taban teşkil eden 
oluşumların önemli bir bölümü sosyal-demokratların safında ye- 
ralmışlarsa da Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelerde komünistlerin de 
belli bir ağırlık kazandıkları görülmüştür. Kuşkusuz, bu iki ana
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çizginin dışında Troçkist, Maoist gibi fraksiyonlar belirmiş; fa
kat,kitlesel boyutta önemli bir varlık gösterememişlerdir.

B Ö L Ü N M E N İ N  İ D E O L O J İ K  K Ö K E N L E R İ

Elbette ki sosyal-demokratlar ve komünistler arasındaki ayrılığın 
çok derin ideolojik nedenleri vardır. Kapitalizmin temel kurumlan ve 
emperyalizm gibi konularda, bakış açılarındaki farklılığın sonucu olan 
farklı değerlendirmeler ve farklı tavırlar ortaya koymuşlardır.

Bir diğer farklılık nedeninin kaynağım teşkil eden Sovyetler artık 
yoktur. Ancak, Sovyetlerin yok olmasıyla yalnızca soldaki ayrılık ne
denlerinden biri ortadan kalkmamıştır. Sovyetlerin yok olması, 
doğurduğu çok geniş kapsamlı sonuçlardan biri olarak, komünist par
tilerde, Moskova’ya bağımlılıkları oranında sarsılmalar yaratmıştır. 
Bu arada tümüyle yok olan veya tanınamaz hale gelen komünist partiler 
de olmuştur.

Sovyetler Birliği olgusuyla bağlantılı bir diğer unsur da demokra
siye tanınan yerdir. Bir yanda, sosyal-demokrat partiler safında, Batı'da 
egemen olan propogandaların e.tkisiyle demokrasi ile komünizm ve 
sosyalizm arasında aşılmaz bir uzlaşmaşlık kurulmuştur. Diğer yan
da, kimi komünistler safında da bununla koşut olarak ve sovyet modeli 
genelleştirilmek suretiyle, demokrasiye yer tanımayan bir "sosyalizm" 
modeli evrenselleştirilmek istenmiştir.

Sovyet sisteminin çöküşü, demokrasi ve sosyalizm ilişkisini yeni
den gözden geçirmeyi gerektiren derslerle doludur. Sosyalizm için de
mokrasinin kaçınılmaz ön ve son koşul olduğu gerçeği kabul edildiği 
ölçüde, soldaki bölünmenin önemli nedenlerinden birisinin ortadan 
kalkmış olması beklenebilir.

B İ Z D E K İ  B Ö L Ü N M E N İ N  F A R K L I L I K L A R I

Türkiye'de sosyal-demokrasi, tarihsel olarak Marksizmden kaynak
lanmış değildir. Bu nedenle, Marksist partiler, esas olarak, CHP'den 
veya ondan türeyen sosyal demokrat partilerden kopmalar sonucunda 
kurulmamıştır. Ancak, 1961 'de bir Marksist parti niteliğiyle TİP’in 
kurulması, CHP'nin 1966'da "ortanın solu" çizgisini benimsemesiyle 
başlayan ve sosyal-demokratlaşma olarak görülen evriminde etkili ol
muştur.
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Solun bizdeki bölünmesinin, batıdaki bölünmelerden farklı yanları 
vardır. Bu farklılıkların en önemli nedeni, emekçi kitlelerin siyasal 
katılımındaki sınırlılıklardan kaynaklanır.

Ülkemizde sendikalara siyaset, Anayasa ile ve yasalarla yasak
lanmıştır. Bunun anlamı, dolaylı olarak, işçilere siyasetin yasaklan
masıdır. Çünkü, siyasal alanda sermayenin gücü karşısında, işçilerin 
bireysel olarak etkili sonuçlar sağlamaları fiilen olanaksızdır. İşçiler, 
siyasal arenada, ancak sendikal örgütleri aracılığıyla girdikleri takdirde 

belli bir etkinlik gösterebilirler. Memurların ise bireysel olarak dahi 
siyasal partilere girmeleri ve siyasal faaliyette bulunmaları yasaktır.

Kuşkusuz, yasakların en ağırı, siyaseti, bulaşmamaları gereken bir 
çamur gibi görmeye koşullandırılmış olan kitlelerin bilinçlerinde ku
rulmuştur.

Bunlar ve benzeri diğer yasaklar, emekçi kitleleri demokratik 
sürecin dışında kalmaya mahkum eden ve demokrasiyi bir avuç 
ayrıcalıklının senaryosunu yazdığı bir seyirlik oyuna dönüştürmeye 
yönelik sonuçlar doğurmaktadır.

Bu durum, tanımları gereği emekçi kitlelere dayanmaları beklenen 
sosyal-demokrat ve sol partileri, temelsiz ve her esen rüzgara göre 
uçuşan birer çatıdan ibaret duruma düşürmektedir. Bu durumda 
çatının parçalanıp bir kaç parçaya bölünmesine de elbette ki 
şaşmamak gerekir.

Hareketin gerçek sahibi olan emekçi kitlelerin desteğinden ve 
yönlendirmesinden yoksun kalmış olan bazı oluşumları, sol veya sos
yal demokrat parti olarak tanımlamak bile güçtür. Böylesine bir ya
paylık içindeki oluşumların yöneticilerini, bir yerde en yakınından 
kaynaklanan esintiler, bir başka yerde okyanus ötesinden esen 
rüzgarlar yönlendirebilmektedir.
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SOSYALİST 
ENTERNASYONAL*

Önde gelen liderlerini 8-12 Haziran tarihlerinde İstanbul’da 
SHP'nin konuklan olarak göreceğimiz Sosyalist Enternasyonal, bir çok 
bakımlardan, geçmişte ortaya çıkmış olan enternasyonalist 
oluşumlardan ayrılır. Ö  kadar ki ideolojik esin kaynakları bakımından 
değerlendirilecek olursa, Sosyalist Enternasyonal'in kendisinden 
önceki enternasyonallerden kopuş anlamına gelen bir niteliğe sahip 

olduğu da söylenebilir.

Bununla birlikte, işçi örgütlerini ve işçi örgütlerinden temellenen 
siyasal oluşumları uluslararası düzeyde birleştirme girişimlerinin 
Sosyalist Enternasyonal ile başlamamış olduğu da bir gerçektir. Bu 
yöndeki girişimlerin başlangıcını İngiliz ve Fransız işçi sendika- 
lannın öncülüğüyle ilk kongresini 1864de Londrada yapmış olan I. 
Enternasyonal'e dayandırmak mümkündür. I.Entemasyonal Bakunin'in 
Marx’ın egemenliğine karşı sürdürdüğü ideolojik tartışmalar 
yüzünden ve Alman-Fransız savaşının etkileriyle . Avrupadaki 
varlığını 1872'ye kadar sürdürebilmiş, merkezi Amerika'ya taşınmış 

ve 1876'da örgüt dağılmıştır.

II.Enternasyonal, 1889'da (Fransız Devrimi'nin lOO.yılında) birin
cisinin mirası üzerinde kurulmuştur. Ancak, birincisinden farklı ola
rak, II.Enternasyonal kurulduğunda artık işçi hareketinin yalnızca

* Sosyal Demokrat, sayı: 38. Haziran 1991, s. 17-19
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sendikal örgütleri yoktur. Bir çok ülkede sosyal-demokrat veya işçi 
partisi adını taşıyan ve sendikalardan temellenen siyasal oluşumlar da 

ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, II. Enternasyonal, işçi sendikalarının 

değil; işçi ve sosyalist partilerin uluslararası birliği niteliğiyle kurul

muştur. II.Enternasyonal partilerininin başlıcalarının, I.Dünya Savaşı 

koşullarında kabaran şovenizm dalgasının etkisinde kalarak, kendi 

ülkelerindeki emperyalist gücün yanında savaşa destekçi olma ka

rarına varmaları, örgütün çökmesine yolaçmıştır.

II. Enternasyonal'in mirası üzerinde değişik enternasyonaller kuru

lur. Bunlardan birincisi Bolşevik devriminin başarıya ulaşmasından 

sonra kurulan III. Enternasyonal(Komintern)'dir. III. Enternasyonal, 

II.Dünya Savaşı öncesinde Nazi-Sovyet paktı çerçevesinde kendi 

kendisini fesheder. Bu arada, 1938'de Troçki IV.Enternasyonali kurar. 

II. Enternasyonal'in mirası üzerinde kurulan Enternasyonallerden bir 

diğeri de Sosyalist Enternasyonal'dir ve esas olarak II.Enternasyona

lin, rakipleri tarafından "revizyonist" olarak nitelendirilen kanadının 
uzantısı olarak belirmiştir.

S O S Y A L İ S T  E N T E R N A S Y O N A L ’İN  K U R U L U Ş U

Sosyalist Enternasyonal, II.Dünya Savaşı ertesinde çeşitli 

aşamalar gösteren girişimlerin sonucunda kurulmuştur. Mayıs 

1946'da İngiltere'de uluslararası barış konferansıyla bağlantılı bir irti

bat ve haberleşme bürosunun kurulması ilk adımı teşkil eder. Bu büro, 

ertesi yıl bir danışma komitesine dönüşür ve nihayet, 1947'de Ulusla

rarası Sosyalist Konferans (COMISCO) adıyla temsili bir organ kuru

lur. Sosyalist Enternasyonal'in kurulması, Mart 1951'de bu organ ta
rafından karara bağlanır.

Sosyalist Enternasyonal'in ilk kongresi, Temmuz 1951'de Frank- 

furt'da yapılmıştır. Bu kongrede kabul edilen "Demokratik sosyaliz

min amaç ve ödevleri" başlıklı bildirge, Moskova'dan kesin olarak 

bağımsız ve Marksizmi tek ve kesin bir esin kaynağı olarak görmeyen 

günümüz sosyal demokrat hareketinin ana ilkelerini belirlemiştir. 

Örgütün merkezi olarak Londra belirlenir. Kuruluştan itibaren, Alman 

ve İsveç Sosyal demokrat partileri ile Fransız Sosyalist Partisi ve İngiliz 

İşçi Partisi aktif bir rol oynamaktadırlar. Sosyalist Enternasyonal'de 

her üye parti, kendi üye çokluğuna bakılmaksızın, tek bir oya sahiptir.
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ixx ;u  BLOKU İLE İLİŞKİLER

Sosyalist Enternasyonal'in, Hindistan,İsrail, Mısır gibi Asya 
ülkelerinden; Arjantin,Kanada, Jamaica, A.B.D., Uruguay gibi Ameri
ka kıtasından ve Yeni Zelanda'dan üyeleri bulunmakla birlikte, kendi 
ülkelerinde önem sahibi olan üyelerinin dağılımı bakımından, esas iti
bariyle, Batı ve Kuzey Avrupa ağırlıklı bir örgüt olduğunda kuşku 
yoktur.

Bu arada, komünizmi reddinin bir sonucu olarak, Doğu Bloku 
ülkelerindeki partilerle de ilişkisini kesmiş ve bu durum yakın za
manlara kadar sürmüştür. 1948'de Sosyalist Enternasyonal, henüz 
COM ISCO  adım taşıdığı aşamada iken, Çekoslavakya, Bulgaristan, 
Macaristan ve Romanya'da kurulu bulunan sosyal-demokrat partiler, 
komünist partilerle kaynaştıkları gerekçesiyle örgütten ihraç edi- 

mişlerdir.

Buna karşılık, Gorbaçov sonrası dönemde Doğu Bloku ülkelerinde 
canlılık kazanan sosyal-demokrat oluşumlar, Sosyalist Enternasyo
nalin başlıca ilgi alanı haline gelmişler ve bu örgütlerden çoğu, Sos
yalist Enternasyonal bünyesine alınmışlardır.

S O S Y A L İS T  E N T E R N A S Y O N A L  V E  E M P E R Y A L İZ M
II. Enternasyonal’in çöküşünün, bu örgüte bağlı partilerin emper

yalizmin yörüngesi dışında kalmayı başaramamış olmalarından kay
naklandığına değinmiş bulunuyoruz. Sosyalist Enternasyonal 
açısından da emperyalizm olgusu en ciddi sorunu oluşturmaktadır.

Sosyalist Enternasyonale bağlı partilerin, pek çok Avrupa 
ülkesinde, özellikle II.Dünya Savaşının bitimini izleyen dönem 
zarfında kurmayı başardıkları iktidarları boyunca demokratik ve adil 
bir düzenin kurulması yolunda çok önemli kazanımlar elde ettikleri 
tartışılmaz bir gerçektir. Keynesçi ekonomik kuramın yaktığı yeşil 
ışıkla güçlü bir ivme kazanan sosyal-demokrat politikalar, devlet 
müdahalesini ve sosyal adaleti, programlarının özü olarak benimse
mişlerdir. Bu sayededir ki bir zamanlar insanlığın tatlı ütopyaları 
olarak görülen hedefler, sosyal refah devletinin unsurları olarak hayata 
geçirilebilmiştir. Demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve 
sağlam temeller üzerine oturtulması, tam istihdam, yaygın sosyal 
güvenlik, gelir dağılımını adilleştirici düzelmeler, sosyal konut, beda
va sağlık ve eğitim... sosyal demokrat partilerin kendi ülkelerinde 
gerçekleştirdikleri göz kamaştırıcı başarılardır.
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Ne var ki bütün bu başarıların arkasında gizlenmesi mümkün ol
mayan temel bir zaaf da bir yandan varlığını sürdürmüştür. 
Anımsayalım ki O lof Palme, cinayete kurban gitmeden bir süre önce 
yaptığı seçim konuşmasında, İsveç'te ekonomik hayatı denetim altında 
lutan bir avuç ailenin siyasal hayatı da denetlemeleri tehlikesinden 
yakınmaktaydı. Bu gözlem, Palme'nin demokrasiye bağlılığının 
gerçekliğini gösterdiği kadar, bu ülkede 40 yıl sürmüş olan sosyal- 
demokrat iktidarın vardığı sonucun ciddi bir zaafını da sergilemekte
dir. Kapitalizmin temel kumrularından taviz vermeden, çok önemli 
bazı sosyal ve demokratik kazanımların gerçekleştirilebilmiş olması, 
sosyal-demokrasiyi kapitalizmin uluslararası boyutlardaki 
uzantılarıyla uyumlanmaya (bir başka deyişle emperyalizmin eldiveni 
olmaya) zorlamıştır.

Bu durum, Fransız Sosyalist Partisinin Cezayir'de açık bir sömürge 
savaşı sürdürmesinde görüldüğü üzere, sosyal-demokrasinin temel 
savlarıyla temelden çelişen sonuçlara dönüşebilmiştir.

S O S Y A L İS T  E N T E R N A S Y O N A L  V E  N E O -L İB E R A L İZ M

70'li Yılların başından iitibaren güçlü bir dalga halinde kabaran 
neo-liberal saldırılar, Sosyalist Enternasyonalin temsil ettiği hareketin 
gerilemesiyle eşlenmiş bulunuyor. Gerçekte, her iki oluşumun da te
melleri aynı olguya dayanıyor.

II.Dünya Savaşı sonrası dönemde, başlıca Batı ülkelerinde, geniş 
ölçüde sosyal-demokrat politikaların hayata geçirilmesi sayesinde çok 
önemli kazanımlar elde edilirken, Dünya ölçeğinde yoksul ve zengin 
arasındaki, bir başka deyişle Güney ile Kuzey arasındaki uçurumun 
büyümesi de sürmüştür. Bu olumsuz durum, sonuçta 70'li yıllardan bu 
yana, insanlığın gelişiminin önüne bir duvar gibi dikilen ve henüz 
aşılamamış olan bir engele dönüşmüştür. İnsanlığın doğrusal bir 
çizgide süregelen gelişimi,adeta, ansızın önüne çıkan bir duvara 
çarpan top gibi, başlangıçta bulunduğu noktanın daha gerisinde bir 
yere doğru geriye dönüş sürecine dönüşmüştür. "Çağ atlama" denilen 
süreç budur.

Bu sürecin bir parçası olarak, başta Latin Amerika ülkeleri olmak 
üzere, pek çok Üçüncü Dünya ülkesinde demokrasiler çökmüş, yerle
rine askeri diktatörlükler kurulmuştur. Bu sürecin ’ metropol 
ülkelerindeki yansımaları ise, demokrasi ile sosyal devlet arasındaki 
konsensüsün çökmesine paralel olarak, pek çok ülkede sosyal-
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demokratların geleneksel iktidarlarım yitirmeleri ve bunların yerine 
monetarist dogmaların uygulayıcısı "neo-liberal" veya "muhafazakar" 
iktidarların kurulması biçiminde tezahür etmiştir. Bu sürecin sonu- 
cundadır ki sosyal demokratlar, 1973'de Danimarka’da, 1976’da İsveç'te 
ve 1982' Batı Almanya'da iktidarı kaybetmişler; 1979'da İngiliz işçi 
Partisi seçimleri kaybetmiş; 1982'de Hollanda'da ve ayrıca, aynı 
dönemde Islanda ve Norveç'te muhafazakar veya merkez sağ eğilimler 

iktidar olmuşlardır.

Kuşkusuz, neo-liberal saldırıya karşı koymak, bu saldırıya ortam 
hazırlayan bunalımın temellerini ortadan kaldırmakla mümkün olabi
lirdi. Kalkınma , demokratikleşme ve sosyal devletin 
gerçekleştirlimesi gibi hedefler, bir avuç ayrıcalıklı ülkenin malı ol
maktan çıkarak, evrensel boyutlu topyekun bir düzelmenin unsurları 
haline geldikleri ölçüde sosyal demokrasinin neo-liberal saldırılar 
karşısındaki gerilemesi bir yazgı olmaktan çıkabilir. Tarihin çarkım 
yeniden ileriye döndürmek anlamına gelen bu yöndeki düzelmeler 
açısından önem taşıyan "uluslararası yeni ekonomik düzen" veya 

"Güney-Kuzey diyalogu" denilen oluşumlar çerçevesinde W illy 
Brandt gibi sosyal-demokrat liderlerin ve bir bütün olarak Sosyalist 
Enternasyonal'in oynadığı öncü rolün belli bir anlamı bulunmaktadır.

S O S Y A L İ S T  E N T E R N A S Y O N A L  V E  S H P

SHP'nin geleneksel sosyal-demokrat partilerden belli bir farkı var. 
SHP, işçi hareketi üzerinde temellenmemiştir ve işçi örgütleriyle or
ganik bir bütünlük içinde bulunmuyor. Bu durum, ülkemizdeki sayani- 
leşmenin ve bunun sonucu olarak işçi sınıfı birikiminin zayıflığıyla 

bağlantılıdır. Ancak, SHP, tarihsel kökleri Kuvayı Milliye ve Müdafai 
Hukuk hareketine dayanan bir parti olarak sömürü ve adaletsizliğe 
başkaldırı çizgisinde Sosyalist Enternasyonal'in genel eğilimiyle 

çakışmaktadır.

Öte yandan, SHP, tarihsel kökenleri ve bunun yanısıra bir Üçüncü 
Dünya ülkesi ortamında vücut bulmuş olması dolayısıyla emperyalizm 
ile derin bir çelişkinin unsurlarını özünde saklamaktadır. Bu yönü do
layısıyla SHP'nin, Sosyalist Enternasyonal ile bağlantı kurmakla kendi 
özüne yabancı bir yörüngeye girdiğini söylemek aceleci bir yargı ola
bilir. Bu bağlamda unutmamak gerekir ki SHP, Sosyalist Enternasyo- 
nal'in temel bir zaafını aşmasını mümkün kılacak ve neo-liberalizm 
karşısındaki gerilemesini durdurabilmesine katkı sağlaycak bir öz
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taşımaktadır. Sosyalist Enternasyonal, bu güne kadar ayrıcalıklı bir 
kuç ülkenin malı olmaktan kurtarılamamış olan, demokrasi ve sosyal 
adalet gibi değerlere tüm Dünya'yı kapsayan bir boyut kazandırabildiği 
ölçüde, "çağ atlama" denilen sürece karşı koyabilir.

Bu bağlamda, Sosyalist Enternasyonal'in SHP 'ye sağlayacakları 
katlar; SHP'nin Sosyalist Enternasyonal'e kazandıracaklarının da 
büyük önemi vardır. Yeter ki SHP ile Sosyalist Enternasyonal 
arasındaki ilişkiler, NATO ile veya IM F ile ülkemiz arasındaki 
ilişkiler gibi bir monolog olarak kalmasın, gerçek bir diyalog niteliği 
kazansın.

233



İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİ'NE 
NE OLUYOR?*

Ünlü Fransız siyaset bilimcisi Maurice Duverger, siyasal partileri 
"doğrudan" ve "dolaylı" siyasal partiler olmak üzere ikiye ayırarak 
sınıflandırırken, dolaylı partilerin en önde gelen örneği olarak İngiliz 
İşçi Partisi'ni gösterir. Çünkü bu parti, esas itibariyle gerçek kişilerin 
bireysel olarak doğrudan üyeliğinden oluşmamıştır. Bu partinin 
üyelerinin önemli bir bölümü, sendikalardan, kooperatiflerden ve Fa- 
bianciler gibi sosyalist derneklerden oluşmuştur. Bu tür örgütlerin 
üyeleri, bu yolla dolaylı olarak İşçi Partisi'ne de üye olurlar.

Partinin geçen Eylül ayının sonunda Brighton'da toplanan konfe
ransında alınan bir kararla, bu dolaylı yapıyı önemli ölçüde değiştiren 
bir adım atılmıştır. Bundan böyle, İşçi Partisi'nin milletvekili aday
larının belirlenmesi, bireysel üyelerin yalnızca kendilerini temsilen oy 
verdikleri ön yoklamalarla sağlanacaktır. Partiye üye sendikaları tem
silen blok oya sahip delegelerin ağırlıklı bir biçimde rol oynadıkları 
geleneksel sistem bu konuda terkedilmiştir.

Varılan bu noktanın anlamına açıklık kazandırabilmek için İşçi 
Partisi'nin sendikalarla ilişkisinin tarihsel evrimine kısaca göz atmakta 
yarar vardır.

* M ü lk iyeliler B irliğ i Dergisi, cilt: X V II , sayı: 161, K asım  1993.
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S E N D İ K A L A R L A  O R G A N İ K  B A Ğ L A N T I
İngiliz İşçi Partisi, 27 Şubat 1900'da İşçi Temsil Komitesi adıyla 

sendikaların ve bazı sosyalist derneklerin katılımıyla kurulmuş; 
I906'da İşçi Partisi adını almıştır. Kurulduğunda gerçek kişilerin bi
reysel olarak doğrudan üyeliğine hiç bir olanak tanınmamıştı. Çeşitli 
tarihlerdeki tüzük değişiklikleriyle bu yapı bazı tadillere uğramıştır. 
1914'te yerel parti örgütlerinin, 1927'de kooperatif örgütlerinin partiye 
üyeliği sağlanmıştır.

Bu arada konumuz açısından asıl önem taşıyan değişiklik 1918'de 
yapılmış; bu tarihten itibaren partiye sendikaların ve diğer bazı 
örgütlerin yanısıra, gerçek kişilerin bireysel olarak doğrudan üye ol
malarına da olanak sağlanmıştır.

Bu değişikliğe rağmen, İşçi Partisi'nin üye bileşiminde, sendikalar 
aracılığıyla üye olanların sayısı, %80'i aşan bir ağırlık taşımışsa da; 
Parti'nin ideolojik yapısı, önemli bir değişikliğe uğramaya 
başlamıştır. Bir zamanlar iki büyük partiden biri olan Liberal Parti'den 
kopan bazı aydınlar, bu değişiklikten yararlanarak İşçi Partisi’ne gir
mişler ve bu katılmaların, nicel bakımdan ifade ettikleri önemi çok 
aşan ölçülerde, Liberal Parti'nin ideolojisinin yeni doğmakta olan işçi 
Partisi'nin yapısında dirilmesi yönünde bir sonuç doğurdukları 
görülmüştür, işçi Partisi'nin, zamanla, gövdesi sendikalardan, beyni 
liberallerden oluşan bir parti olmaya yüz tutmasında bu değişikliğin 
rolü olmuştur.

S E N D İ K A L A R L A  M A L İ  B A Ğ L A N T I

İşçi Partisi'nin bütçesinin oluşumunda asıl katkı, sendikaların 
üyelerinden kestikleri siyasal aidatlardan sağlanmıştır.

1913 Tarihli Sendikalar Yasasına göre, sendikalar, üyelerinden 
topladıkları aidatın bir bölümünü siyasal aidat olarak Parti'ye ak
tarırken üyelerinin tek tek ve önceden onayını almak zorunda 
değillerdi. Ancak, yazılı beyanla itirazda bulunan üye veya üyelerden 
siyasal aidat kesilmesi yasaklanmıştı. Buna contracting-out (menfi 
irade beyanı mükellefiyeti) denilmekteydi.

1926 Tarihli genel grevin yenilgiyle sonuçlanmasının ardından 
parlamentoda güçlenen Muhafazakârlar, 1927 tarihinde yeni bir Sen
dikalar Yasası çıkararak sendikaların üyelerinden siyasal aidat topla
masını güçleştiren yeni bir sistem getirdiler. Contracting-in (menfi
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irade beyanı mükellefiyeti) denilen bu sisteme göre, sendikalar, ancak 

önceden yazılı olarak onayını açıklamış olan üyelerden siyasal aidat 

kesebilmekteydiler.

İşçi Partisi, 1945'te iktidara geçtikten bir yıl sonra, 1913 tarihli yasa 
ile öngörülmüş olan "menfi irade beyanı mükellefiyeti" ilkesini geri 
getirmiştir. Bu durum, Thatcher'in iktidarına kadar sürmüştür.

1979 Yılında iktidara geçen Thatcher'in sendikalara yönelik 
saldırıları, üyelerinden siyasal aidat kesmede yararlandıkları kolaylığa 
da yönelmiştir. Thatcher, contracting-out sistemini diriltmeye yönelik 
adımlar atmış;1984'te çıkardığı bir yasayla sendikaların İşçi Partisi'ne 
mali katkıda bulunabilmesi için 10 yılda bir genel kurullarının 
çoğunluğunun onayını almaları zorunluluğunu getirmiştir.

İ Ş Ç İ  P A R T İ S İ  N İN  S O L  K A N A D I

İngiliz İşçi Partisi, ötedenberi, geniş bir yelpazeyi bünyesinde 
toplamıştır. Geçmişte, Harold LASKİ gibi demokratik sosyalizmin 
Marksizmle buluştuğu yerde yer alan isimler ve yakın zamanlara kadar 
Troçkist olarak nitelendirilen unsurlar da Parti'de etkin olabil
mişlerdir.

Son yıllarda Parti'nin sol kanadının en önde gelen siması, aristokrat 
bir aileden gelen ünlü politikacı Tony BENN olmuştur. Tony BENN,
1980 yılı Ekim ayında toplanan Parti yıllık konferansında, geniş bir 
sendika muhalefetini arkasına alarak Parti'nin geleneksel yapısında 
önemli bir değişiklik gerçekleştirmişti. Parti’nin tüzüğünde yapılan 
değişiklikle, Parti başkanının meclis grubu tarafından seçilmesini 
öngören geleneksel düzenlemenin yerine; Parti başkanının bir karma 
kurul tarafından seçilmesini öngören bir hükmün kabulü sağlanmıştı. 
Bu kurulda parti meclis grubunu temsil edenlerin %30; Parti yerel 
örgütlerinin temsilcilerinin gene %30 ve sendikaların temsilcilerinin 
%40 oranında yer almaları öngörülmüştür. Dolayısıyla, sendikaların 
Parti yönetimindeki ağırlıkları artırılmış; buna karşılık meclis grubu
nun ağırlığı sınırlanmıştır.

Bu değişiklikler çerçevesinde, ayrıca, milletvekillerinin aday ola
bilmeleri için her seçim öncesinde yeniden ön yoklamaya tabi olmaları 
zorunluluğunun getirilmiş olması, Parti'yi meclis grubunun sultasından 
kurtarmaya ve örgütün demokratik denetimini artırmaya yönelik bir 
başka adım olarak gerçekleştirilmiştir.
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Parti'deki bu değişiklik, "dörtlü çete" olarak isimlendirilen ve 
içlerinde halen Bosna-Hersek'teki müslümanların başına gelenlerle il
gili bir görev yürütmekte olan David OW EN ’m da yer aldığı grubun 
başım çektiği bir bölümün ayrılmasıyla yanıt bulmuştur. Ayrılanlar, 
önce Sosyal Demokrat Parti'yi kurmuşlar; sonra, Liberal Parti ile bir- 
leşerek Liberal Demokrat Parti'nin kuruluşuna katkı sağlamışlardır. 
Bu bölünme, İşçi partisi'nin son yıllarda Muhafazakârlar karşısında 
üst üste seçim yenilgisine uğramasında geniş ölçüde etkili olmuştur.

İşçi Partisi'nin bir süre önce toplanan yıllık konferansında sağlanan 
tüzük değişikliği, sol kanadın daha önce sağladığı bu değişikliklerle 
çelişen bir doğrultuda gerçekleşmiştir. Esasen, Tony BENN'in Par
ti'nin Ulusal Yürütme Kuruluna yeniden seçilememiş olması da 
göstermektedir ki sol kanadın Parti içindeki gücü önemli ölçüde 
zayıflamıştır.

İ Ş Ç İ  P A R T İ S İ  Ç A Ğ  A T L I Y O R

İşçi Partisi'nin geçenlerde toplanan yıllık konferansında kabul edi
len ve Parti'nin seçimlerdeki milletvekili adaylarının belirlenmesinde 
sendikaların ağırlığına son veren tüzük değişikliği, ilk defa 1984'te 
daha önceki genel başkan Neil KİNNOCK tarafından önerilmiş ve 
reddedilmişti. Bu yılki konferansta yeni genel başkan John SMITH 
aynı öneriyi güçlükle de olsa kabul ettirebildi. Öneriye en çok ulaşım 
işçilerinin sendikası TGWU ile belediye işkoluyla ilgili GM B karşı 
çıkmıştır. Sonuçta öneri lehinde olanların, oyların %47,5'unu, aley
hinde olanların ise %44,3'ünü sağladıkları görülmüştür.

Bu değişikliğe göre, seçim öncesinde milletvekili adaylarının be
lirlenmesinde, bir sendikanın üyelerinin delegeler yoluyla oy vermesi 
sistemine son verilmiştir. Sendika üyeleri de herhangi bir birey gibi 
yılda 3 paund tutarında bir aidat ödeyerek Parti üyesi olabileceklerdir. 
Böylece, bu konuda "blok oy" sistemi son bulmuş; "bir kişi-bir oy" il
kesi getirilmiştir. Başka bazı konularda, örneğin, Parti başkamnın 
seçiminde sendikaların sahip oldukları ağırlıklı rol, sürmektedir.

Blok oy uygulaması, İşçi Partisi'nin tarihinde ötedenberi tartışma 
konusu olmuştur. Bu yolla sendikalar, toplam oyların %70'ine 
hükmedebiliyorlardı. Özellikle "big six" denilen altı en büyük sendi
kanın desteğini kazanmak, Parti konferansına egemen olmaya yetebi
liyordu. Bu yüzden blok oy sistemi, anti-demokratik olduğu ge-
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rekçesiyle, sendikalar sağa kaydığı zaman soldan; sola kaydığı zaman 
ise sağdan eleştirilmiştir. Oysa, blok oy uygulaması, demokratik 
işleyişin doğal bir parçası olan delegasyon sisteminden başka bir şey 
değildir.

Bu değişikliğin kendisi kadar, "demokratikleşme", "çağdaş
laşma", "Parti'de Berlin duvarının yıkılması"... gibi sloganlarla kamu
oyuna sunulmuş ve savunulmuş olması düşündürücüdür. Gerçekte 
yapılan, sendikaların parti içindeki gücünün kırılması veya işçilerin 
siyasal arenaya sendikaları aracılığıyla katılmalarının engellenmesi
dir. Oysa, ekonomik bakımdan güçsüzlükleri nedeniyle siyasal alanda 
tek başlarına hareket ettikleri vakit önemli bir etkinlik sağlamaları 
olanaksız olan kesimlerin demokratik güçlerini sendikalarında bir
leştirerek siyasal alana kanalize etmeyi öğrenmeleri, kaldıracın icadına 
benzer bir gelişmedir. Bu gelişmenin tersine çevrilmesinin, bizde- 
ki"çağ atlama" modasını anımsatan bir tezahüratla "demokratikleşme" 
olarak takdim edilebilmesi, elbette ki, geniş ölçüde, sendikaların de
mokrasinin karşısında yer alan kurumlar gibi gösterilebilmiş ol
masıyla bağlantılıdır.

B İ R  T Ü R  S E N D İ K A C I L I Ğ I N  İ F L A S I

Kuşkusuz, sendikaları demokrasiyle çelişen kurumlar veya unsur
lar olarak göstermede sağlanmış olan bu başarı, yalnızca, media ka
nalıyla çok büyük bir beceriyle ve uzun yıllardır sürdürülen beyin 
yıkama operasyonlarının sonucu değildir. Sendika hareketinin 
saygınlığının azalmış olmasının ifadesi olan bu sonuç, önemli bir 
yanıyla da belli bir tür sendikacılığın iflasından ibarettir.

İngiliz sendikacılığı, dünyanın ilk ve en önemli bir emperyalist 
ülkesinin sendikacılığı olarak, başarısını geniş ölçüde, İngiltere'nin 
dünya üzerindeki sömürüsünden alacağı paya bağlamıştı. Böyle bir 
sendikacılık türü üzerinde temellenen Ingiliz sosyal demokrasisi de 
emperyalist sömürünün artıklarının olabildiğince yaygın ve adil 
dağılımından ibaret bir temel üzerinde sosyal refah toplumunu 
başarıyla gerçekleştirebildi.

İngiliz işçileri, çoğu zaman başka ülkeler üzerindeki emperyalist 
sömürüyü daha üstün bir beceriyle sürdürebileceklerini düşündükleri 
Muhafazakârlara oy vermekten de geri kalmadılar. Böylece, dünyanın 
en eski işçi sınıfının bulunduğu ve genel nüfusun tamamına yakınının
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işçilerden oluştuğu bu ülkede, Thatcher gibi müseccel bir sendika ve 
işçi düşmanı bile iktidara geçebildi.

Ancak, bu sendikacılık türü ve bu toplum modeli, belli tarihsel 
koşulların ürünüydü ve bu koşulların ortadan kalkması sürecinin 
başlaması da kaçınılmazdı.

Her şeyden önce, artık İngiltere, dünyanın rakipsiz bir metropolü 

değildir. ABD'nin yeni eyaletlerinden biri veya Avrupa'nın yeni "hasta 
adamı" tanımına uyan bir sürece girmiştir. 70'li yılların başından iti
baren beliren dünya ekonomik bunalımı, bu sürece yeni boyutlar ge
tirmiştir. Sonuçta, Tony BENN'in ifadesiyle, 1977'den itibaren "sosyal 
devlet ile demokrasi arasındaki konsensüs çökmüştür".Thatcher'ın ik
tidarı bu çöküş üzerinde kurulmuştur. Ne var ki Thatcher'ın iktidarında 
bu çöküş daha da hız|anmış;adeta, Üçüncü Dünya'nın yoksulluğu 
İngiltere'ye taşınmış; İngiltere, Maastricht'in sosyal hükümlerinin 
altına imza koyma gücünden yoksun duruma düşmüştür.

İşçi Partisi'nin bu yılki konferansında yapılan değişiklik ise parti 
ve sendika arasındaki anlamlı bir bütünlüğün, belli bir tür sendikacılık 
anlayışı temelinde kurulmuş olmasının yolaçtığı çöküşünün önemli 
bir belirtisidir. Öyle anlaşılıyor ki İngiltere, emperyalist sömürü ola
naklarını yitirdikçe, bu olanaklar sayesinde sağlanan birikimin 
artıklarıyla beslenen türde bir sendikacılığın hareket sahası da daral
maktadır.
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SENDİKAL HAKLAR AÇISINDAN 
İKİ FARKLI DÖNEM, 

İKİ FARKLI ANAYASA*

1) GİRİŞ

Tarihçi Albert SOREL, Sorbonne Üniversitesi'ndeki derslerinde, 
sıra İngiltere ile ilgili konulara geldiğinde "İngiltere bir adadır" dermiş 
ve "İngiltere ile ilgili söylenebileceklerin yarısını söyledim" diye ek
lermiş. Gerçekten de İngiltere, başlıca sömürgeci ve emperyalist ülke 
olmasının doğurduğu tarihsel özelliklerinin sonucu olarak dış etkiler
den en az etkilenen ülkelerden biridir; bu nedenledir ki, yalnızca coğrafi 
anlamda değil, siyasal ve sosyal anlamda da bir ada olagelmiştir.

Ne var ki günümüzde küreselleşme olarak ifade edilen ve bir 
bakıma Dünyanın küçülmesi olarak bilinen sürecin uzantısından ibaret 
gelişmeler nedeniyle, artık yeryüzünde bu anlamda ada kalmamak
tadır. Her şey ve her yer, yoğun bir etkileşim ağı içinde belli bir 
yörüngeye tabi olmaya zorlanmaktadır. Bu gidiş artık İngiltere gibi 
ülkeleri de kapsamına almıştır.

Türkiye ise yeryüzünde kapitalist sistemin kurulmasını izleyen za
man dilimi içinde hiç bir anlamda ada olmamıştır. Bunun nedeni, 
yeryüzünün emperyalist metropellerinin hemen eşiğinde konum
lanmış bir çevre ülkesi olmasıdır. Yani, dünyadaki egemen 
eğilimlerden böylesine derin bir biçimde etkilenmesi yalnızca çevre 
ülkesi olmasının sonucu değildir. Aynı zamanda, Avrupa'nın bi

* Türk Tarih Vakfı, OsmanlI'dan Cumhuriyet'e 1. Uluslararası Tarih Kongresi, 24- 
25-26 Mayıs 1993, ODTÜ-Ankara.
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tişiğinde ve hatta kısmen de içinde olmasının, bu konuda belirleyici bir 
rolü bulunmaktadır.

Türkiye'deki siyasal ve toplumsal gelişmelerde dünyadaki egemen 
eğilimlerin ve dalgalanmaların etkileri, tarihinin her döneminde çok be
lirgin olmuştur. Ülkemizin yakın sosyal tarihinde iki önemli aşamayı 
simgeleyen, son iki anayasanın serüveni de ancak bu bağlam içinde belli 
bir açıklık kazanabilir. Buna karşılık bu anayasaların her ikisinin de bi
rer askeri müdahalenin ardından yürürlüğe girmiş olduklarına bakarak, 
kendilerine kronolojik olarak öngelmiş bulunan askeri müdahalelerin 
ürünleri olarak değerlendirilmeleri, son derece yanıltıcı olacaktır. Her
hangi iki oluşum arasında kronolojik ardışıklık bulunması, doğrudan 
bir neden-sonuç ilişkisi içinde bulunduklarını göstermez.

Özellikle, 1961 Anayasasının bir askeri müdahalenin ürünü olmak
tan ibaret görülmesi, yalnızca somut bir tarihsel gerçeği yeterince 
sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde algılayamamaktan kaynaklanan aka
demik planla sınırlı bir hata olarak kalmamıştır; 1961 Anayasasının 
oluşumunun bu tür bir yorumu, bazı askeri çevrelerin gücüne dayana
rak demokratik, sosyal alanda ilerici atılımların gerçekleştirilebileceği 
yolundaki özlem ve çabaları kamçılayıcı sonuçlar doğurmuştur. Bu
nun sonucundadır ki 12 Mart müdahalesinin yapıcıları, "devrimci" 
olarak tanımlanan kimi eğilimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak des
teğini görmüş; bu arada -kuşkusuz başlangıç aşamasında- DİSK'in* 
ve Dev-Genç'in onayından da yararlanmıştır. Aynı durum, değişik 
dozda ve görünümlerde olmakla birlikte, 12 Eylül bakımından da 
sözkonusu olmuştur.

Öte yandan, 12 Eylül'ün de 27 Mayıs'ın da birer askeri darbenin 
ürününden ibaret olduklarına dair yargıların, tamamen başka bir saftan 
kaynaklanan başka bazı savlara da dayanak teşkil ettiğini görmekteyiz. 
Bunlara göre, "1961 ile 1982 Anayasaları arasında fark yoktur. İkisini 
de aynı güç, darbe yapmıştır"2

Oysa, aşağıda göreceğimiz üzere, bu iki anayasa, özellikle sendikal 
haklar açısından birbirine taban tabana zıt hükümler içermektedir ve 
egemen eğilimler bakımından birbirinden tamamen farklı nitelikte iki 
ayrı tarihsel döneme başlangıç oluşturmuşlardır. Ayrıca, 1961 ve 
1982 Anayasalarını aynı gücün yaptığım söyleyebilmek için, kav
rayışımızın, tarih sahnesinin perdesinin önünde yer alan aktörlerin 
üniformalarıyla sınırlı olması gerekir. Kaldı ki yirmi yılda görünürdeki 
üniformalar bile değişmiştir ve kuşkusuz, asıl değişiklik perdenin ar
kasında ve de özellikle ülkemizin özel konumu dolayısıyla tüm bu ge-
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üşmelerin temel belirleyicisi olan evrensel boyutlu koşullarda meyda
na gelmiştir.

Bu incelememizin başlıca amacı da her iki anayasanın gerek 
oluşumlarının, gerekse biçimlenmelerinin asıl belirleyicilerinin, ken
dilerine kronolojik olarak öngelmiş olan askeri müdahaleleri aşan -ve 
bu müdahalelerin niteğiliği de dahil olmak üzere- çerçeveledikleri 
dönemin tüm unsurlarına damgasını vurmuş olan evrensel boyutlu 
bazı değişmelerin rolüne açıklık kazandırmaktır. Bunun için, 
öncelikle, bu anayasaların metninde görülen ve simgeledikleri 
dönemler boyunca ülkemizin siyasal ve sosyal yapılanmasına ve evri
mine geniş ölçüde yansımış olan, sendikal hakların düzenlenmesine 
ilişkin farklılıkları özetlemeye çalışacağız.

2) 1961 V E  1982 A N A Y A S A L A R IN D A  S E N D İK A L  H A K L A R

1961 Anayasası, ülkemizde ilk defa olarak, memurlar da dahil ol
mak üzere tüm çalışanların sendika hakkını ve ayrıca işçilerin grev 
hakkını güvence altına almıştır. 1960 Öncesinde işçiler, grev 
hakkından yoksun ve başka bazı ciddi yasaklamalarla çerçevelenmiş, 
çok kısıtlı bir sendikal özgürlükten yararlanabiliyorlardı. 1961 Anaya
sası, yalnızca dar anlamda sendikal haklar bakımından değil; ülkemizin 
genel olarak demokrasi ve sosyal devlet doğrultusundaki yönelişinde 
önemli bir dönüm noktası oluşturmuştur.

1982 Anayasası ise bütünüyle ve özellikle sendikal haklar 
bakımından bir yasaklar bildirgesi niteliğindedir. Bir anayasanın sahip 
olması gereken, temel hak ve özgürlüklerle ilgili ana ilkeleri ve 
güvenceleri öngörme işlevini ve özelliğini, 1982 Anayasasında bulmak 
olası değildir. Buna karşılık, 1982 Anayasası, bir haklar ve özgürlükler 
bildirgesi olmanın çok uzağında, bir yasaklar bildirgesi olmasının 
yanısıra son derece ayrıntıya ilişkin düzenlemeler öngören bir metin
dir. Bu özellik de kendisini en çok sendikal haklarla ilgili 
düzenlemelerde göstermektedir.

Oysa, toplum yaşamının en çok gelişme ve değişme gösteren ko
nuları ve sorunları sosyal alanda bulunur. Bu nedenledir ki belli bir 
demokratik birikime ve deneyime sahip ülkelerde sosyal konularla ilgili 
düzenlemeler, değiştirilmesi nispeten kolay olan metinler 
çerçevesinde, yani, yasalarla, yönetmeliklerle ve özellikle de toplu 
sözleşmelerle yapılır; aynı nedenledir ki teamüle en çok yer tanınan 
konular sosyal alanda bulunur.
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Sosyal konularda ve özellikle sendikal haklarla ilgili olarak anaya
sada bu derece ayrıntılı düzenlemelere gidilmek suretiyle sanki hayatın 
dondurulabileceği umulmuştur. Böylece, 12 Eylül sonrasında ağır 
baskılarla gerçekleştirilmiş olan sosyal ve siyasal yaplanmanın ola
bildiğince uzun ömürlü olması sağlanmak istenmiştir.

1982 Anayasasının bu gözlemlerimizi kanıt teşkil eden 
düzenlemlerinden bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

2.1) 1982 Anayasasanın 51.maddesinde sendikaların kuruluş ilke
leri belirlenirken, üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini 
korumak ve geliştirmek amaçları bakımından, yalnızca "çalışma 
ilişkileri" ile sınırlı oldukları öngörülmüştür. Böylece sendikaların 
demokratik baskı gruba olma nitelikleri ve çağımızda çalışma 
ilişkilerinin dışına taşmış bulunan siyasal işlevleri inkâr edilmekte; 
sendika özgürlüğü, "ücret bilinci" üzerine kurulu belli bir tür sendi
kacılık anlayışının sınırları içine hapsedilmek istenmektedir.

2.2) Gene aynı 51. maddede işçilerin aynı zamanda birden fazla 
sendikaya üye olması yasaklanmıştır. Bu düzenleme belki bir toplu iş 
sözleşmesinde yer alabilecek kadar ayrıntıya ilişkindir. Bu hükümle 
sendikaların üye sayılarının ve dolayısıyla yetkili sendikanın belirlen
mesinin sağlıklı bir biçimde yapılması amaçlanmıştır. Oysa, bu ko
nuda öncelikle yapılması gereken, yetki tespitinde öngörülmüş bulu
nan anti-demokratik baraj uygulamlarının kaldırılmasıdır; eğer yetki 
tespitinde çoğunluk sisteminde ısrar edilecekse, mutlaka, referanduma 
başvurma olanağı tanınmasıdır.

2.3) 51.Maddede yeralan bir diğer ayrıntıya ilişkin hüküm, sendika 
ve üst kuruluşlarında yönetici olabilmek için, en az on yıl bilfiil işçi 
olarak çalışmış olma şartıdır. Bu hükmün, genç işçilerin sendika 
yöneticisi olmalarını engellemekten ve işsizliğin bu kadar yaygın olduğu 
koşullarda, sendika yöneticisi olması istenmeyen işçileri işsiz bırakarak 
bu haklarını ellerinden almak için çok uzun bir deneme süresi olarak 
kullanılmaktan başka bir işe yaraması mümkün görünmemektedir.

2.4) Anayasanın 52.maddesinde sendikalara kesin ve genel olarak 
siyaset yasağı öngörülmüştür. Geçmiş deneyimlerimiz çok açık bir 
biçimde ortaya koymaktadır ki sendikalara siyasetin yasaklanması, 
yalnızca belli türde işlevlerinin yasaklanması sonucunu 
doğurmamakta; bu yasağa dayanılarak sendikaların tüm faaliyetlerinin 
yasaklanması pekala mümkün olabilmektedir. Zira, özünde, siyasal 
yönü olmayan sendikal faaliyet yoktur.
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2.5) Aynı işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş 
sözleşmesi yapılamayacağı hükmü öngörülmüştür.

2.6) Grev hakkı, toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında çıkan 
uyuşmazlıklarla sınırlanmıştır. Teknik deyişle, yalnızca menfaat 
uyuşmazlıkları dolayısıyla ve öngörülen sınırlamalar çerçesinde grev 
serbesttir; buna karşılık, hak grevi anayasal güvence altına alınmış 
değildir. Daha açık bir deyişle, bazı hakları kâğıt üzerine geçirmek 
için, belli sınırlar içinde de olsa, tanınmış olan grevin, hakları hayata 
geçirmek için kullanımı, anayasal güvenceden tümüyle yoksun 
bırakılmaştır. Nitekim, bu anayasa çerçevesinde yürürlüğe sokulan 
2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile "hak 
grevi" yasaklanmıştır.

2.7) Lokavt, ilk defa olarak, anayasada ifadesini bulan bir kavram 
konumuna yükseltilmiştir.

2.8) Grev hakkının "iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum za
rarına ve milli serveti tahrip edecek şekilde" kullanılamayacağı 
öngörülmüştür. Daha sonra, 1983'te yürürlüğe sokulan 2822 sayılı ya
sa, bu anayasal hükümden hareketle, ilan edilmiş bir grevin, muğlak ve 
nesnel bir tanımının yapılması imkânsız olan ölçütlerle yasaklanması 
yetkisini mahkemelere tanımıştır.

2.9) Grev esnasında, greve katılan işçilerin sebeboldukları zarar
dan, yetkili organlarının bu yönde bir kararı veya herhangi bir teşvik 
ve telkini sözkonusu olmasa da sendikanın sorumlu tutulması, ceza
ların şahsiliği ilkesine aykırı bir durum yaratmıştır.

2.10) Grev ve lokavtın "yasaklandığı" ve "ertelendiği" durumlarda 
uyuşmazlığın çözülmesi yetkisi, Yüksek Hakem Kuruluna 
tanınmıştır. Gerçekte, "erteleme" olarak belirlenen durum da yasakla
madır. Dolayısıyla, bütün bu durumlarda, toplu pazarlık düzeni ortadan 
kaldırılmış; zorunlu tahkim yöntemi öngörülmüş-olmaktadır. Bu 
hüküm uyarınca, 2822 sayılı yasa ile Bakanlar Kuruluna "ulusal 
güvenlik" ve "genel sağlık" gerekçesiyle grevleri erteleme yetkisi 
tanınmıştır. Bu düzenlemenin, 1980 öncesinde 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile Bakanlar Kuruluna "erteleme" 
yetkisi tanıyan düzenlemeyle önemli bir farkı vardır. Eskisinde, erte
leme süresinin sonunda, taraflar anlaşmaya varamamışlarsa, grev veya 
lokavta bıraktıkları yerden devam edebiliyorlardı. Şimdi ise ertelenen 
grevin konusu olan uyuşmazlık, Yüksek Hakem Kuruluna havale 
edilmekte, dolayısıyla, özgür toplu pazarlık düzeninin konusu olmak
tan çıkmakta, yani, grev yasaklanmaktadır.
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2.11) Siyasi amaçlı grev, genel grev, işi yavaşlatma... türünden 
eylemlerle ilgili yasaklar sürdürülmüştür.

2.12) Bu düzenlemelere koşut olarak, ücret, sosyal güvenlik ve 
çalışma hakkı konularında da sosyal devlet anlayışından taviz ve ge
rileme anlamına gelen değişiklikler sözkonusudur. Örneğin, 1961 
Anayasasının devlete açıkça işsizliği önleme görevi yükleyen hükmü, 
1982 Anayasasında yer almaz.

2.13) 1982 Anayasasının sendikal haklara getirdiği kısıtlamalar, 
yalnızca bu haklar veya genel olarak sosyal haklar çerçevesindeki bazı 
düzenlemelerden ibaret değildir. Ayrıca, Anayasanın öngördüğü 
hükümler genel olarak ele alındıklarında da dolaylı olarak sendika 
hakkına kısıtlama getirmekte olan pek çok düzenlemenin bulunduğu 
görülebilir.

2.14) 1961 Anayasasında 1971’de 12 Mart rejimi altında yapılan 
değişiklikler çerçevesinde, memurlar sendika hakkının kapsamı 
dışına çıkarılmışlardı.Şaşılacak ölçüde çelişkili bir gelişme, 1982 
Anayasasının memurların sendika özgürlüğüne olanak tanıması, hatta 

belli ölçüde güvence altına almış olmasıdır.3 Öyle anlaşılıyor ki 1982 
Anayasasının bu özelliği, yapıcılarının, anayasada açıkça 
öngörülmemiş olan bir hakkın yasaklanmış olması gerektiği 
doğrultusundaki bir anlayıştan hareket etmelerinin sonucudur. 
Gerçekte, bu konudaki niyetleri, gerek Danışma Meclisindeki 
görüşmelerde, gerekse darbenin başının açıklamalarında çok açık bir 
biçimde ifadesini bulduğu üzere, memurları kesinlikle sendika 
hakkından yoksun bırakmaktı.

3) 2 7  M A Y I S  V E  1 9 6 1  A N A Y A S A S I

27 Mayıs askeri müdahalesi ile 1961 Anayasasının oluşumu 
arasında tam bir özdeşlik ve nedensellik bağlantısı kurulmasının 
yanlışlığı üzerinde, giriş bölümünde durmuştuk. 27 Mayıs'ı ve 1961 
Anayasasını doğuran nedenleri ayrı ayrı ele almak suretiyle bu gerçeği 
daha açık bir biçimde ortaya koymak mümkün olabilir.

3 . 1 )  2 7  M a y ıs ' ı  D o ğ u r a n  N e d e n le r

Her toplumsal olay gibi, 27 Mayıs da bir dizi çelişkili ve değişik 
düzlemlerdeki etmenlerin karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak ortaya

245



çıkmıştır. Bunlardan yalnızca bir tanesine bağlı kalınarak yapılacak 
açıklamalar, yanlış veya en azından eksik olacaktır. Dolayısıyla, bu
rada herbiri gerçeğin belli bir yönünü yansıtan değişik etmenlerin 
başlıcalarına değineceğiz.

3.1.1 Resmi Açıklama

Kuşkusuz, 27 Mayıs'ın resmi açıklaması da gerçeğin belli ve 
önemli bir yönünü ortaya koyar. Bu açıklamaya göre, Demokrat Parti 
iktidarı, özellikle 1957'den sonraki dönemde muhalefete karşı Anayasa 
dışı ve diktaya varan uygulamalar sergilemeye başlamıştır. Bu 
yöndeki gelişmeler, 27 Nisan 1960'da "Meclis Tahkikat Komisyo- 
nu"nun kurulmasını sağlayan yasanın yürürlüğe girmesiyle doruk 
noktasına ulaşmıştır. Tahkikat Komisyonunun kurulması, "meclis 

üstünlüğü" ilkesine dayanılarak ve fakat "kuvvetler ayrılığı" ilkesi 
çiğnenerek, yargı organının yetkilerinin yasama organına devredilmesi 
anlamına gelen bir adım oluşturmuş ve bunun sonucunda temel hak ve 
özgürlüklerin (basın özgürlüğü, muhalefet liderinin seyahat, toplantı ve 
ifade özgürlüğü gibi), ağır saldırılara uğraması doğrultusundaki bazı 
uygulamalara tanık olunmuştur. Bu duruma bir tepki olarak, Ankara’da 
18 Nisan’da ve 29 Nisan'da,İstanbul’da 28 Nisan'da patlak veren öğrenci 
gösterileri, 27 Mayıs askeri müdahalesine varan sürecin önemli halka
larını teşkil etmiştir. Böylece, 1961 Anayasasının "başlangıç" 
bölümündeki ifadeyle Türk Milleti, "Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme 
hakkını kullanarak Devrimini" yapmıştır.

3.1.2) Asker-Sivil Bürokrasinin Tepkisi

Bir başka yönden bakıldığında, 27 Mayıs, toplumdaki yeri sarsılan 
"askeri ve sivil bürokrasinin tepkisi sayılabilir". Mümtaz Soysal’ın bu 
tepkiye neden olan süreçle ilgili açıklamaları özetle şöyledir: "Çok 
partili siyasal hayat ve hele 14 Mayıs 1950'deki iktidar değişikliği, 
daha önceki dönemlerin en ağır basan gücü durumundaki askeri ve si
vil bürokrasiden gelme tabakayı ikinci plana itmiş, hatta 'bağlı' duruma 
getirmişti... bir süre kurulmuş gibi gözüken bürokrasi-burjuvazi den
gesi çabuk bozulmakta, dolaylı yollardan tutucu güçlerin desteğini de 

kazanmış olan burjuvazi yanı ağır basmaktadır. 4

Ancak unutmamak ve ilave etmek gerekir ki burjuvaziyi doğuran, 
güçlendiren ve bürokrasiye egemen olma konumuna gelmesini 
sağlayan asıl unsur, demokratikleşme değil, kapitalistleşmedir. Bizim 
yakın tarihimizde, kapitalistleşme ile belli anlam ve ölçülerdeki bir
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demokratikleşmenin eşzamanlı olarak ortaya çıkmış olmaları, bu iki 
unsur arasında belli bir nedensellik bağlantısı bulunduğu sonucunu 
doğurmaz ve sanki özdeşmiş gibi görülmelerini haklı göstermez. 
Gerçekte, demokratikleşme için, kapitalistleşme kaçınılmaz değildir 
ve çoğu zaman da ayak bağıdır. Kuşkusuz, demokratikleşmenin so
nucu olarak, bürokrasinin demokratiklik gerekleriyle bağdaşmayan 
yönlerinin törpülenmesi anlamında sonuçlar doğması da doğaldır. An
cak, böyle bir sonuç, bürokrasinin burjuvaziye "bağlı" konuma 
düşmesi değil, bürokrasi üzerinde ve genel olarak devlet aygıtı 
üzerinde çalışan halk kesimlerinin demokratik denetiminin kurulması 
doğrultusundaki gelişmelerin hız kazanması biçiminde ortaya 
çıkabilir.

3.1.3) Amerika Faktörü

Yeryüzündeki askeri darbelerde Amerikan parmağından söz etmek, 
artık "malum komplo teorisi"ne dayalı bir tahmin olmanın bir hayli 
uzağında bir anlama bürünmüştür. Özellikle, 1970 Sonrasında yeni- 
liberal saldırıların ayrılmaz bir parçası olarak Üçüncü Dünya'da, en 
çok da Latin Amerika'da yoğunlaşan askeri darbelerde Amerika'nın 
oynadığı rol, Kongre raporlarına konu olacak kadar kesinlik kazanmış 
bulunuyor. Bizim burada karşıkarşıya olduğumuz sorun, nispeten da
ha eski bir dönemin ürünü olan 27 Mayıs'da da aynı faktörün rolünün 
ne ölçüde söz konusu olduğudur.

Ülkenin Amerikan güdümüne girmesinde en önemli katkıları 
sağlamış politikacılardan biri olmasına rağmen, Menderes'in, ikti
darının son yıllarında, çetinleşen ekonomik sorunlar karşısında Ame
rika’dan beklediği yardımlarla ilgili olarak uğradığı hayal kırıklığı ne
deniyle dış politikada yeni arayışlar içine girdiği veya en azından öyle 
görünmekten yarar umduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, Mende
res'in Amerikan yardımlarını tahrik etmek veya ekonomik sorunlara 
alternatif çözümler bulmak yolundaki çabalarının, pahalıya malol- 
duğuna dair yorumlar hiç de dayanaksız görünmemektedir.

Bu konuda, Menderes dönemimin önde gelen büyükelçilerinden 
Mahmut Dikerdem'in yazdıklarına eğilmek gerekecektir. Dikerdem 27 
Mayıs'tan bir ay kadar önce, görevli olarak bulunduğu Tahran’a gelen 
zamanın dışişleri bakanı Zorlu’nun kendisine şunları söylediğini yaz
maktadır:

"Evet bu ziyaret dış politikamızda bir dönüm noktası olabilir. 

(...)Amerikalılara danışmadan Moskova ziyaretini düzenledik".5
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Dikerdem, Temmuz ayında yapılması planlanan bu ziyaretin, 27 
Mayıs'ın araya girmesi nedeniyle gerçekleşmemesinden yola çıkılarak 
ileri sürülen yorumlara değinmekte; "Menderes'in Moskova'ya gitme ka
rarının Amerikan CİA'sını harekete geçirerek DP iktidarının sonunu 
çabuklaştırdığını ileri sürenler oldu. 27 Mayıs sabahı Ankara radyosundan 
yayınlanan ilk bildiride Milli Birlik Komitesinin NATO ve CENTO'ya 
bağlılığını vurgulaması bu söylentilere ağırlık kazandırdı" 6 diye ekle

mektedir.

Bu bağlamda, Dikerdem'in Zorlu'yu Tahran'dan uğurlarken 
düşün lüklerine dair anıları da ilginçtir:

İçimde sanki Zorlu'yu bir daha hiç görmeyecekmişim gibi bir his 

joğmuştu. Ne yazık ki aldanmamışım."7

Menderes'in politika değişikliğine gidecekmiş izlenimi veren dav
ranışları Moskova seyahati girişimiyle sınırlı kalmamıştır. Menderes, 
1 Mayıs 1960 günü radyolardan yayınlanan ve ertesi gün basında yer 
alan konuşmasında "1 Mayıs İşçi Bayramı" nı kutlamıştır. Uzun süren 
soğuk savaş dönemi boyunca, 1 Mayıs'ı işçi bayramı olarak kabul eden 
ilk iktidar yetkilisinin Menderes olması da anlamlıdır.

Ayrıca, Menderes'in iktidarının son yıllarında A B D  Dışişleri Ba
kanı J.F.Dulles'ın Türkiye ziyaretinden hemen önce Kızılay'daki 
Amerikan Haberler Merkezi'nin kundaklanması olayını da anımsamak 
gerekecektir. O  yıllarda basına yansıyan bir iddiaya göre, Menderes, bu 
olayı kendi emrindeki MİT görevlileri aracılığılıyla tertiplemiştir ve 
amacı da Türkiye'de komünizm tehlikesi olduğu izlenimi vererek ABD 
desteğini tahrik etmektir.

Bütün bu gözlemlerin akla getirdiği yönde, 27 Mayıs'ta "Amerikan 
parmağı" bulunduğuna dair iddialar, 27 Mayıs'ın bazı önderleri ta
rafından Amerikayla hiçbir temasları olmadığı gerekçesiyle reddedil
mektedir.8

Ne var ki Amerika'nın, hareketin önderleri ile temasına gerek kal
madan gerçekleştirebileceği bazı tahrik ve tertipler de olabilir. Kaldı 
ki 27 Mayıs’ı yapan M illi Birlik Komitesi'nin belli bir kanadı adına 
bağlayıcılığı ve dolayısıyla inandırıcılığı olan bu tür açıklamaların, 
diğer kanadı oluşturan, "ihtilalin kudretli albayı" Türkeş ve yandaşlan 
adına herhangi bir bağlayıcılık taşıdığı söylenemez.

Eğer 27 Mayıs’ın oluşumunda Amerikan faktörü rol oynamışsa, bu 
durumun, DP iktidarının anti-demokratik uygulamalan ve asker-sivil
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bürokrasinin tepkisiyle bağlantılı olan, yukarıda değindiğimiz 
m, ıklamalarla çelişmesi kaçınılmaz değildir. Bu takdirde, Amerikan 
kaynaklı tertiplerin, Menderes'in sözü edilen anti-demokratik uygula
malarının teşviki ve bürokrasinin tepkilerinin tahriki doğrultusundaki 

maııipülasyonlarla somutlaşmış ve bütünlenmiş olduğu akla gelebi
lir.

3.2) 1961 Anayasasını Doğuran Nedenler

Aslında,27 Mayıs’ı doğuran nedenler gibi,27 Mayıs'ın kendisi de 
homojen değildir. 27 Mayıs da hangi yönden veya hangi yönüne 
bakılırsa ona göre görünümler veren bir olgudur. Bu nedenledir ki 27 
Mayıs'ın, 12 Eylül'e kadar varan askeri müdahaleler zincirinin ilk hal
kası olarak değerlendirilmesi mümkün olabileceği gibi, Türkiye'nin 
Meşrutiyet hareketlerinden bu yana süregelen ve çok partili hayata 
geçişle ivme kazanmış bulunan demokratikleşme yönündeki evrimi
nin önemli aşamalarmadan biri olarak değerlendirilmesi de 
mümkündür.

İncelememiz açısından 27 Mayıs’ın odak noktasını oluşturan 1961 
Anayasasının, özellikle sendikal haklar bakımından, özgürlükçü ve 
demokratik bir yapıya sahip bulunduğuna yukarıda değindik. Bu 
yapıda bir anayasaya vücut veren gelişmelerin buraya kadar 
değindiğimiz ve genel olarak 27 Mayıs'ın doğuşuna ortam hazırlayan 
nedenler bağlamında yeterince açıklık kazanmasına elbette ki olanak 
yoktur. 1961 Anayasası üzerine yoğunlaşan bir gözlemin, gene ulus
lararası alandan kaynaklanan bir başka faktörler dizisini gündeme ge-

tesi kaçınılmaz olmaktadır.

Dünya genel olarak çelişkili olduğundan, uluslararası alandan kay
naklanan etkiler de çelişkilidir. Demokratik ve sosyal devletçi bir ana
yasayı biçimlendiren, uluslararası alandan kaynaklanan nedenlerin, 
askeri darbeleri tahrik eden gene dış kaynaklı faktörlerden farklı ve 
onlarla çelişkili nitelikte olmaları gerekir.

Gerçekte,yalnızca 1961 Anayasasını değil, ülkemizde 2.Dünya Sa
vaşı sonrası dönemde siyasal ve toplumsal düzeyde meydana gelen 
gelişmelerin tümünü belirleyen başlıca iki faktör bulunmaktadır.

3.2.1) Demokratikleşme

Her ikisi de uluslararası alanda meydana gelen bazı önemli 
değişikliklerin ürünü olan ve birbirleriyle yakından bağlantılı bulunan 
bu faktörlerden birincisi, dünyada genel olarak demokrasinin erdemine
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ve üstünlüğüne olan inancın artmasıdır. 2. Dünya Savaşı'nın faşizmin 
ve nazizmin yenilgisiyle sonuçlanmış olması, "takke düşmüş, kel 
görünmüş" örneği, bu tür rejimlerin gerçek niteliklerinin kavranması 
yönünde önemli bir katkı sağlamıştır. Böylece, yalnızca barışta değil, 
savaşta da gerçek üstünlüğün demokrasiye bağlı kalındığı ölçüde 
sağlanabileceği görülmüştür. Demokrasiye bağlılığın ve demokrasinin 
gerçek içeriğine kavuşmasının önde gelen koşulunun sendika 
hakkının en geniş anlamda tanınması olduğunda kuşku yoktur.

Bu gelişmenin ülkemizdeki en belirgin yansıması, çok partili de
mokratik hayata geçilmesi ve 1946'da Cemiyetler Kanununda yapılan 
değişiklikle ve 1947’de ilk Sendikalar Kanununun yürürlüğe girme
siyle - önemli bazı kısıtlamalarla da olsa- sendika hakkın.n 
tanınmasıdır. Kuşkusuz, başta İsmet İnönü olmak üzere o dönemin 
yöneticilerinin dünyada egemenlik kazanan eğilimleri kavrama ve bu
nun gereği olarak Türkiye'nin insanlık aleminde saygın bir yer kaza
nabilmesi için mümkün olduğunca demokratik bir yapı kazanmasının 
veya en azından bu yönde bir görüntüye bürünmesinin önemini takdir 
etme konusunda gösterdikleri beceri ve yetkinlik, sözkonusu 
yansımanın gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yeni kurulan 
Birleşmiş Miljetler'e girmek ve faaliyetini sürdürmekte olan Uluslara
rası Çalışma Örgütü bünyesinde tam delegasyonla yer alabilmek, reji
min önderlerinin, demokratikleşme ve sendika hakkının tanınması 
yönündeki çabalarında gözettikleri başlıca beklentileri 
oluşturmuştur.

Öte yandan, çok partili hayata bir kere girildikten sonra, bizatihi 
bu gelişme de, iktidar sahiplerini ve başta DP olmak üzere muhalefet 
partilerini, değişik halk kesimlerinden ve Cumhuriyet'in başından iti
baren sürdürülmekte olan sanayileşme çabalarının sonucunda nüfus 
içinde belli bir önem kazanmaya yeni yeni başlamış olan işçi 
sınıfından yükselen taleplere karşısında daha duyarlı olmaya sevkeden 
ayrı bir faktör oluşturmuştur. Bu talepler arasında gerçek anlamda bir 
sendika özgürlüğünün sağlanması ve özellikle grev hakkının tanınması 
önemli bir yer tutmuştur.

3.2.2) Sosyal D evlet

2.Dünya Savaşı sonrası dönemde varlık kazanan, uluslararası bo
yutlu ve ülkemizde de yansımaları görülen bir diğer gelişme de sosyal 
devlet fikrinin ve uygulamaların kazandığı önemdir. Bu, aynı zamanda, 
19. yüzyıl liberal-kapitalizminin geçerliliğini yitirmesi süreciyle 
bağlantılı bir durumdur.
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Hirbiri ardından meydana gelen dünya ekonomik bunalımları ve 
Ilımlarla bağlantılı olarak ve bunları izleyen dönemlerde fiatlak veren 
İki ayrı Dünya Savaşı felaketi, liberal-kapitalist düşünce ve politika
ların güvenirliliğini ciddi bir biçimde sarsmıştır. Kuşkusuz, liberal- 
knpitalizme ve bir başka yaklaşımın gerektirdiği dey işle,, klasik eko
nomik düşünceye yönelik eleştirilerin tarihi, çok eskilöre dayanır. 
Ancak, genel ekonomik bunalımların ve dünya savaşlarının 
doğurduğu umutsuzluk ve arayış döneminde beliren Keynes'in tahlil
leri ve görüşleri, "vakitli öten horoz örneği" o zamana kadar 
görülmemiş bir yankı uyandırmıştır.

Keynesçi düşüncenin özü, ekonominin kendiliğinden işleyişinin, 
klasiklerinin iddia ve telkin ettiklerinin aksine, ideal bir düzene değil, 
ekonomik çöküntüye yol açtığı gözlemine dayanır. Keynes'e göre, 
serbest rekabet düzeni, giderek azınlığa düşen kazanan kesim 
karşısında, giderek daha geniş bir çoğunluk oluşturan kaybeden kesi
min, satınalma gücünden tümüyle yoksun kalması sonucunu doğurur. 
Hu durumda, elinde sermaye biriktirmiş olanların yatırım çabalarını 
sürdürmelerini beklemek boşunadır. Çünkü yatırım yapmak için ge
rekli ölçüde teşvik edici bir talep kalmamıştır karşılarında. Öyleyse 
yapılacak şey, geniş kitlelerin erozyona uğramış satınalma güçlerini 
yeniden onaracak yollar bulmaktır. Bunun gereği de gelirin yeniden 
dağılımını mümkün kılacak mekanizmalara işlerlik kazandırmaktır.

Keynes, doğrudan doğruya gözetmiş olmasa da, ekonomik bu
nalımı aşmanın bir yolu olarak gelirin yeniden dağılımı gereğine par
mak basmış olmakla, sosyal adaletçi politikalara geçerlik kazandıran 
önemli bir argüman sunmuştur. Böylece, sosyal adalet, yalnızca ahlaki 
argümanlar dolayısıyla önem kazanan moral bir değer olmanın 
ötesinde, ekonomik açıdan da kaçınılmaz olan bir gereklilik olarak 
kabul edilmeye başlanmıştır.

Sosyal adaleti sağlamanın gereği, esas olarak, bir yandan devletin 
sosyal adaleti sağlama doğrultusundaki müdahalelelerini mümkün 
kılan politikaların benimsenmesi; diğer yandan da çalışanların kendi 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla dayanışma kurmaları ve 
öncelikle de sendikalaşmalarıdır. Bunların hepsinin bir bütün olarak 
gerçeklik kazanması ise sosyal devletin kurulması demektir.

Dünyada sosyal devlet fikri temelinde gerçekleştirilen uygulama
lar, 1970'lere kadar süren ekonomik büyüme dönemlerinde başlıca sa
nayileşmiş batı ve kuzey ülkelerinde, çalışanlar lehine ve sosyal ada
letin sağlanması yönünde hayranlık verici gelişmelerin ve ka-
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zanımların gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır. Sözkonusu 
ülkelerde, demokratikleşme süreci ile eşyönlü ve eşzamanlı olarak 
meydana gelen bu gelişmelerin ülkemizdeki yansımaları, iç politikada 
1961 Anayasasının oluşumuna kadar varan gelişmelerde ifadesini 
bulmuştur.

3.2.3) Demokratikleşme ve Sosyal D evlet Yönündeki Evrensel 
Dönüşümlerin Ülkemizdeki Yansımaları

Demokratikleşme yönündeki evrensel dönüşümlerin ülkemizdeki 
yansımalarının önemli unsurlarından biri olarak çok partili hayata 
geçiş ve sendika hakkının ilk defa tanınması sürecinde iktidar partisi 
CHP'nin ve onun yöneticilerinin oynadıkları role yukarıda değinmiş 
bulunuyoruz. Kuşkusuz, bu konuda ve tarihsel açıdan bununla 

bağlantılı bir unsur olarak sosyal devlet yönündeki cılız bazı ka- 
zanımların sağlanmasında rol oynayan başka bazı toplumsal güçler de 
olmuştur.

Bu bağlamda, 1950'ye kadar süren dönemde-ana muhalefet partisi 
konumunda bulunan DP'nin yöneticilerinin demagojik niyetlerle de ol
sa ortaya koydukları bazı çıkışlara değinmemiz gerekir. 1947 Tarihli 
Sendikalar Kanununun yürürlüğe sokulması sürecinde DP yöneticileri, 
şiddetli bir sendika özgürlüğü yanlısı olarak ortaya çıkmışlardır. Celal 
BAYAR, 1946'da "işçilerin mutluluğunun ancak sendikalar yoluyla 
sağlanabileceğini" savunmuştur.9

1947 Tarihli Sendikalar Kanununun görüşülmesi sırasında DP 
adına konuşan Fuat KÖPRÜLÜ ise grev hakkından yoksun bir sendika 
özgürlüğünün tanınması eğilimine karşı çıkarak "bu hak tanınmadıkça 
orada demokratik manada bir sendika ve hürriyetinin mevcut olduğu 
asla iddia edilemez" demektedir.10

DP Yöneticileri, grev hakkıyla donatılmış bir sendika 
özgürlüğünün tanınması yönündeki görüşlerini ve vaatlerini, 1950de 
iktidara geçtikten kısa bir süre sonra unutmuşlar ve bu yönde yükselen 
talepler karşısında baskıcı bir politika izlemişlerdir. Buna rağmen, 
onların, muhalefet yıllarında bu ve benzeri temaları işlemek suretiyle 
ortaya koydukları, emekçi kitleleri peşlerinden sürükleme amacına 
yönelik çabalarının tümüyle etkisiz kaldığını söylemek mümkün 
değildir. DP yöneticilerinin bu konuda oynadıkları rol, Avrupada bir 
zamanlar yeni bir sınııf olarak ortaya çıkmış olan burjuvazinin aris
tokrasiye İcarşı yürüttüğü sınıf mücadelesinde işçi sınıfını da ardından 
sürükleyerek politika arenasına çekmesini anımsatmaktadır. İşçi sınıfı



ilk sınıf mücadelesi deneyimlerini bu yolla kazanmıştır. Şu farkla ki 
DP yöneticlerinin mücadelelerinde iktidar sahibi olarak aristokrasi 
yoktur; onun yerine, bağımsız bir sınıfmışçasına iktidara el koymuş 
olan asker-sivil bürokrasi vardır. DP'nin bu mücadelesinde kitleleri 
harekete geçirmek için kullandığı temalar, zamanla kendisi tarafından 
unutulmuş olsa da günün birinde 1961 Anayasasında ifadesini bulacak 
olan özlemlerin tahrikinde elbette ki belli bir rol oynamıştır.

1950 Sonrası dönemde, sendikal hakların savunuculuğu rolü ana 
muhalefet partisi durumuna geçmiş olan CHP’ye devrolmuştur.

1947 Tarihli Sendikalar Kanununu çıkarırken grev hakkını 
tanımaktan kaçınmış olan CHP, 22 Haziran 1953 tarihli 
I O.Kurultay'ında kabul ettiği programın 38.maddesinde "sendika, birlik 
ve federasyon ve konfederasyonlara olağanüstü hallerde tahkim 
süzgecinden geçmiş grev ve lokavt hakkının tanınmasını" kabul et
miştir.11

CHP’nin sendikal haklar konusundaki görüşlerinin belirgin
leşmesinde 1957'de, grev hakkı isteyen İstanbul İşçi Sendikaları Bir
liği ile temasa geçmesi, kayda değer dönüm noktalarından biridir. N i
tekim, CHP'nin 27 Ekim 1957 tarihli genel seçimler dolayısıyla 
yayınladığı seçim bildirgesinde, daha sonra 1961 Anayasasının 
içeriğini oluşturacak olan, hukuk devleti, söz,basın, toplantı özgürlüğü, 
radyo ve üniversite özerkliği, Anayasa Mahkemesi... ve nihayet me
mura mesleki örgüt ve sendika kurma hakkı ile işçiye grev ve toplu 
sözleşme hakkı tanınması konularına ilişkin ilke ve vaatler 
sıralanmıştır.12

CHP'nin bu yöndeki evriminde doruk noktasını 12 Ocak 1959 tari
hinde, yani 27 Mayıs'tan yaklaşık bir yıl kadar önce toplanan 
14.Kurultayında kabul edilen İlk Hedefler Bildirisi oluşturur. Grev 
hakkı ve sendika ve mesleki örgütler kurma hakkı dahil olmak üzere 
1961 Anayasasının öngördüğü tüm hak ve özgürlükler bu bildiriyle 
açık ve sistematik bir biçimde belgelenmiştir.13

Bu noktada kesin bir biçimde ifade edilmesi gerekir ki 1961 Ana
yasasına öngelen ve esin kaynağı teşkil eden bir belge aramak gere
kirse, bu, kimilerinin sandığı ve ileri sürdüğü gibi, Ordu İç Hizmet 
Talimatnamesi değil, olsa olsa CHP'nin İlk Hedefler Bildirisi'dir.

Nitekim, CHP'nin o dönemlerdeki Kurultay delegeleri de bunun 
bilincindedirler ve 1961 Anayasasının 9 Temmuz'da referanduma su
nularak kabulünün ardından toplanan CHP 15. Kurultayının kabul et
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tiği Temel Hedefler Bildirisi'nde, İlk Hedefler Bildirisi'nde 
öngörülmüş olan hedeflere ulaşıldığı ifade edilmektedir.

Daha sonra, 1982 Anayasası bakımından da benzer bir biçimde esin 
kaynağı oluşturmuş olan bir belgenin bulunduğunu; ancak, bunun, 
herhangi bir siyasal partiye ait olmayıp, doğrudan doğruya, Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun faaliyet raporundan ibaret 
olduğunu göreceğiz.

Bu konuda, son olarak belirlenmesi gereken husus, bütün bu ge
lişmeler içinde, genel olarak sendikaların ve özellikle de Türk-İş'in 

yeridir. Kabul etmek gerekir ki özellikle o dönemlerde sendikacılık 
hareketi demokratik gelişmenin belirlenmesinde önemli sayılabilecek 
bir rol oynamanın uzağındadır. Sendikalar, o dönemde, DP'nin baskıcı 
politikalarıyla geniş ölçüde sindirilmiş veya DP'nin yan örgütü olarak 
faaliyet gösteren "Vatan Cephesi" örgütleri aracılığıyla 
bağım lı laştırılmışlardır.

Demokrasi ile sendikacılık arasındaki ilişki, genellikle iki 
yönlüdür. Ancak, Batı toplumlarının evrimi nazara alındığında genel
likle demokratikleşme sürecinin belirlenmesinde işçi sınıfının ve sen
dika hareketinin etkilerinden söz etmek doğru görünmektedir. Bizde ise 
sendikacılık, demokratikleşmenin değil; demokratikleşme ve genel 
olarak siyasal gelişme, sendikacılığın gelişimin belirleyicisi olarak 
görünmeİctedir.Bu durum, 27 Mayıs'ın ve 1961 Anayasasının oluşumu 
sürecinde de kendisini göstermiştir.

27 Mayıs'ın oluşumunda sendikaların rolünden söz etmek yerine 
sendikacılığın evriminde 27 Mayıs'ın ve özellikle de 1961 Anayas- 
sasının rolünden söz etmek çok daha anlamlı görünmektedir. 27 
Mayıs'ın hemen ardından, Türk-İş’in üst kademelerinde yeni siyasal 
ortamın gerektirdiği değişiklikler hızla gerçekleştirilmiştir. 
Müdahalenin ertesi günü Türk-Iş İdare Heyeti üyeleri, kendi aralarında 
imza toplayarak toplanmışlar "yeni inkılap güneşinin ışığı altında 
Türk sendikacılığına gerekli veçheyi vermek" kararını almışlar.14 
Ayrıca, Türk-İş'in o zamanki genel başkanı, devrik iktidarla işçi 
sınıfının aleyhine ilişkiler kurduğu gerekçesiyle Haysiyet Kurulu ka
rarıyla Konfederasyon’dan ihraç edilmiştir.

Türk-İş'in, 27 Mayıs ve daha sonra 1961 Anayasası yanındaki 
çizgisi, 1965 genel seçimlerine kadar devam etmiştir. Bu seçimlerde 
1961 Anayasama karşı bir çizgiyi temsil eden AP'nin iktidar ol
masından sonra, Türk-Iş, 27 Mayıs ve 1961 Anayasasının yandaşı ol
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ma çizgisini terketmiş; yönetim kadrolarında buna uygun değişiklikler 
meydana gelmiştir. Türk-İş üzerindeki Atlantik ötesi etkilerin sonuç 
vermeye başlaması ve başta Doğan Avcıoğlu olmak üzere, Tüı k-İş'in 
uzman kadrolarında yer alan bir grup ilerici ve solcu aydının bu 
görevlerinden ayrılmak zorunda kalmaları da bu döneme rastlar.

Bu gelişme, bir yönüyle Türk-İş'in evrim çizgisinin belirlenmesi 
bakımından, bir başka yönüyle de ülkemizde bir kısım aydın 
çevrelerin, işçi sınıfından ümidi kesme ve işçi sınıfı dışında dayana
cak güç arama eğilimlerinin tahrik olması bakımından önem taşıyan 
bir dönüm noktası oluşturmuştur.

3.3) 27 M ayıs 1960’den 9 Tem m uz 1961'e
Bir askeri darbe olarak 27 Mayıs ile yakın tarihimizdeki demokra

tikleşme ve sosyal adalet yönündeki açılımlarda önemli bir yeri olan 
1961 Anayasası arasında, tam bir özdeşlik kurmak ve başka hiçbir 
unsura yer tanımayan bir neden-sonuç ilişkisi aramak yanlıştır. Bu 
yanlışlık, askeri müdahalenin yapılması ile Anayasanın kabul tarihleri 
arasında kalan zaman diliminin içerdiği olaylar zincirinin önemli hal
kalarını teşkil eden Anayasa yapma çabalarının gözlemiyle 
kanıtlanabilir.

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki 1961 Anayasası, 27 Mayıs'ı 
yapan kadroların, ellerinin altında önceden hazır bulunan ve iktidara 
geçtikten sonra ortaya çıkararak geçerliliğini sağladıkları bir belge 
değildir. 1961 Anayasasının ortaya çıkabilmesi için, 1960'ın 27 
Mayıs’ından ertesi yılın 9 Temmuz'una kadar süren yoğun bir arayış 
dönemi yaşanmıştır. Bu dönem zarfında toplumda kendisini ifade et
me olanağı bulan değişik güçlerin ve kesimlerin özlemlerinin ve biri
kimlerinin yansıması olarak, Anayasa metni biçimlenmiştir. 
Kuşkusuz, bu dönemde DP yöneticileri ve yandaşları için siyaset ya
saktır. Ancak, bu duruma rağmen, başta CHP olmak olmak üzere si
yasal partilerin geri kalan bölümü, üniversiteler, sendikalar,gençlik 
örgütleri ve diğer demokratik kitle örgütleri geniş bir siyasal etkinlik 
olanağına sahiptir. Bu yönüyle, daha sonra görülecek olan ve tümüyle 
siyasal partilerin kapatıldığı ve demokratik yaşamın tümüyle dondu
rulduğu 12 Eylül koşullarına asla benzetilemeyecek bir süreç gerçeklik 
kazanabilmiştir. Genelde, oldukça çelişkili hareket noktalarından 
kaynaklanan etkilerin tezahürüne ortam hazırlayan bu sürecin, hiç 
değilse kısa vadede kararlı bir denge aşamasına varabilmesi ve bu 
denge üzerinde biçimlenen bir Anayasa konusunda gerekli konsensu-
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sun sağlanabilmesi için bazı önemli çalkantıların yaşanması gerek

miştir. Albay Türkeş'in öncülüğündeki, iktidarda kalma yanlılarının 
oluşturduğu ve "Ondörtler" denilen grubun 22 Eylül 1960'ta M illi Bir
lik Komitesinden tasfiye edilmeleri, bu çerçevede cereyan eden ge
lişmelerin önemli bir halkasını oluşturmuştur.

Bu son noktanın da hatırlattığı üzere, 27 Mayıs'ı yapan kadroların, 
iktidarı ele geçirdiklerinde 1961 Anayasasının ifade ettiği doğrultuda 
belirginleşmiş bir yönelimleri olmadığı gibi, bu kadrolar içinde 1961 
Anayasasına temelden karşıt bir çizgiyi temsil edenler oldukça 
ağırlıklıdır. Bu çizgi, darbenin en önde gelen unsurlarından biri olan 
Türkeş'in isminde somutlaşmıştır.

Kuşkusuz, 27 Mayıs'ı yapanlar, daha ilk günden yeni bir Anayasa 
yapma çabası içine girmişlerdir. Ancak, bu çabalarının doğrultusu, 
başlangıçta, hiç de 1961 Anayasası anlamında demokratik ve sosyal 
adaletçi bir metin oluşturma yönünde belirginleşmiş değildir. Onların 
başlıca kaygıları, DP iktidarı gibi bir iktidarın bir daha hiç gelmemesi 
için gerekli ve yeterli gördükleri tüm önlemleri içeren bir metin 
oluşturmaktır. Bunu sağlamanın yolunu ise, başlangıçta, demokratik 
halk katılımını mümkün olduğunca geniş tutan bir siyasal 
yapılanmada değil; konunun uzmanı olan bilim çevrelerinin katkı ve 
çabalarının sağlanmasında aramışlardır.

Gerçekten de 27 Mayıs günleri, bilime saygıyı, adeta bir bilim ve 
bilim adamı fetişizmine vardıran bir anlayışın egemen olduğu 
günlerdir. O  kadar ki bu anlayışa göre, bir odaya kapanıp dünyanın en 
son yeniliklerini Türkiye'ye taşıyabilecek bir anayasacı kadrosunun 
ortaya çıkaracağı bir anayasal metnin, başka bazı şeylere fazla gerek 
kalmaksızın, demokratikleşme amacının gerçekleşmesini 
sağlayabileceği umulabilmiştir. Yalnızca, anayasacılık konusunda 
değil başka pek çok konuda da durum farklı olmamıştır. Örneğin, o 
dönemin bir başka önemli atılımını oluşturan planlama konusunda da, 
bir kısım yetkin ve akıllı iktisatçıların çabalarıyla bulunacak ve plan 
metnine yansıtılacak bazı formüllerin ve tekniklerin, kalkınma sorunun 
çözümünde yeterli olabileceği düşünülebilmiştir. Saint Simonizmin ve 
teknokratizmin özel bir versiyonunu oluşturan bu tür eğilimlerin, kari
katür tarzını anımsatan bir abartıyla doruğa ulaşması, 12 Mart 1970 
askeri müdahalesinin ardından kurulan ve kısa sürede fiyasko ile so
nuçlanmış olmasına rağmen, demokrasimiz açısından oldukça pa
halıya ve acıya malolan Nihat Erim’in "beyin kabinesi" denemesinde 
görülmüştür. Ne yazık ki halksız demokrasinin ve de ilerlemenin yu-
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murtasız omlet yapmaya benzediği, ancak, bu ve buna benzer acılar ve 
hayal kırıklıkları sonucunda anlaşılabilmededir.

Bütün bu karşıt eğilimlere rağmen, 1961 Anayasasının, halk ira
desini örtüleyen kuramlardan ve düzenlemelerden arınmaya özen 
gösteren eğilimlerin ağır bastığı, önemli ölçüde demokratik ve sosyal 
devletçi ilkeler temelinde biçimlenebilmiş olması, değişik yöndeki 
bazı değişik etkenlere ortam hazırlayan koşulların çerçevelediği ve 
yönlendirdiği bir toplumsal dinamiğin varlığını kanıtlamaktadır. 
Böylesine değişik eğilimler tarafından belirlenen bir süreç oluşturan 
ve 27 Mayıs'tan başlayarak 1961 Anayasasının ortaya çıkması sonu
cuna varan gelişmeleri gözlemlemek istediğimizde, değişik kurullar 
tarafından hazırlanan değişik anayasa tasarılarıyla karşılaşmaktayız.

3.3.1) Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonunca 
Hazırlanan Anayasa Öntasarısı

27 Mayıs hareketini gerçekleştirenlerin yaptığı ilk işlerden biri, 
hemen ilk gün, İstanbul Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesini bir 

askeri uçakla Ankara'ya getirtmek olmuştur. Esas olarak bu grubun 
üyelerinden ve bu gruba Ankara'dan ve İstanbul'dan başka bazı öğretim 
üyelerinin dahil edilmesiyle oluşan komisyon, 27 Mayıs'ın ilk Anayasa 
öntasarısını hazırlamıştır. Bu komisyonda Ord. Prof. Sıddık Sami 
Onar’ın başkanlığında, o tarihteki Unvanlarıyla Doç.Dr. Muammer 
Aksoy, Prof.Dr. Ilhan Arsel, Doç.Dr. Lütfi Duran, Prof.Dr. Hüseyin 
Naili Kubalı, Prof. Dr. Ragıp Sanca, Prof. Bahri Savcı, Prof. Dr. Naci 
Şensoy, Ord.Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu ve Doç. Dr. Vakur Ver- 
san bulunmaktaydı.

Komisyon, çalışmalarını 17 Ekim'de tamamalayarak ertesi gün 
Milli Birlik Komitesine takdim etmiştir.15

Komisyon tasarısının sendikal haklara ilişkin hükümleri, genel 
yapısının sınırlarından taşacak ölçüde demokratik ve özgürlükçüdür. 
45. Maddede sendika hakkı öngörülmüştür. İLO ilkelerine koşut ola
rak çalışanların "önceden izin almaksızın" sendika kurabilecekleri 
hükme bağlanmıştır. Kuşkusuz, çalışanların sendika hakkının, 
yalnızca "kendi işkollarıyla ilgili" iktisadi hak ve menfaatlerini koruma 
ve geliştirme amacıyla sınırlandırılmış olması, sendika hakkının 
önüne konulmuş bir engel olarak görülebilir. Buna karşılık, "bir iş 
kolunda birden çok sendika kurulması engellenemez" gibi bir hükmün 
ihmal edilmemiş olması dikkat çekicidir. Böyle bir hüküm, yirmibir yıl 
sonra yürürlüğe sokulan 1982 Anayasasında yoktur. 1982 Anaya-
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sasındö tamamen ters yönde bir düzenlemeye gidilmiş; bir işkolunda 
birden çok sendikanın kurulmasını engellemek gerekçesiyle, toplu 
sözleşme yetkisine ilişkin olarak tartışmalı bir baraj mekanizması 
getirilmiştir.

Sendika hakkı kamu hizmetinde çalışanları da kapsamaktadır. Bu
na karşılık, 47. maddede, "kollektif sözleşme yapma hakkı" da tüm 

"çalışanlar"a tanınmış olmakla birlikte, kamu hizmetinde 

çalışanlardan hangilerinin grev hakkını kullabilecekleri hususu yasal 

düzenlemeye bırakılmıştır.

Yüksek öğretim üyelerinin hazırladıkları öntasarı, sendikal haklar 

açısından belirlediği böylesine özgürlükçü ve demokratik düzenlemeye 

rağmen, bu hakların içinde yer alacağı rejimin genel karakterini belir

lemede aynı ölçüde demokratik ve özgürlükçü bir yaklaşım içinde 

değildir. Bu gözlem, kendisini en çok, yukarıda da değindiğimiz üzere, 

rejimin temel kurumlanılın ve işleyişinin belirlenmesinde seçim ol

gusuna tanınmış olan yerde göstermektedir. Kuşkusuz, siyasal rejimin 

genel yapısı itibariyle demokratikliği, sendikal hakların gerçek an

lamını belirleyen unsurlardan biri olarak da önem taşır.

Öntasarının bu konudaki zaafı, komisyon üyelerinin bir bölümünün 

koymuş oldukları muhalefet şerhlerinde dile getirilmiştir. Prof.Savcı, 

Cumhuriyet Senatosunun üçte ikilik kitlesinin halk seçimi ile 

oluşmadığını eleştirirken bunu "halk seçimine karşı bir mukavemet 

merkezi" olarak nitelendirmiştir. Savcı, ayrıca, "Siyaseten hiçbir so
rumluluğa karşılık olmayan geniş yetkileri ile, bir muvazene unsuru 

olmaktan çıkıp, ikinci elden bütün devlet hayatına hakim olmaya 

müstait kılınan bir Devlet Başkanlığı" yaratılmış olmasına karşı 

çıkmıştır.

Gerçekten de Cumhuriyet Senatosunda ağırlıklı bir bölümünün ge
nel seçim yerine korporatif temsile dayanması, Franco'nun falanjist 

modelini anımsatan bir unsur olarak belirmiştir. Öte yandan, "Milli 

İktisat Şurası", "Türkiye M illi Bankası" gibi kuruluşların seçime da

yalı iktidarın sınırlarını daraltan yetkilerle donatılmış olmaları do

layısıyla, rejimin demokratikliği büsbütün gölgelenmiş olmaktaydı.

Öntasarının genel yapısı itibarıyla böylesine anti-demokratik 

öğeler taşıması; buna karşılık, sendikal haklar konusunda oldukça 

özgürlükçü bir tablo ortaya koymuş olması, bundan önceki bölümlerde 

belirlemeye çalıştığımız bazı genel açıklamaların dışında kalmış olan
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bir gözlemin daha anımsanmasını grektirmektedir. Genellikle, bizim 

yakın sosyal tarihimizin gerçekleri de ortaya koymaktadır ki hakları 

luıyata geçirebilecek yeterli bir toplumsal potansiyel bulunmadığı 

sürece, hakları kâğıt üzerinde tanımakta oldukça cömert dav- 

ranılabilmiştir.

3.3.2) Siyasal B ilgiler Fakültesi İdari İlimler Enstitüsünün G e
rekçeli Anayasa Tasarısı

1961 Anayasasının biçimlenmesinde ve özellikle 27 Mayıs hare
ketiyle -ve bir bakıma DP'nin son yıllarındaki tutum ve icraatıyla- ke
sintiye uğramış bulunan demokratik düzene yeniden dönülmesi 
sürecinde yeralan önemli köşetaşlarından biri olarak, SBF İdari İlimler 
I nstitüsü'nün Prof.Dr. Tahsin Bekir Balta'nın öncülüğünde 
hazırlanarak Anayasa Komisyonuna sunulmuş olan "Gerekçeli Ana
yasa Tasarısı ve Seçim Sistemi Hakkındaki Görüşü"16 üzerinde önemle 
durmak gerekir. Bu belge, demokrasiye bağlılığın ve inancın çok yet
kin ve kararlı bir ifadesi olarak, o dönemde estirilmekte olan seçim ve 
halk iradesine karşı doğrultudaki havanın bir ölçüde dağılmasında 
kayda değer bir rol oynamıştır. Özellikle, çalışmalara başkanlık eden 
Tahsin Bekir Balta'nın siyasal bilim alanındaki derin kavrayışına ve 
kültürüne ek olarak geçmişte CHP bünyesinde sürdürdüğü politik ka
riyerinin kazandırdığı birikim dolayısıyla sağladığı katkıların, 
ıılkemizin demokrasi mücadelesi tarihinde önemi oranında bilinmeyen 
bir yeri vardır. Prof.Balta'nın Anayasa konusunda Enstitü görüşünün 
belirlenmesi çalışmaları çerçevesinde ifadesini bulan bilim adamı 
kimliğinin yanısıra, CHP ile ve İsmet İnönü ile yoğun ilişkileri, halkın 
önemli bir kesiminin özlemlerinin bilimsel platformlara taşınmasında 
ve buralarda düzeyli bir sentez içinde değerlendirilmek suretiyle ülke 
siyasetinin tepe noktalarına ulaştırılmasında yeri kolay kolay doldu
rulamayacak bir olanak teşkil etmiştir. İdari İlimler Enstitüsünün 
l’rof.Dr. Tahsin Bekir Balta başkanlığındaki Anayasa metni 
hakkındaki çalışmalarına, o tarihteki akademik Unvanlarıyla, Prof.Dr. 
Yavuz Abadan, Prof. Bahri Savcı, Prof. Süheyp Derbil, Kemal Galip 
Balkar, Doç. Dr. İlhan Unat, Doç.Dr. Arif T. Payaslıoğlu, Doç.Dr. Ce
mal Mıhçıoğlu, Doç.Dr.İbrahim Yasa, Dr. Bülent Daver, Dr. Şeref 
Gözübüyük, Dr.Nejat Erder, Dr. Türkkaya Ataöv, Dr. Cemal Aygen, 
Asistan Gündüz Ökçün, Asistan Taner Timur ve Asistan Özer Özan- 
kaya katılmışlardır.

Enstitü tarafından belirlenen görüşlerin ancak bir bölümünün kabul 
ettirilmesi ve hayata geçirilebilmesi mümkün olabilmiştir.
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Enstitü görüşünde, öncelikle, Anayasanın halk tarafından genel 
oyla belirlenecek bir Kurucu Meclis tarafından yapılması ve kabul 
edilmesi noktasında ısrar edilmiştir. Enstitü görüşüne göre, "Yeni 
Anayasamızın milletçe seçilen bir Meclis tarafından tesbit edilmesi 

sadece demokratik anlayış açısından değil, aynı zamanda ihtiva ettiği 
hal tarzlarının hem isabetli olmaları, hem de ilgililerce gerektiği gibi 

benimsenmeleri bakımından da bir zarrurettir"; dolayısıyla, "Demok

ratik anlayış açısından Yeni Anayasa metninin milletçe seçilen bir 

meclis tarafından tesbiti gerekli olduğuna göre bu Meclisin yapacağı 

metnin ayrıca halkoyuna sunulmasına da lüzum yoktur".17

Enstitü, halkoyu usülüne kesinlikle karşıdır. Çünkü "halkoyu 

usulünün baskı rejimlerine meşrutiyet mesnedi olarak kullanıldığı da 

vakidir (,..)Bu usûlde seçmen kendisine sunulan metni tartışıp 

değiştirme imkânına sahip olmadan ya aynen kabul etmek yahut da 
toptan reddetmek zorundadır"18

Bu görüşlerin, iktidara el koymuş olan M BK  tarafından eksiksiz 

kabul edilmiş olduğu elbette ki söylenmez. 1961 Anayasası, geniş 

ölçüde korporatif esasa göre biçimlenmiş olan bir Kurucu Meclis ta

rafından hazırlanmıştır ve halkoyuna sunularak kabulü sağlanmıştır. 
Bununla birlikte, 1961 Anayasasının biçimlenmesinde ve özellikle de, 

seçim dışı yollarla oluşmuş üyeleri önemli ölçüde sınırlanmış bir 

Senato ve halk iradesini vesayet altında tutmaya yönelik kurumlardan 

önemli ölçüde arınmış bir iktidar öngören hükümlerinde, Enstitü ta
rafından vurgulanmış olan görüşlerin yansımalarını görmek yanlış 
olmayacaktır.

Enstitü görüşünü içeren belgede, siyasete ve siyasal partilere karşı 

uyanmış bulunan tepki ve eğilimler de eleştirilmiştir. Bu konuda "... 

siyasetle uğraşmanın aleyhinde bulunanlar isteyerek veya istemeyerek 

memleketin tek taraflı ve tek görüşlü bir dikta rejimine doğru kay
masına yardım ederler. Binaenaleyh yeni anayasa milletin her sahada 

serbestçe teşkilatlanmasına ve halk tabakalarının siyasetle ilgilenme

sine imkân veren hükümler ihtiva etmelidir"19 denilmektedir. "Siyasi 

partisiz demokrasi olmaz"20 fikri ısrarla vurgulanmış ve yeni Anaya

sanın yapılmasını üstlenmesi önerilen Meclis'te siyasal partilerin aktif 

ve belirleyici bir rol oynamaları gereği üzerinde durulurken şunlar ifa
de edilmiştir: "Siyasi meselelerde en isabetli ve ilgililer tarafından be

nimsenmesi en muhtemel hal tarzını tesbit durumunda olanlar da siya

setle bizzat uğraşanlar, yani siyasi partilerdir."21 Nihayet, Enstitü
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görüşü çerçevesinde, o günlerin tedirginlik doğuran bir sorununu 

oluşturan, askeri rejimin kalıcılığı konusunda kesin bir tavır, şu 

cümlelerle ortaya konulmuştur: "Vakit geçirmeden demokratik usulle- 

ıc dönmek, hem 27 Mayıs inkılabının ilk andan itibaren ilan ettiği bir 
hedef, hem de ordumuzun tarihi geleneğinin bir icabıdır."22

Demokratik kural ve kuramların eksiksiz işleyişine böylesine özen 
gösteren bir anlayışın ürünü olan Enstitü önerisinde, demoksinin en 
temel unsurlarından biri olan sendikal haklar konusunda da aynı 
eğilimin varlığı esas olarak görülmektedir. Enstitü tarafından 
hazırlanan anayasa taslağının 14. maddesinde sendika hakkı tüm yurt
taşlara şu ifade ile tanınmıştır: "Türkler izin almadan her türlü dernek, 
sendika ve mesleki teşekküller kurma hakkına sahiptirler." 19. Mad
dede ise grev hakkı, tüm çalışanlara tanınmıştır. Bu madde hükmünde 
"Çalışanlar için grev, işverenler için lokavt haktır. Bu hakkın kullanım 
şeklini ve sınırım kanun tayin eder" denilmektedir.

Kuşkusuz, lokavtı, grevin simetriği gibi bir hak olarak gören bir 
anlayışın, sözkonusu taslağın bu maddesinde yer alması, tasarının 
bütünü ile ve genel olarak açıklanmış olan görüşlerin niteliği ve düzeyi 
ile bağdaşmadığı gibi, bugün 1982 Anayasasında bu konuda izlenmiş 
olan yoldan bile daha geri bir çizgi oluşturmuştur. Bu durum, o tarih
lerde, siyasal haklar konusunda ulaşılmış bulunan birikim ve kav
rayışa rağmen, sosyal haklarla ilgili kavramlar konusunda, o zamanın 
en geniş ufuklu bilim çevrelerinde bile tam bir açıklığa henüz 
varılamamış olduğunu göstermektedir.

3.3.3) Kurucu M eclis ve Halkoylaması

"Ondörtler" denilen Türkeş ve yandaşlarının tasfiyesinden yak
laşık üç ay sonra 13 aralık 1960'da çıkarılan bir yasa ile yeni bir Ana
yasa yapılması için Kurucu Meclis oluşturulması hükme bağlandı. 
Kurucu Meclis'in iki dallı bir yapıya sahip olması öngörülmüştü. 
Bunlardan birincisi askeri müdaheleyi gerçekleştirmiş olan subaylar
dan oluşan M illi Birlik Komitesi idi. Diğeri ise Temsilciler Meclisi
dir.

Temsilciler Meclisi, genel oya dayalı bir seçimin sonucunda 
oluşmuyordu; ancak, 12 Eylül'ün Danışma Meclisi gibi tümüyle dar
becilerin tayiniyle oluşmuş da değildi. Halkın mümkün olan en geniş 
kesimlerinin eğilimlerinin yansıtabilecek bir temsilin sağlanabilmesine 
özen gösterilmişti. Temsilciler Meclisi şu tür üyelerden oluşmaktaydı: 
Köylerden başlayıp il merkezlerine doğru aşamalı olarak yükselen bir 
seçim mekanizmasına göre oluşan il temsilcileri, Siyasal Partilerin
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(CHP, CKMP) temsilcileri, diğer kurum ve kuruluşların (Barolar, 
basın kuruluşları, Eski Muharipler, esnaf örgütleri, gençlik örgütleri, 
işçi sendikaları, meslek odaları, öğretmen örgütleri, tarım teşekkülleri, 
üniversiteler, yargı organları) temsilcileri. Bunların yanında, Devlet 
Başkanı ve M BK üyeleri tarafından belirlencek üyeler için de bir 
kontenjan ayrılmıştı.

27 Mayıs'tan sonra sendikacıların yasama organlarında yer alma
ları, Kurucu Meclis ile başlamıştır. Kurucu Meclis'te sendikalara 
ayrılan altı kişilik kontenjan için seçim, 29 aralık 1960'ta yapılmıştır. 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 28 işçi teşekkülünü temsil eden 298 
delege İstanbul'da Emniyet Sarayında o zamanki Türk-Îş Genel 
Başkanı Seyfi Demirsoy'un başkanlığında toplanmışlar ve çok sayıda 
aday arasından şu isimleri belirlemişlerdir: Ömer Karahasan, İsmail 
İnan, Feridun Şakir Öğünç, Abdülkerim Akyüz, Bahir Ersoy, Tekin 
Çullu.

Kurucu Meclis'in daha önce Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu 
Anayasa Öntasarısına egemen olan eğilimden kendisini soyutlaması 
kolay olmamıştır. Diplomayı halk iradesinin üstüne koyan anlayış, 
1961 Anayasasının Cumhuriyet Senatosu üyeliği ve cumhurbaşkanlığı 
için yüksek öğrenim koşulu arayan hükümlerinde sürdürülmüştür. Bu 
ve buna benzer yanlarına rağmen, 1961 Anayasasının demokrasi ve 
hukuk devleti kurum ve kurallarını hayata geçirmekte çok önemli bir 
adım teşkil ettiğinde kuşku yoktur.

Anayasaya "sosyal devlet" ilkesinin konulması uzun ve çetin 
tartışmalar pahasına sağlanabilmiştir. Bu konuda, Kurucu Meclisin 
Anayasa Komisyonu sözcüsü Muammer Aksoy, çok yoğun bir çaba 
göstermiştir. Aksoy, "sosyal devlet" ilksesinin gereğini uzun uzun sa
vunduğu konuşmalarından birinde şöyle demektedir: "Sosyal umdesi
ni Anayasaya koyalım ki, sosyal davalar karşısında seyirci kalmaya 
devam edebilecek müstakbel iktidarlara 'Sosyal zihniyete göre hareket 
et' diyebilelim".23

Anayasanın 46. maddesinde sendika hakkı tüm çalışanlara 
tanınmıştır. Daha sonra 12 Mart döneminde bu maddede yapılan 
değişiklikle sendika hakkı yalnızca işçilere tanınmak ve ayrıca 119. 
maddeye eklenen bir hükümle memmurların sendikalara üye olmaları 
açıkça yasaklanmak suretiyle memurlar, bu hakkın kapsamından 
çıkarılmışlardır. 1961 Anayasası, toplu sözleşme ve grev hakkını 
yalnızca "işçiler"e öngörmüştü ve böylece bu haklar ilk defa anayasal 
güvenceye bağlanmış oluyordu.
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Kurucu Meclise sendikaları temsilen seçilmiş olan üyelerin sendi
kal haklara ilişkin görüşmelerde belli bir etkinlik çabası içinde olduk
ları görülmüştür. İsmail İnan, sendikaların ancak Anayasa Mahkemesi 
tarafından kapatılabilmesi görüşünü savunmuş, F.Ş. Öğünç "grev 
hakkının istisnaları kanunla düzenlenir" hükmüne itiraz etmişse de 
Meclis'de gereken desteği sağlayamamışlardır.

Bahir Ersoy, grev hakkına ilişkin olarak yaptığı konuşmada, grev 
hakkını "Lenin'in anladığı anlamda" anlamadıklarını vurgulamış ve 
"İnanmıyor ve kalıbımızı basıyoruz ki istikbalde de emek ile serma
yenin mücadelesi olmayacaktır" demiştir. Bu dönemde sendikalar 
adına sergilenen bu uysal tutumun, sendikal haklar konusunda cömert 
davranılmasında etkili olduğu söylenebilir.

Anayasa 9 Temmuz 1961 'de kamuoyuna sunuldu. Seçmenlerin 
%61,5'u "evet" oyu verdi. 1982 Anayasasının sağladığı %90'ı aşan 
"evet" oyu ile karşılaştırıldığında bu oranın çok düşük olduğu 
görülür. Bu da gösteriyor ki 1961 Anayasası, 1982 Anayasasının kabul 
edildiği koşullarla kıyaslanamayacak ölçüde baskıdan uzak ve ol
dukça özgür bir ortamda oylanabilmiştir. Gerçekten de Adalet Partisi, 
"hayır” oyu verilmesi doğrultusunda propaganda yapabilmiş; 1982 
halkoylamasında olduğu üzere oy pusulalarının şeffaf zarflarda 
sandığa atılması gibi uygulamalar asla görülmemiştir.

4) 12 E Y L Ü L  VE ANAYASASI

Daha önceki bölümlerde 27 Mayıs ile 1961 Anayasası arasındaki 
ortaya çıkış nedenleri ve genel nitelikleri bakımından mevcut 
farklılıkları vurgulamaya özel bir özen gösterdik. Böylece, demokra
tikleşme ve sosyal devlet amaçları doğrultusundaki bir gelişmenin 
demokrasi dışı bir müdahale sayesinde sağlanmış olduğu izlenimi 
veren bir görüntünün, gerçeğin ifadesi sayılamayacağını göstermeye 
çalıştık.

Oysa, 12 Eylül ile Anayasası arasında bu anlamda bir çelişki söz 
konusu değildir. 12 Eylül 1980 darbesi, demokrasi dışı ve demokrasi 
karşıtı bir müdahaledir. 12 Eylül yönetiminin getirdiği ve 7 Kasım 
I982'de halkoyuna sunularak yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, 12 
Eylül Anayasası olarak isimlendirilen Anayasa da demokratik hak ve 
özgürlüklere ve bu bağlamda sendikal haklara geniş kısıtlamalar geti
ren bir metindir. Dolayısıyla, bu Anayasanın yürürlüğe girmesi" 12 
Eylül darbesinin anlam ve amaçlarına uygun ve bunları bütünleyen bir 
adım teşkil etmiştir.
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Bu nedenledir ki 12 Eylül'ü ve Anayasasını doğuran nedenleri bir
birinden ayırmak mümkün değildir ve birlikte ele alınmaları 
kaçınılmazdır.

4.1) Neo-liberal K a rş ı D evrim  Ve 12  E y lü l

1970’li Yıllardan bu yana başlıca sanayileşmiş ülkelerden 
başlayarak tüm dünya ülkelerini etkisi altına alan ekonomik bunalım, 
neo-liberalizmin bir karşı devrim dalgası halinde kabarmasını 
mümkün kılan başlıca nedenlerin oluşumuna da ortam hazırladı. 
Ekonomik bunalımın ortaya çıkardığı bazı yeni sorunları, o zamana 

•kadar geçerli bir kuramsal temel olarak yararlanılmış olan Key- 
nesçiliğin kavramları çerçevesinde isimlendirmek bile mümkün ola
mamaya başladı. Böylece stagflasyon adı altında yeni bir bunalım türü 
ortaya çıkmış oldu.

Her dönemde ekonomik bunalımlar siyasal bunalımları da ardından 
getirmiştir. 1929-30 Yıllarının bunalımı, Avrupada demokrasilerin 
çökmesi; Hitler'in, Mussolini'nin, Franco'nun iktidara geçmeleri 
sürecini doğurmuştu. 70'li Yıllarda başlayan ekonomik bunalım, 
geçmiş bunalım dönemlerinden farklı bir uluslararası ilişkiler ağının 
kurulmuş olduğu koşullarda patlak verdi. Bu nedenle, siyasal sonuçları 
da farklı olmuştur.

Günümüz dünyasında sanayileşmiş ülkeler, karşıkarşıya geldik
leri ekonomik bunalımın yükünü gelişmekte olan ülkelerin, bir başka 
deyişle Üçüncü Dünya'nın sırtına yıkmalarını mümkün kılan geniş 
olanaklara sahip bulunuyorlar. IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşların 
odağında yeraldığı ekonomik ve mali ilişkiler ağı sayesinde, zengin 
ülkeler, yoksul ülkelere diledikleri çözümleri dayatmakta büyük ko
laylıklara sahipler. Bu nedenledir ki mevcut bunalımın sonuçları ge

lişmekte olan ülkelerde daha ağır bir biçimde yaşanmaktadır. Ve gene 
bu nedenledir ki ekonomik bunalımın yolaçtığı siyasal bunalımlara, 
geçmiştekilerden farklı olarak, sanayileşmiş ülkelerden çok, ge
lişmekte olan ülkelerin sahne oluşturduğuna tanık olmaktayız.

Kuşkusuz, mevcut bunalımın sanayileşmiş ülkelerde de siyasal 
açıdan tümüyle yankısız kaldığı söylenemez. Batı'da pek çok ülkede 
sosyal demokrat partilerin geleneksel iktidarlarının son bulması ve 
onların yerine bunalımın neden olduğu sorunlara çözüm getirme umu
dunu uyandırmayı başarmış olan neo-liberal iktidarların kurulması, bu 
çerçevede açıklanabilir. Bununla birlikte, siyasal açıdan asıl kar-
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gaşanın Üçüncü Dünya’da yaşandığı da bir gerçektir. Bunalım 
koşullarında Batı'da Thatcherler, Reagan'ler dönemi başlamıştır; an
cak, geniş ölçüde bunalımın yükünün Üçüncü Dünya'ya kaydırılmış 
olması nedeniyle, Hitler'lerin, Mussolini'lerin günümüzdeki benzerleri 
olan Pinochet'ler,... Latin Amerika'dan başlamak üzere Üçüncü 
Dünya'da askeri diktatörlükler görünümünde boy vermişlerdir. Elbette 
ki 12 Eylül'ü de bu çerçevede bir yere oturtmak yanlış olmayacaktır.

Neo-libeıal karşı devrim, gerçekleştiği her ülkede, koşullar farklı 
olduğundan, aynı yöntemlerden yararlanmamıştır. Ancak, 
saldırılarının hedefi her yerde aynıdır: Sosyal devlet ve sendikalar. Bu 
iki unsurun olabildiğince tahribedilmesi, bunalımı aşmanın çaresi ola
rak gösterilebilmiştir.

Bunalımın gelişmekte olan ülkelerdeki görünümünde dış borç ba
tağı önemli bir yer tutar. Borcunu ödememek veya ödeyememek bu 
ülkeler için akıl almaz sorunların doğmasına neden olmuştur. Neo- 

liberal çizginin ülkemizdeki önde gelen simalarından Adnan Kahveci 
"Borcunuzu ödememeye kalkarsanız, tıpkı senet mafyasında olduğu 
gibi adamı doğduğuna pişman ederler" demiştir.24

Kahveci'nin bu sözlerinin uluslararası sermaye adına ortaya atılmış 
boş bir tehdit olmadığında kuşku yoktur.

IMF, Dünya Bankası gibi kuruluşlar eliyle gelişmekte olan 
ülkelere dayatılan modellerin özü, acilen döviz girdisi sağlama ge
rekçesiyle ihracata yönelik olarak ekonominin yeniden yapılanmasıdır. 
Bu modelde, ek ithal gereksinimine yol açacağı gerekçesiyle yatırım 
ve üretim artışına yer yoktur. İhracatı artırmanın yolu ise tüketimi 
kısmaktan ibaret görülmektedir.

Bu nedenledir ki neo-liberal modeller, en tepkisiz gördükleri yoksul 

kitlelerin satmalına gücünü büsbütün kısmaya yönelik önlemlerle işe 
başlamaktadırlar. Acı reçete dedikleri budur ve bu acı reçeteyi çoğu 

kez kitlelelere demokrasi içinde benimsetmek imkansız 
görüldüğünden, modelin uygulanabilmesi demokrasinin ortadan 
kaldırılması sonucunu kaçınılmaz hale getirmektedir.

Neo-liberal modelin ilk adımı, ülkemizde, 24 Ocak kararlarıyla 

atılmıştı. Demirel, bu kararların başbakan olarak sorumluluğunu 
taşıdığı için kendisine yöneltilen eleştirlere şöyle bir yanıt vermişti: 
Bir melodiyi New-York filarmoni orkestrası da çalar; Dinar Belediye 

Bandosu da. Ama, sonuç farklı olur. Ancak, şimdi Demirel ile birlikte
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hepimiz anladık ki belli bir melodinin çalınmasını dayatan güçler, o 
melodiye en uygun icracıları bulup başımıza çıkarmayı da ihmal et

miyorlar.

Bu nedenledir ki 12 Eylül un hemen ardından daha geniş yetkilerle 

donatılarak ekonominin başına getirilen Özal, şunları söylemektedir: 

"Şimdi bu adamların iki dudağı arasından çıkan söz kanun olacak... 

Grev hikayesi filan yasaklanıyor. Yani daha rahat çalışma durumu 
çıkabilir bundan sonra." 25 12 Eylül'e ve Anayasasına neden ve niçin 
gerek duyulduğunu anlatmak için daha başka ne söylenebilir?

4.2) 12  E y lü l Anayasasının H azırlanm asına Ve Yürürlüğe 
Sokulm asına O rtam  O luşturan K oşu lla r

12 Eylül Anayasasının hazırlandığı ve yürürlüğe sokulduğu ortam, 
1961 Anayasasından çok farklıdır. 27 Mayıs yalnızca iktidardaki par
tinin kadrolarını siyasal yaşamın dışına itmişti. Oysa, 12 Eylül, 
yalnızca tüm siyasal yaşamı değil; akademik, bilimsel, sendikal 
yaşamı bir bütün olarak ortadan kaldırarak ve kitle haberleşme 
araçlarını yoğun bir baskı ve denetim altına alarak işe başladı.

12 Eylül sabahı iktidarı elegeçirmiş olan M illi Güvenlik Konseyi, 
yayınlamış olduğu 1 nolu bildirge ile parlamento ve hükümeti feshetti, 
tüm parlamento üyelerinin dokunulmazlıklarını kaldırdı. Siyasal parti 
liderlerinden kimileri yargılanmak üzere tutuklanmıştı. Kimileri, Bo
ran gibi, kurtuluşu yurt dışına sığınmakta bulmuşlardı. Geride kalan 
iktidar ve muhalefet liderleri ise, başta Demirel ve Ecevit olmak üzere, 
"güvence altına alınmak" görüntüsü verilerek, sürgünde gözaltına 
alındılar. Ayrıca, değişik partilere mensup yüzü aşkın sayıda parla
menter Ankara'da gözaltına alındı.

M GK 7 no.lu bildirgesi ile tüm siyasa! partileri yasakladı; 16 Ekim 
1981 günü de yasaklanan siyasal partiler feshedilerek malları hâzineye 
devredildi.

Siyasal partilere yönelik baskılara koşut olarak, Anayasanın ka
bulünden önce yürürlüğe sokulmuş olan Y Ö K  aracılığıyla, bilimsel, 
akademik hayat da tümüyle felce uğratıldı. Üniversitelerden, 27 Mayıs 
döneminde olduğu gibi Anayasanın demokrasi karşıtı eğilimlerin et
kilerinden arındırılmasını sağlayabilecek doğrultuda bir etkinin kay
naklanması, YÖK'ün baskılarıyla ve ayrıca sıkıyönetim kullanılmak 
suretiyle başlatılmış bulunan tasfiye tehditleriyle ve uygulamalarıyla 
etkin bir biçimde engellendi.

266



Baskı ve tehditler, sesini güçlükle duyurabilen veya çoğu kez du
yurma olanağı bulamayan bazı istisnalar dışında basının da MGK'nun 
diktasına itaatinin ve teslimiyetinin sağlanması için yeterli olabildi.
1981 yılı başlarında Ecevit’in çıkardığı Arayış dergisinde odaklaşan 
dar bir muhalefet, yazarları üzerinde sürdürülen baskı yüzünden ve 
derginin yayınını ancak kısa bir süre sürdürebildikten sonra ka
patılmasıyla etkisiz kaldı.

12 Eylül'ün baskı ve zulmünden en çok pay alan kesim, herhalde 
sendikalar olmuştur. Bu durum, 12 Eylül'ün, uluslararası boyutlu bir 
dalga biçiminde belirmiş olan neo-liberal karşı devrimin ülkemizdeki 
serpintilerinden ibaret olması gerçeğiyle bağlantılıdır.

12 Eylül'ün hemen ardından yapılan işlerden birisi de, MGK'nun 
3 no.lu kararı ve 14 Eylül 1980 tarihli 15 no.lu bildirge ile grevlerin 

yasaklanması olmuştur. Ayrıca, 12 Eylül 1980 tarihli 7 no.lu bildirge 
ile DİSK'in faaliyetleri askıya alınmış, mallarına el konulmuş ve 11 

Ekim 1980 tarihinde faaliyetine son verilen sendikaların yönetimleri 
kayyıma devredilmiştir. 25 Haziran 1981 tarihinde TCK'nun 146-1 

maddesi uyarınca DİSK ve sorumluları aleyhine dava açıldı. DİSK 
yöneticilerinden ve sorumlularından oluşan 85 sanıktan 75'i hakkında 

ölüm cezası istenmekteydi. Geri kalan bazılarına da başka ağır cezalar 

talebedilmekteydi. 1983 Yılında, DİSK davasına dahil tutuklu ve 
gözaltında bulunan kişilerin sayısı 200’e ulaşmıştı.

Daha sonra TCK 141. maddeye dayandırılarak yürütülen dava so
nucunda hüküm giymiş olan DİSK ve bağlı örgütlerin yönetici ve so

rumluları, Terörle Mücadele Yasası'nın TCK'nun 141. maddesini iptal 
etmesi üzerine Yargıtay'ın 1991 yılı Temmuz ayında verdiği kararla 

beraat ettiler. Ancak, hapiste geçirdikleri sürenin ve gördükleri işkence 
ve eziyetin telafisi mümkün değildi. Ayrıca, konumuz açısından 

taşıdığı önem dolayısıyla belirtilmesi gerekir ki 12 Eylül Anayasası, 

DİSK'in kapalı olduğu ve DİSK yöneticilerinin hapiste baskı ve 

işkence altında tutuldukları bir ortamda hazırlandı ve yürürlüğe so
kuldu.

Kuşkusuz, 12 Eylül sonrasında baskıya uğrayan sendikal örgütler, 
DİSK'ten ve ona bağlı kuruluşlardan ibaret değildi.

O  zamanki adıyla Yol-İş Federasyonuna bağlı sendikalar çeşitli 

baskı ve yasaklamalarla karşılaştılar. İstanbul Sıkıyönetim Komu

tanlığı, 25 Ağustos 1981'de İstanbul Yol-İş’i faaliyetten alıkoyma ka

rarı aldı; Yürütme Kurulu üyeleri 38 gün gözaltında tututldular. Sen
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dika, 1985 yılına kadar kayyım yönetiminde kaldı. 12 Eylül 1980'de 

Diyarbakır Yol-İş mühürlenmişti. Sendikanın Genel Sekreteri, Eylül 

ayı sonunda gözaltına alındı. Yöneticiler 24 Mart 1981'de beraat ettiler. 

Sendika 20 Temmuz 1981 'e kadar kapalı kaldı. Ankara Yol-İş 20 

Mayıs 1981'de mahkeme kararıyla kapatıldı. Askeri Yargıtay bu kararı 

20 Ekim 1981'de bozdu.

12 Eylül 1980'den sonra baskılara maruz kalan bir diğer sendika 
örgütü de Petrol-İş'tir.Petrol-İş'in İstanbul,İstanbul-Anadolu, Yarımca, 

Gemlik ve İzmir şubeleri kapatıldı. Gemlik Şubesi 1983 yılına kadar 

kapalı kaldı. Diğerleri, kapatıldıktan bir süre sonra açıldılar.

12 Eylül sonrasında işkence, yaygın ve sistematik bir uygulama 
haline geldi. Tüm hapishane ve tutukevleri işkencehaneye, ve tüm ülke 
hapishaneye dönüştürülmüştü. 12 Eylül Anayasası böyle bir ortamda 

hazırlandı ve yürürlüğe sokuldu.

Böyle bir ortamda, Anayasa taslağını hazırlamak üzere kurulan 
Danışma Meclisi 23 Ekim 1981 günü açıldı. 1961 Anayasasını 
hazırlayan Temsilciler Meclisi'nin yalnızca yaklaşık onda biri devlet 
başkanı ve M BK  tarafından belirlenmişti. Oysa, 1981 Danışma Mec- 
lisi’nin üyelerinin tümü, M G K  tarafından atanmıştı.

Danışma Meclisi'nde, demokrasi ve sosyal devlet ilkeleriyle 
bağdaşması olanaksız bir siyasal ve anayasal yapılanmayı mümkün 
kılacak yöndeki eğilimler ağır basmaktaydı. Bu eğilim, Danışma 
Meclisi Anayasa Komisyonuna da yansımıştı. Komisyonun aktif 
üyelerinden biri, TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) 
Genel Sekreteri Rafet Ibrahimoğlu idi. Aynı günlerde, TİSK Genel 
Başkanı Halit Narin'inin "Bugüne kadar biz ağladık, onlar güldü; 
bundan sonra biz güleceğiz, onlar ağlayacaklar" dediği basına 
yansımıştı. Danışma Meclisi'nde üç tane eski sendikacıya yer veril- 
mişti(Mustafa Alpdündar, F.Şakir Öğünç, Vahap Güvenç). Bunların 
da, görüntüyü birazcık yumuşatmak suretiyle olup bitenlere yardımcı 
olmaktan veya seyirci kalmaktan başka bir şey yapmaları elbette ki 
beklenemezdi. Sonuçta hazırlanan taslağın, özellikle sosyal konularla 
ilgili bölümünün, TİSK'in Nisan 1982'de toplanan genel kurulunda ka
bul edilen çalışma raporunda yeralan görüşlerle şaşılacak ölçüde 

benzeştiği gözlerden kaçmadı.26

Bu koşullarda, 27 Mayıs ertesinde olduğu gibi Anayasanın daha 
özgürlükçü ve sosyal devletçi bir yapıda biçimlenmesi yolunda de
mokratik kamuoyunun tepki göstermesine ve bu tepkilerin herhangi bir
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sonuç vermesine olanak yoktu. Herşeyden önce, MGK'nin 
eğilimlerinin ve görüşlerinin tartışılması yasaklanmıştı. Kısa bir süre, 
Anayasaya "evet" veya "hayır" anlamına gelecek bir açıklama dile ge
tirilmemek kaydıyla, Danışma Meclisi tarafından hazırlanan taslak 
üzerinde görüş belirtilmesine izin verildi. Bundan yararlanarak 22 
Ağustos 1982'de SBF salonunda bir kısım öğretim üyelerinin ko
nuşmacı olarak katıldıkları bir anayasa semineri düzenlendi. O günün 
ortamında bu seminerde ortaya konulan görüşlerin hiç bir etkisi olma
yacağı belliydi. Nitekim, basında yer almasına da izin verilmedi. Buna 
karşılık, kısa bir süre sonra, 1402 kıyımına en çok uğrayan yüksek 
öğrenim kurumunun SBF olduğu görüldü.

Anayasa taslağına karşı, baskılara rağmen, başka bazı kuramlar
dan da tepkiler oldu. Yol-İş bunlardan biridir. Ancak, ortam gereği 
bunlar da cılız ve etkisiz kaldı. Ankara dışındaki baskılar daha da 
yoğundu. Bu nedenle, Balıkesir Barosunun toplantı girişimi, yasak
landığı için yapılamadı.

Oysa, Anayasa taslağı lehindeki görüşlerin savunulması ve propa
gandası için tüm devlet olanakları seferber edilmişti. Kenan Evren, 
radyo ve televizyonlardan ve il il dolaşarak Anayasaya "evet" denil
mesini sağlamak için ağzına geleni söylüyordu. 20 Ekim 1982 tarihli 
71 sayılı M G K  kararı, Evren'in "Anayasayı tanıtma konuşmaları 
hiçbir surette eleştirilemez ve bunlara karşı yazılı ve sözlü herhangi bir 
beyanda bulunulamaz" hükmünü öngörmüştü.Kuşkusuz, yoğun baskı 
ortamında Evren, kendisine müttefikler bulmakta güçlük çekmedi. 
İlginç olan, kimi işçi kuruluşlarının da 12 Eylül'ün ve 12 Eylül Ana
yasasının yanında yer almış olmalarıdır.

Hak-İş Konfederasyonu, başlangıçta 12 Eylül’e sempatiyle bak
maktaydı. Ancak, 12 Eylül, onlara ve genel olarak sendika hareketine 
aynı sempatiyle bakmadığından, Hak-Iş'in 5. Genel Kuruluna sunulan 
raporunda "12 Eylül hareketi ne denli haklı bulunmuş ise getirdikleri 
de o denli tartışma konusudur" denilmektedir.27

Türk-İş'in 12 Eylül'e desteği ise daha önemli ve daha uzun süreli 
olmuştur.

12 Eylül günü, Türk-İş'in o zamanki genel başkanı İbrahim De- 
nizcier, "Milletin bağrından çıkan ordunun tam bir bütünlük içinde 
milletimize huzur veren bu davranışı" olarak nitelendirdiği darbenin 
yanında yer almıştır. Keza Türk-İş'in o tarihteki genel sekreteri Sadık 
Şide ise 22 Eylül 1980'de kurulan askeri hükümet kabinesinde Sosyal
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Güvenlik Bakanı olarak yer almıştır. Öyle anlaşılıyor ki Türk-İş 

yönetimi, genel olarak Şide'nin başkanlığını onaylamıştır.

Şide'nin 12 Eylül kabinesinde bakan olması üzerine ICFTU, 15 
Ağustos 1980'de Türk-İş’in üyeliğini askıya aldı. Ancak Mayıs 1983'te 
Şide'nin Türk-İş üyeliği askıya alındıktan sonradır ki Türk-İş yeniden 
ICFTU'ya üye olabilmiştir. Türk-İş'in 12 Eylül’e en büyük desteği, 
Genel Başkan Şevket Yılmaz'ın Anayasanın halkoyuna sunulacağı 
günün öncesindeki gece, herkesin ağzının kapatılmış olduğu bir 
sırada, televizyonda tüm ülkeye yayınlanan konuşmasında ortaya ko
nulmuştur. Yılmaz, bu konuşmasında "Türk Milleti 7 Kasım'da mut
laka sandık başına gitmelidir" dedikten sonra "İşçi hak ve 
özgürlüklerinin kısıtlanmayacağı yolundaki sözleri, 7 Kasım'da hal
koyuna sunulacak Anayasa metni ve Devlet adına sürdürülen tanıtma 

çalışması teyid etmiştir" demiştir.

12 Eylülcüler bir diğer desteği de sendikal örgüt görünümünde fa
aliyet sürdüren ve ülkemizdeki faaliyetlerine 12 Mart ve 12 Eylül son
rasında ayrı bir hız vermiş olan AAFLI adındaki Amerikan örgütünden 
görmüşlerdir. Bu örgütün genel direktörü Paladino Anayasanın halko
yuna sunulmasından kısa bir süre önce ülkemizde düzenlediği bir basın 
toplantısında şöyle demektedir: "Asya ülkelerinde de sendikal haklar
da bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Sendikal haklara sınırlama getiren 

ülke yalnız Türkiye değildir. Bunlara katlanılmalıdır".28

Anayasa taslağı, M G K  tarafından bazı değişikliklere uğratılarak 18 
Ekim 1982'de ilan edildiğinde Evren'in cumhurbaşkanlığının da Ana
yasa ile birlikte oylanması formülünün dayatılmak istendiği görüldü. 
Bu durum ulusça tam olarak anlaşılmadan Anayasa 7 Kasım'da hal

koyuna sunuldu.

1961 Anayasası halkoyuna sunulduğu vakit, reddedilmesi halinde 
yeni seçim yasasına göre bir başka Temsilciler Meclisi'nin 
oluşturulması açıkça hükme bağlanmıştı. Oysa, 12 Eylül anayasası 
halkoylamasında çoğunluğun onayını almadığı vakit ne olacağı 
açıklanmamıştı. Ancak herkes biliyordu ki Anayasa kabul edilmezse 
12 Eylülcülerin askeri yönetimi sürüp gidecektir. Buna karşılık, nasıl 

hazırlanmış olursa olsun Anayasaya "evet" denilmesi halinde, 12 
Eylülcülerin bir an önce iktidardan uzaklaşmaları sonucunun doğacağı 

izlenimi yaygındı.

Halkoylamasına katılma oranı %91,1'di ve katılanların %91,2’si 

evet oyu verdi.
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Hiçbir şey şeffaf değildi. Bunun önemli bir istisnası oylama günü 
görüldü. Renkli oy pusulalarının konulduğu zarflar şeffaftı.

5) S O N U Ç
1961 ve 1982 Anayasalarını, görünüşte benzer unsurlar ortaya 

çıkarmış gibidir. Her ikisi de birer askeri darbenin ardından 
hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, bu darbelerin vücut buldukları tarihsel dönemin farklılığı, 
söz konusu anayasaların temel felsefelerinde ve temel oluşturdukları 
toplum anlayışında da yansımalarını göstermiş olduğundan, biribi- 
riyle taban tabana zıt iki anayasa ortaya çıkmıştır.

1961 Anayasası, 2. Dünya Savaşı sonrasında, Batı'da demokrasinin 
erdemine olan inancın yeniden güçlendiği ve sosyal devlet 
doğrultusundaki çabaların doruğa ulaştığı bir tarihsel dönemin 
ürünüdür. 1982 Anayasası ise 70'li yıllarda patlak veren dünya ekono
mik bunalımım kendisine dayanak yaparak evrensel boyutta kabaran 
neo-liberal karşı devrim dalgasının ülkemizdeki yansımalarının hu
kuksal alandaki izdüşümünden ibarettir.

Demek oluyor ki 1982 Anayasası, özünde, bir evrensel bunalım 
döneminin ürünüdür. 70'li Yıllarda başlayan ve giderek derinleşerek 
devam etmekte olan bunalım, sendikal haklan ve sosyal devleti sorgu
lama noktasına ve ağır saldırıların hedefi haline getirmiştir.

Sonuç olarak eklemek gerekir ki sorgulanan yalnızca sendikal hak
lar ve sosyal devlet değildir; doğrudan doğruya devletin varlığının veya 
en azından bağımsızlığının sorgulandığı bir sonuca sürüklendiğimizi 
de söyleyebiliriz. Devlet olmadan, daha doğru bir deyişle, bağımsız 
devlet olmadan sosyal devlet de olmaz, demokrasi de olmaz, sendikal 
haklar da olmaz.

Dolayısıyla, sendikal haklara ve sosyal devlete yönelik saldırıların, 
pek de dolaylı olmayan bir biçimde devleti de hedef almasına 
şaşmamak gerekir.Bu gerçek, özellikle özelleştirme konusunda ken
disini göstermektedir. Özelleştirme yalnızca sosyal devlete ve sendikal 
haklara karşı sonuçlar doğurmakla kalmayacaktır. Kapitülüsyonlar 
deneyinin yaşanmış olduğu bu ülkede, özelleştirme kampanyalannın, 
sonuçta, uluslararası sermayenin kayıtsız şartsız egemenliği demek 
olan küreselleşme doğrultusundaki gidişin önündeki önemli bazı 
ayakbağlannın da ortadan kaldırılması amacına yönelik olduğunu 
görmek, zor olmasa gerekir.
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Türkiye Cumhuriyeti, gene bir büyük evrensel bunalım döneminin 
ortaya çıkardığı koşullarda kurulabilmişti. Dünya savaşlarına yo- 
laçmış olan büyük bunalımların emperyalist sömürü ağında açtığı ge
diklerden, önce kuzeyimizde yeni bir hareket ve yeni bir devlet oıtaya 
çıkmıştı. Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı da aynı 
evrensel sarsıntının bununla bağlantılı bir başka tezahürü olarak, 
mazlum milletlerin kurtuluşu haraketinin ilk örneğini teşkil etmiş ve 

bu hareketin başarısı T.C.'nin kuruluşuyla somutlaşmıştı.

Öyle görünüyor ki T.C.'nin bir büyük bunalım döneminde gerçeklik 
kazanmış olan ve 70 yılını doldurmuş olan varlığı, şimdi de bir başka 
büyük bunalım döneminde en ciddi sınavlarından birini vermektedir.

Mevcut bunalımın, öncekilerden farklı olarak emperyalizmin ulus
lararası denetiminin yoğunlaştığı koşullarda ortaya çıkmış olması, 
T.C.'nin kaderi üzerinde ve genel olarak emperyalizmin kayıtsız şartsız 
dünya egemenliği konusunda da yansımalarını göstermektedir. Kuze

yimizde, kuruluş itibariyle T.C.'ne öngelmiş olan devlet ve onun temsil 
ettiği oluşum çökmüş; onun yerine emperyalizmin güdümünde ve 
çoğu biribiriyle boğazlaşan parçalar ortaya çıkmıştır. Emperyalist 
güçler, geçmiş bunalım dönemlerinde kaybettikleri dünyanın dört bir 
yanındaki sömürgeleri üzerindeki denetimlerini yeniden 
yoğunlaştırma yolunda elde ettikleri olanakları sonuna kadar kullan
maktadırlar ve mevcut bunalımı bu yolla aşabilmeyi ummaktadırlar.

Bu koşullarda, ülkemizde, hepsi bir bütün oluşturan unsurlar ola
rak, sendikal haklar baskı altındadır, sosyal devlet yolunda sağlanmış 
olan bazı cılız kazanımlar çökertilmektedir ve en önemlisi T.C. 
tartışma konusudur; bu nedenledir ki çok değişik çevrelerin saldırıları 
T.C. üzerinde toplanmaktadır ve bunun içindir ki 2. Cumhuriyet 
gündeme getirilmiştir.

1) 12 Mart muhtırasının radyolardan ilanının hemen ardından toplanan DİSK Yürütme Kurulu, ha
reketi onaylayıcı yönde geniş bir bildiri yayınlamıştır. Bildirinin sonunda şöyle denilmekteydi: 
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tanıdığı hakları en cesur şekilde kullanarak Türk silahlı 
kuvvetlerinin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak, Atatürk devrimlerini hakim kılmak ve Anaya- 
sa'nın öngördüğü reformları gerçekleştirmek, özellikle Anayasa'mızın temel ilkelerine yürekten 
bağlı kalmak yolunda görev başında olduğunu radyolardan ilanı karanlık ufukları aydınlığa ka
vuşturmuştur." Milliyet, 13 Mart 1971; A. Işıklı. Sendikacılık ve Siyaset. 4. baskı. Birikim. 
İstanbul 1990, s.387.

2) Mehmet ALTAN ("Anayasa ve Devletin İdeolojisi" başlıklı tebliğin yorumu),Hak-İş Anayasa 
Kurultayı, 27-28-29 Şubat 1992. s.72.

3) B.kz: Türkiye'de Memur Sendikacılığı, Uluslararası Sempozyum. 13-14 Eylül 1990..Ankara. 
Mülkiyeliler Birliği Yayınları: 10. Ankara. 1991.
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4) M üm taz  S O Y S A L , 100 Soruda Anayasanın A n lam ı, Gerçek Yay ınev i, İstanbul 1992, s.65-66.

5) M ahm ut D İK E R D E M , Ü çüncü Dünyadan (B ir Büyüke lç in in  Anıları). İstanbul Matbaası. 

İstanbul 1977. s.21.

6) A yn ı eser, s.22.

7) Aynı eser, s.28.

8) "Am erikay la h içb ir temas o lm ad ı" (A lbay Sam i Küçükle  söyleşi), İç Manzaralar(Bedri Bay- 

kam 'ın 5-31 M ayıs 1990 tarihli A K M  Sergisi'n in tanıtım  broşürü), s. 17.

9) Celal B A Y A R , "İzm ir N utku ", E k im  1946.

10) T B M M  Zab ıt Ceridesi, C ilt ıIV , O turum  20.2.1947,s.306.

11) H ikm et B İL A , C H P  Tarihi, Ankara, 1979,s.274.
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metni ve Kom isyon üyelerinin muhalefet şerhlerinin tam metinleri iç in  bkz. K âz ım  Öztürk, 
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TEKELLEŞME ve SENDİKACILIK

Sermayenin, özellikle, üretim araçları üzerindeki mülkiyetin belli 
ellerde toplanması yolundaki oluşuma tekelleşme denir.

Tekelleşmenin yol açtığı çok ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar 
vardır. Bu yüzden, haklı olarak tekelleşmenin karşısında olanlar 
çoktur. Tekelleşmeden yarar görenler bile açıkça tekelleşmeden yana 
tavır ortaya koymak istemezler.

Tekelleşme süreci, her toplumda, tarihin ayrı döneminde 
başlamıştır. Örneğin, bizim toplumumuz henüz tekelleşme sürecinin 
başlangıçlarını yaşıyor. Buna karşılık, sanayi devrimine çok daha 
önceki tarihlerde kaynaklık etmiş bulunan toplumlarda bu süreç, bir 
kaç yüzyıl önce başlamış ve günümüzde ileri bir aşamaya ulaşmış 
bulunmaktadır. Örneğin Batı Avrupa ve Amerika'da görülen de budur.

Büyük balığın küçük balığı yutması olayına benzeyen tekelleşme 
sürecinin başlamasıyla silinip yokolmaya başlayan orta sınıflar, bu 
süreç karşısında durumları en belirgin biçimde sarsılan kesimi 
oluştururlar. Çünkü onlar, tekelleşmenin başlamasıyla birlikte üretim 
araçları üzerinde sahip bulundukları küçük çaptaki mülkiyet haklarını 
da yitirmeye ve üretim araçlarının sahibi olmayanların, yani işçilerin

' l iirkiye Yol-Îş Sendikası Y ay ın ı, 1986/2.
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veya işsizlerin safına doğru itilmeye adeta mahkum edilmiş olduk
larını görürler. Çoğu kez, tekelleşme süreci karşısında orta sınıflardan 
kaynaklanması olası tepkileri kanalize etmek için yanlış hedefler or
taya atıldığı görülür.

Tekelleşmenin nedeni olarak sendikalaşmanın gösterilmesi, bu 
yolda en çok görülen örneklerden biridir.

T E K E L L E Ş M E N İN  N E D E N İ S E N D İK A L A Ş M A  M ID IR ?

Sendikalaşmanın tekelleşmeye neden olduğu yolundaki iddiaları, 
en açık ve belirgin bir biçimde ifade etmiş olan düşünür, Proudhon’dur. 
Proudhon, "yok olmak istemeyen orta sanıfların sözcüsü" olarak 
tanınır ve geçen yüzyılda, Fransa'da tekelleşmenin en azgın boyut
larına ulaştığı bir dönemde yaşamıştır.

Sendikalaşmanın tekelleşmeye yol açtığını ileri sürenler, bu 
görüşlerini kanıtlamak için genellikle şunları söylerler:

"Sendikal örgütler içinde örgütlenerek yüksek ücret talebetmeye 
başlayan işçiler, serbest piyasa kurallarına aykırı hareket etmiş ve 
ekonominin doğal kanunlarını bozmuş olurlar. Bu yüzden, özellikle 
sermaye sıkıntısı içinde bulunan küçük ve orta boy işletmeleri 
sıkıntıya sokarlar ve bunların iflasına neden olurlar. Böylece, piyasada 
yalnıza bir veya bir kaç büyük sermayedarın kalması sonucunda vara
cak olan tekelleşme sürecine hizmet etmiş olurlar."

İlave etmek gerekir ki geçmişte Proudhon, bu yöndeki 
düşüncelerin, grevci maden işçilerinin kurşunlanmasını haklı bulma 
noktasına kadar vardırmıştır. Günümüzde de çeşitli ülkelerde, sendi
kalara karşı yürütülen baskıcı uygulamaların ilham kaynağı, malum ve 
meşhur IM F reçetelerinin fikir babası, Friedman isimli bir Amerikalı 
iktisatçıdır. Friedman'ın yolunda yetiştirilmiş sözde bazı uzmanların 
elinde deneme tahtasına döndürülmüş bulunan ülkelerden biri olan 
Şili'de, sendikal örgütlerin uğratıldıkları ve temel insan haklarını hiçe 
sayan uygulamaları, bugün dünyada çok insan bilmektedir.

Friedman'a göre, ekonomik düzen serbest rekabet kurallarının 
işlerlik kazanmasıyla kurulabilir, Friedman, birer tekel olarak gördüğü 
sendikaların güçlerinin mümkün olduğunca kırılmasının herkesin iyi
liğine sonuçlar doğuracağı görüşündedir. Gerçekte, düşünceleriyle, 
çokuluslu tekellerin ve bunları emrindeki bazı uluslararası mali güç 
merkezlerinin çıkarlarına kılıf hazırlamış olduğu halde; sendikalara
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karşı tavrını, sanki tekelleşmeye karşı imiş gibi bir görüntü arkasına 
gizler.

Bizim ülkemizde de IM F reçetelerinin sadık izleyicilerinin kendi
lerini "orta direk'in koruyucusu olarak sundukları, gerçekte ise arka
larını dayadıkları çokuluslu tekellerin ve uluslararası çıkar çevrelerinin 
emelleri doğrultusanda amansız bir biçimde başlattıkları saldırılarının 
başlıca hedeflerinden birinin sendikalar olduğu bilinmektedir. Bu ara
da, uluslararası sermayenin dümen suyuna takılmış ve bu yolda 
uğradığı tuzak ve tahribat yüzünden ağır yaralar almış bulunan ülke 
ekonomisinin bu durumunun sorumlusu olarak sendikaları gösterme 
yolunda yoğun bir propaganda sürdürülmüştür. "Orta diıek"e anlatılan 
masallarda 'dev'in yerini sendikaların aldığı görülmektedir.

Orta sınıfların, sarsılan durumlarının sorumlusu olarak sendikaları 
görmeleri, tam anlamıyla çarpık bir bilinçlenmenin sonucu olarak be- 
lirebilmektedir. Sarsılan durumlarından dolayı, sendikalara öfkelenen 
orta sınıfların durumu, büyük balıklar tarafından yutulma tehlikesi ile 
karşı karşıya gelen orta boy balığın durumuna benzer. Orta boy balık, 
büyük balıklar tarafından yutulmamak için irileşmek gereksinimini 
duyar. İrileşmek için bol bol beslenmesi lazımdır. Eğer küçük balıklar 
bir araya gelerek kolay yutulur lokma olmamayı başarırlarsa ortanca 
balığın öfkesine neden olabilirler. Sonuçta ortanca balık yutulursa ka
bahat küçük balıkların mıdır? Büyük balıkların küçük balıkları yut
masını doğal ve değişmez bir kanun olarak benimseyince, bu kuralı 
işlemez hale getirmeye çalışan küçük balıkları kabahatli bulmak 
mümkündür.

T E K E L L E Ş M E  V E  S E R B E S T  R E K A B E T

Tekelleşmeyle mücadele etme gerekçesiyle sendikalara karşı 
saldırıyı haklı gören ve göstermeye çalışanların bir başka iddialar, 
tekelleşmenin ancak serbest rekabet kurallarının işlerlik kazanması ile 

önlenebileceği görüşüne dayanır. Esasen, bunlar, sendikalara da ser
best rekabete engel teşkil ettiği için karşı çıktıklarını söylerler.

Serbest rekabet, ekonomik hayatta, devletin veya düzenleyici başka 
herhangi bir gücün karışması olmaksızın herkesin biribiriyle serbestçe 
rekabet etmesi demektir. Serbest rekabet piyasasında herkesin kendi 
kararını kendi bireysel çıkarına göre vermesi ve gene herkesin dav
ranışlarını buna göre belirlemesi esastır. Böyle bir ekonomide sonsuz 
sayıda müteşebbisin faaliyet gösterdiği bir ortamın oluşması beklenir
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ve bu müteşebbislerden hiç birinin tek başına piyasaya hükmetmesinin 

mümkün olmadığı düşünülür. Yatırım kararları, fiatlar, ücretler gibi 
ekonomik unsurların tek tek bazı kişilerin veya grupların tercihine göre 
değil, bu tür bireysel tercihlerin sonucunda oluşan ekonominin doğal 
kanunlarına göre oluşacağına inanılır.

Serbest rekabet piyasası yanlıları, böyle bir işleyiş içinde herkesin 
çaba ve becerisine göre mükafaatlanacağı bir tür adaletin 
gerçekleşeceğini savunurlar. Onlara göre, tekelleşme bu işleyişi bo
zan bir süreçtir ve tekelleşmeyi önlemenin yolu da serbest rekabet ku
rallarına işlerlik kazandırmaktadır. Bu görüşün temelinde herkes bir- 
biriyle serbestçe rekabet edince, kimsenin sivrilmesinin mümkün ola
mayacağı inanç ve beklentisi yatar.

Ne var ki serbest rekabet piyasası yanlılarının savundukları temel 
görüş, çeşitli açılardan dayanaktan yoksundur.

Her şeyden önce, serbest rekabet piyasasının yalnızca kağıt 
üzerinde ve bazı kitaplarda var olduğu, gerçek hayatta ise boş bir ha
yalden ibaret bulunduğu artık iyice görülmüştür. Bu bir bakıma 
doğrudan doğruya serbest rekabetin sonucudur. Geçmişte bazı 
ütopyacı düşünürler herkesin tam bir fırsat eşitliğine sahip olmasını 
mümkün kılan düzenlemeler yapıldıktan sonra serbest rekabet esasına 
dayalı bir işleyişin tekelleşmeye yer bırakmayacağını hayal et
mişlerdir. Ancak, başlangıç için gerekli ideal eşitliği sağlayacak ta
rafsızlığa ve mükemmeliyete sahip adeta insanlar üstü bir otoritenin 
yeryüzünde bulunmadığı görülmüştür. Kaldı ki böylesine bir gücün 
kendiliğinden oluşması mümkün olsa, ekonomik ve sosyal hayatta, te
kelleşmeye zemin olabilecek unsurların ortadan kaldırılması yönünde 
gereken tesviyeler yapılabilse bile; serbest rekabetin hayata geçmesiyle 
birlikte tekelleşmenin yeniden boyvermesi, yer çekimi kanunu gibi, 

bizim temennilerimize bağlı olmayan bir kanun olarak belirir. Bunun 
nasıl olduğunu biraz sonra açıklamaya çalışacağız. Bundan önce, 
yaşadığımız dünyanın bazı kitaplarda anlatılan serbest rekabet man
zarası ile hiç bir ilgisi olmayan bir yapıya ve işleyişe sahip bulun
duğunu görelim.

G E R Ç E K  H A Y A T T A  S E R B E S T  R E K A B E T

Yaşadığımız dünyaya biraz dikkatlice baktığımızda, serbest reka
betten eser bulunmadığını görürüz. İnsanların ekonomik kararları 
görünüşte serbesttir. Gerçekte ise asıl karar verenler belli bazı ekono
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mik ve mali güç merkezleridir. Arz da talep de, fiatlar da, ücretler de, 

yatırım kararları da geniş ölçüde güç merkezlerinin belirlediği oyunun 

kurallarına göre ve dolayısıyla geniş ölçüde onlar tarafından belirle

nir.

Günümüzde uluslararası boyutlara ulaşmış bulunan tekeller, bir 

başka adıyla çok uluslu şirketler, doğrudan doğruya veya bazı ulusla

rarası mali kurumlar üzerindeki egemenlikleri yoluyla dünya ekono

misini ve tek tek ülke ekonomilerinin gidişini etkilemekte büyük 

imkânlara sahiptirler ve bu imkânlarını kendi çıkarları doğrultusunda 

sonuna kadar kullanırlar. Bu çerçevede tüm bireylerin kendi çıkarları 

doğrultusunda diledikleri kararı verme serbestisine sahip bulundukları 

iddiası, hoş bir sadâ olmaktan öteye gitmez.

Bu çerçevede, yalnızca ekonomik bakımdan güçsüz kişiler değil, 

tek tek ülkeler ve geniş bir sermaye kesimi de derin ve sıkı bir 

bağımlılık içine sokulmuştur. Bir gün bakarsınız, bir süper güç, kendi 

sigarasını viskisini almamız için bizim kapılarımızı ardına kadar zor

lar, açar; bundan hepimize fayda geleceği içimizdeki sözcüleri 

vasıtasıyla bize ısrarla anlatılır. Sonra bakarısınız, biz onlara tekstil 

ürünlerimizi satma girişiminde bulunduğumuzda kıyameti koparırlar; 

bizim tekstil ürünlerimiz onların pazarlarında denizde bir damla ol

maktan öte anlam taşımadığı halde, bu yüzden kendi tekstil 

üreticilerinin zarar göreceğini ileri sürürler ve karşımıza bin bir türlü 
engelle çıkarlar.

Ülke içinde ise müteşebbislerin karar ve faaliyetlerini toplumun 

genel çıkarları doğrultusunda yönlendiren demokratik planlama ve bu 

yönde bir devlet müdahalesi olmayabilir, ama, müteşebbislerin reka

bette serbestlik içinde olduklarını söylemek gene de mümkün değildir. 

Bakarsınız, ihracatçının ihracat kolaylığı sağlamasında, yatırımcının 

kredi bulmasında, yapacağı işin toplum açısından taşıdığı önemden 

veya rekabet gücünden ziyade, bir dış ticaret müsteşarının iki dudağı 

arasından çıkacak bir çift söz daha büyük önem taşır.

Bu sözü belirleyecek olan, çoğu kez, iktidar partisine yakınlık ve 

daha temelde ise sermaye çevrelerinin genel tercihlerine uygunluktur.

Bu çerçevede ekonomik bakımdan güçsüz olanların büsbütün edil

gen bir seyirci konumunda oldukları, ekonomik kararların ve kanun

ların belirlenmesinde hiç bir etkinlikleri bulunmadıkları açıktır. Bu 

durumda olanların, ellerinde avuçlarında kalanı kullanmaları ise çok
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etkili bir reklam ve beyin yıkama mekanizmasının etkisi altında vere

cekleri karara ve takınacakları tavra göre belirlenir. Bu etki altında ka

rar veren kişinin, süt alacak parası bulunsa bile, süt yerine bira almaya 

karar vermesi olağan bir durumdur.

S E R B E S T  R E K A B E T  T E K E L L E Ş M E Y E  N A S IL  Y O L  A Ç A R .
Çoğu kez, serbest rekabet kurallarının işlerlik kazanması, tekel

leşmenin önüne geçmenin bir çaresi olarak savunulur. Gerçekte ise te
kelleşmenin asıl nedeni rekabettir. Bunun nasıl olduğunu bir örnek 
yardımıyla görelim:

Bir sokak düşünelim. Bu sokakta iki tane bakkal olsun.

Bu bakkallardan ikisi de aynı ticari beceriye sahip olsunlar. Yani, 
ikisinin de lafazanlık, müşteriye şirin görünme, müşteriyi ikna etme 
yetenekleri, zekâları, kurnazlıkları... varsayalım ki eşittir. Ama, bu 
bakkalların yalnızca parasal güçleri, sermayeleri eşit değilse, bu durum 
bile aralarındaki rekabetin sonucunda hangisinin galip çıkacağını bil
memiz için yeterlidir. İktisat bilimi, bu rekabetin sonucunu önceden 
görmemezi yardımcı olabilir.

Sonuçta, sermayesi çok olan bakkalın galip çıkacağını, ötekinin ise 
ya iflas edeceğini veya sermayesi çok olan bakkala tabi durumuna 
düşeceğini kestirebiliriz.

Çünkü sermayesi çok olan bakkal, elinde daha çok sermaye olduğu 
için satacağı malı, örneğin pirinci, ucuz olduğu yerden ucuz olduğu 
mevsimde alabilir. Sermayesi az olan ise ancak elinde para biriktiği 
zaman ve biriken parası kadar mal alıp yığabilir. Sermayesi çok olan, 
karşılık gösterebileceği için kredi de bulabilir. Sermayesi az olanın ise 
bu olanağı ya hiç yoktur veya çok azdır. Belki onun dükkânı bile kendi 
mülkü değildir.

Öte yandan sermayesi çok olanın, sattığı mallan muhafaza edebi
leceği bir buzdolabı vardır. Sattığı mallar pek bozuk çıkmaz. Serma
yesi az olan bu olanaktan dahi yoksun olabilir.

Sermayesi çok olan bakkal, bir günde kazandığı ile bir kaç gün 
yaşayabilecek takatta olduğu için kredi ile yani veresiye defterine ya
zarak satış yapabilir. Öbürü ise ancak günü gününe yaşadığı için veya 
çok güçlükle yaşadığı için sattığı malın parasını hemen almak zorun
dadır. Eğer böyle yapmazsa sattığı malın yerine yenisini alamayacağı 

gibi, evine ekmek götürmekten bile yoksun kalabilir. Bu durumda, 
dükkânını "veresiye satış yoktur" gibi tabelalar veya veresiye satanın 
haliyle, peşin satanın haline yanayana gösteren temsili tablolar asar.
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İş bununla da kalmaz. Sermayesi çok olan bakkal, sattığı malları 
üzeri boyalı yazılı, resimli özel olarak yaptırttığı naylon torbalarda 
müşterisine verir. Dükkanının önünü ışıklı yazılarla donatır. Müşteri 
çekmek için sayılamayacak kadar çok daha başka yollar kullanır. Ser
mayesi az olan bakkal gece karısıyla birlikte elleriyle yaptıkları, gazete 
kağıdından kese kağıtlarında satar malını; Dükkânın görüntüsü 
gösterişsiz ve sönük, kendisi de zamanla yorgun ve sinirli olmaya 
başlar.

Şimdi siz bu sokakta oturan bir işçi vatandaş olduğunuzu düşünün. 
Akşam eve dönerken alacağınız bir kaç kilo malı hangi bakkaldan 
alırsınız? Malları ucuz, kaliteli olan, mallarının renkli naylon torba
larda satan ve özellikle ay sonlarında size veresiye mal satmayı kabul 
eden bakkaldan mı, yoksa ötekinden mi? Öteki bakkal yakın dostunuz 
olsa bile, "dostluk başka, alışveriş başka" demez misiniz?

Bu sokakta günler böyle geçer ve sonunda sermayesi az olan bakkal 
ya iflas eder dükkânını kapatır veya sermayesi çok olanın dümen su
yuna girer, ağır aksak günlerini tamamlar.

Bir sokak ölçeğinde gözlemlediğimiz bu süreç daha geniş 
ölçeklerde de sürüp gittiğinden tekelleşmenin hızına bağlı olarak bak
kal dükkânlarının yerini süpermarketlerin aldığı görülür. Bu süreç 
diğer faaliyet alanlarında da aynen tekrarlanır. Her alanda, kendi işinde 
bağımsız çalışan küçük üreticilerin yerini, kendi işinde çok sayıda 
başka bazı insanları çalıştıran sermayedarlar almaya başlar. Böylece, 
terzilik kaybolur, yerini konfeksiyon sanyii alır; kendi arabasını 
çalıştıran şoförlerin yerine, çok sayıda şoförün ücretli olarak istihdam 
edildiği taksi şirketleri belirmeye başlar... Bu yöndeki süreç, bizim 
toplumumuzda da kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi tekelleşmenin 
ileri aşamalarını yaşayan sanayileşmiş bazı batı toplumlarında çok 
daha belirgindir.

Tekelleşme sonucunda, sokak örneğinde olduğu gibi, ülke 
düzeyinde de belli faaliyet alanlarının, belli sanayilerin zirveleri belirir. 
Ülke çapında ve giderek, çokuluslu şirketler biçiminde, uluslararası 

çapta belli faaliyet alanlarının veya sanayi dallarının kontrolü ve ege
menliği belli sermayedar kişilerin, ailelerin veya grupların eline 
geçer.

Rekabetin, nasıl olup da tekelleşmeye yolaçtığını böylece görmeye 
çalışmış bulunuyoruz. Şimdi sıra, tekelleşmenin nasıl olup da sendi
kalaşmaya neden olduğunu görmeye gelmiş bulunuyor.
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T E K E L L E Ş M E  İ Ş Ç İ Y İ  V E  İ Ş Ç İ  S A Y I S I N D A K İ

A R T I Ş I  D O Ğ U R U R

Sendikaları işçiler kurar, meydana getirir. Demek oluyor ki sendika 
olabilmesi için öncelikle işçi olması gerekir. Bu nedenledir ki çeşitli 
toplumlarda sendikalar, ancak, tarihin belli bir döneminden sonra orta
ya çıkmaya başlamışlardır. Bu dönem, tekelleşmenin belirginlik ka
zanması ve dolayısıyla işçi denen çalışan kişinin ortaya çıkmaya 
başlaması olgusuyla çakışır.

Gerçekten de geniş anlamda ekonomik hayat ve çalışma hayatı, 
insanlığın en eski tarihlerinden bu yana vardır. Ama, sendikalar 
yalnızca bir kaç asır öncesinden bu yana çeşitli toplumlarda çeşitli ta
rihlerde boy vermeye başlamış ve gelişimlerini sürdürmektedirler. 
Örneğin, mağara devrinde, avlanan, meyva toplayan insan da 
çalışmaktaydı ve belli bir ekonomik faaliyet yürütmekteydi. Ne var ki 
o zamanlarda ve o zamaları izleyen çok uzun zamanlar boyunca sendi
kaların kurulduğu görülmedi. Çünkü, her şeyden önce sendikaların 
kurulması için gerekli olan işçi, tarih sahnesinde ortaya çıkmış 
değildi.

İşçi, bir ücret karşılığı, bir başkasının işinde ve başkasına ait 
üretim araçlarım kullanarak çalışan, üretime katılan insan demektir. 
Tarihin her döneminde çalışan insan olmuştur. Ama, işçi ancak belli 
bir tarihsel dönemden sonra ortaya çıkmıştır.

İşçi de çalışan insandır, emekçidir. Buna karşılık, her çalışan in
san veya her emekçi işçi değildir.

Kendi sahip olduğu usturayı, koltuğu kullanarak kendisine ait veya 
kiraladığı bir dükkânda çalışan berber de; kendisine ait bir kaç 
dönümlük araziyi kara öküzüyle işleyen küçük çiftçi de... geniş ölçüde 
emeğiyle geçimi sürdürür ama işçi sayılmaz. Bu tür emekçilere küçük 
esnaf, zanaatkâr, küçük üretici, aile hesabına çalışan kişi... denir ama 
işçi denmez. İşçi denebilmesi için yukarıdaki tanıma uyması; yani, bir 
başkasının işinde, başkasının hesabına, ücret karşılığında bağımlı 
olarak çalışıyor olması gerekir.

Bu tanıma uyan emekçi türünün ortaya çıkması, yani işçinin 
doğuşu ve işçi sayısındaki artış, tekelleşmenin sonucudur.

Tekelleşme ile işçileşme arasındaki ilişki bir madalyonun iki yüzü 
arasındaki ilişki gibidir. Daha önceki bölümde anlatılan aynı sokaktaki 
iki bakkal örneğine dönersek bu durumu biraz daha iyi görebiliriz. Ra
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kipleri dükkânlarım kapatmak zorunda kaldıkları için sokakta tek 
başına faaliyetini sürdüren bakkal, tekelleşmenin ufak çapta bir 
örneğini oluşturur. Ya dükkânını kapatan bakkal ne olur? Yalnızca 
bakkal değil, konfeksiyon mağazalarının rekabetine dayanamayarak 
atölyesini kapatan terzi; borçlarını ödeyemez duruma geldiği için ara
zisini, biçerdöver ve traktör alma imkanına sahip bulunan komşusuna 
satmak zorunda kalan küçük çiftçi ve tekelleşmeye bağlı olarak tasfiye 
olan tüm küçük ve orta tüketiciler ne olurlar? Buharlaşıp 
uçamayacaklarına göre, toplumsal hayattaki varlıkları devam ediyor 
demektir. Ancak bunların toplumsal konumlan köklü bir değişikliğe 
uğrar.

Tekelleşme süreci içinde, üretim araçlarının sahibi olarak veya ai
lesi hesabına çalışma konumunu yitirenler için, bulabildikleri taktirde 
bir başkasının işinde işçi olmak veya işsizler safına katılma, başlıca 
seçenektir. Bu olguyu ülkemizdeki ve başka bazı ülkelerdeki faal nüfus 
yapısıyla ilgili verilere bakarak gözlemlemek mümkündür.

Ülkemizde, Cumhuriyetin yeni kurulduğu dönemlerde toplam nüfus 
içinde işçilerin sayısı yetmiş binden biraz fazladır. Oysa son nüfus 
sayımı sonuçlarına göre ücretlilerin sayısı altı milyonu aşmış bulun
maktadır. (Kuşkusuz, ücretli denince, tüm bağımlı çalışanlar, yani, 
işçiler, memurlar ve tarım işçileri de bu sayıya bulunmaktadır). 
Ücretlilerin toplam faal nüfus içindeki oranı yüzde otuzüçe ulaşmış 
bulunmaktadır. 1970'de bu oran henüz yüzde yirmiyediye ulaşmış 
bulunuyordu. Demek oluyor ki işçiler hem sayıca artmakta hem de faal 
nüfus içindeki oranları büyümektedir.

Bununla birlikte, ülkemiz hala küçük üreticiliğin ağır bastığı bir 
yapıya sahip bulunduğundan, faal nüfus içinde ücretli olmayanlar 
çoğunluğü teşkij etmektedir. Bunlardan en kalabalık grubu teşkil eden, 
ailesi hesabına çalışanların toplam faal nüfus içindeki yeri yüzde 
kırkiki, kendi hesabına bir işte çalışanlarınki ise yüzde yirmiüçtür.

Oysa, tekelleşmenin ileri aşamalarına gelmiş bulunan günümüzün 
sanayileşmiş toplumlarında, ücretliler veya geniş anlamda, işçiler, 
toplam faal nüfusun yüzde doksanına varan bir çokluğa erişmiş bu
lunmaktadırlar. Orta sınıflar, yani, bakkal, terzi, tamirci gibi meslekler 
kaybolmuş; onların yerine . süpermarketlerde, konfeksiyon 
mağazalarında, fabrikalarda... vs, çalışan işçiler ortaya çıkmıştır.

Tekelleşmenin sürmesine paralel olarak bizim toplumumuzda da 
görülecek olan budur. Tarihsel gelişimin ve günümüzün koşullarının
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gözlemi bu durumu açıkça ortaya koyduğu halde; çoğu kez, 
günümüzde insan bilinci farklı bir yönde biçimlendirilmiş olduğundan, 
gerçeklerle bağdaşmayan beklentilerin ve değerlendirmelerin yaygın 
olduğu görülür. Sanılır ki ekonomik hayatta, işçilikten orta direkliğe, 
oradan da büyük sermayedar olmaya doğru bir akış vardır. Bu konuda, 
hamal iken veya bakkal iken büyük bir tekelci sermayedar olmuş in
sanların hikâyesi dilden dile dolaşır. Bunların nasıl olup da böyle bir 
sıçrama yapmış olduklarının sırrı şöyle veya böyle olabilir. Bu 
düşünülmez. Asıl önemlisi bu gibi tek tük olayların tekelleşme 
doğrultusundaki genel eğilimi değiştirmeyeceği unutulur. Özellikle, 
"orta direk” mensupları, kendilerini işçiliğe doğru iten kanunları unut
mak eğilimine kolayca kapılırlar ve günün birinde köşeyi dönmelerini 
sağlayacak olan gelişmelerin hayali içinde günlerini geçirirler. Oysa 
tekelleşmenin niteliği ve sonuçlan hakkında yeterli ve gerçekçi bilince 
ulaşmış olanlar, toplumsal evrimi belirleyen ekonomik kanunların, 
toplam nüfus içinde işçilerin sayısının azalması değil, artması 
doğrultusunda işlediğini görürler.

Faal nüfus içinde işçilerin sayısının artması, sendikacılığın doğuşu 
için gerekli ön koşuldur. Ancak, tekelleşmenin sendikacılığın 
doğuşuna nasıl sahip olup da yol açtığının yeterince anlaşılabilmesi 
için başka bazı hususların da bilinmesi gerekir.

T E K E L L E Ş M E N İ N  D O Ğ U R D U Ğ U  S O R U N L A R

V E  S E N D İ K A C I L I K

Toplumsal hayatta her şey belli ihtiyaçları karşılama kaygusunun 
ve belli nedenlerin sonucu olarak doğar. Özellikle, sendikacılık gibi 
vazgeçilmez olduğu ve kalıcılığı tarihsel olarak defalarca kanıtlanmış 
bulunan bir toplumsal kurumun, çok derin bâzı nedenlerin ve çok temel 
bazı ihtiyaçların dürtüsüyle doğup geliştiğinde kuşku yoktur. Eğer 
öyle olmasaydı, ve eğer sendikacılık moda gibi yüzeysel bazı hevesle
rin sonucu olarak belirmiş olsaydı, ortadan kaldırılması yönünde 
çeşitli toplamlarda seferber olmuş bulunan bunca gücün baskısıyla 
yeryüzünden çoktan silinip gitmesi gerekirdi.

Sendikacılık bazı toplumsal sorunların çözümü için doğmuştur ve 
bu yüzden varlığını sürdürmektedir. Her toplumsal sorun gibi, sendi
kacılığın çözümüne yöneldiği toplumsal sorunlar da çok boyutludur, 
ekonomik, siyasal, kültürel... vs. alandaki yansımalarıyla birlikte bir 
bütün oluşturur.
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Sendikacılık bazı sorunların çözümünde vazgeçilmez bir unsur 
olarak belirdiği için, bir başka deyişle bazi^dertlerin devası olması 
dolayısıyla, sendikacılığı bir ilâca benzeterek doğuş ve gelişimine 
neden olan koşullan biraz daha yakından inceleyebiliriz. Her ilaç gibi 
sendikacılığın ortaya çıkabilmesi için, her şeyden önce bu ilacın 
yapılması için gerekli maddenin bulunması gerekir. Sendikacılığın 
oluşumu için gerekli olan işçidir. İşçilerin, toplumsal yapı içinde, bir 
sendikal hareket oluşturabilecek çoklukta belirmelerinde tekel
leşmenin rolünü görmüş bulunuyoruz.

Ancak, nasıl ki bir ilacın ortaya çıkabilmesi için o ilacı oluşturan 
maddenin bulunması yeterli değilse, ayrıca ve belki de daha önemli bir 
koşul olarak o ilacın çare glacağı derdin doğmuş olması gerekiyorsa; 
sendikacılığın doğuşu için de belli bazı toplumsal sorunlara ortam 
hazırlayan belli bir tarihsel aşamanın yaşanması gerekmiştir. Yani, 
kininin icadedilmesi için, kinin yapılmasında gerekli olan maddenin 
bulunmasının yeterli olmayıp, her şeyden önce sıtmanın ortaya çıkmış 
ve sıtma ile mücadele için kinine gerek olduğunun anlaşılmış olması 
gerekir.

Bu noktada, haklı olarak şöyle bir soru akla gelebilir:

Acaba, sendikacılık bundan bir iki asır önce doğmuş bulunduğuna 
göre, insan toplumlarımn çok daha eskilere dayanan tarihi içinde daha 
önceki tarihlerde toplumsal sorunlar hiç ortaya çıkmamış mıydı ki 
sendikacılık o tarihlerde doğmadı da daha sonraki dönemlerde doğdu? 
Kuşkusuz, toplumsal hayat varoldu olalı, her dönemde bazı toplumsal 
sorunlar ortaya çıkmıştır.

Vaktiyle, Firavunlar zamanında da bazı toplumsal sorunlar vardı. 
Hazreti Omer zamanında da veya tarihin başka evrelerinde de insan 
toplumlarında, bazı toplumsal sorunlarla karşı karşıya gelinmiştir. 
Ancak, her dönemin kendine özgü koşulları içinde, toplumsal sorun
ların tümüyle çözümü bulunamamıştır; ama, her dönemde toplumsal 
sorunların çözümü için değişik yollar tutulmuştur. Kuşkusuz, hiç bir 
dönemde toplumsal sorunların tümüyle çözümü bulunamamıştır; ama, 
her dönemde toplumsal sorunların çözümüne yönelik belli bazı ku
rumlar, oluşumlar ortaya çıkmıştır. Sorunlar değişik olduğu için bun
ların çözümü için değişik yollara başvurulmuştur. Tıpkı, sıtmaya 
karşı kinin, vereme karşı ise çok farklı bir çarenin icadedilmesi, 
örneğin BCG'nin kullanılması gibi.
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Sendikacılığın çözümüne yöneldiği sorunların çözümünde geçmiş 
dönemlerin çarelerinin yetersiz kaldığı görüldüğü içindir ki sendi
kacılık gibi yeni bir oluşumun ortaya çıkması kaçınılmaz hale gel
miştir.

Sendikacılığı başlatan ve sürdüren işçilerin tarih sahnesinde ilk 
defa ortaya çıkmalarına neden olan koşullan belirleyen en önemli un
surun da gene tekelleşme olduğu bir gerçektir.

18 ve 19. Yüzyıllarda Batı Avrupa toplumlarında, İngiltere'den 
başlamak üzere sanayi devriminin ortaya çıkmasıyla birlikte, serbest 
rekabet piyasası kurallarının toplumsal hayatta egemen kılınması sa
yesinde, toplumsal sorunların en uygun çözüme kavuşabileceği 
yönünde bir beklenti ve inanç, yaygınlık kazanmıştır. 19. Yüzyıl ka

pitalizmi denilen bu inanca göre, ekonomik ve sosyal hayata devlet 
karışmazsa ve ekonomik bakımdan zayıf durumda olanları koruyucu 
önlemler almazsa ve ayrıca, bireyler çıkarlarını korumak için ara
larında dayanışma kurmaksızın, yalnızca kendi kişisel çıkarları yo
lunda mücadele ederlerse ideal toplumsal düzen kurulacaktır ve top
lumsal sorunlara en uygun çözümler bulunabilecektir.

Bu işleyiş çerçevesinde her şeyin fiatını piyasada arz ve talep ka
nunlarının belirlemesinden yarar umulmuştur.

Yani, bir malın arzı çoksa fiatı ucuzlayacak; bu mala olap talep ar
tarsa fiatı yükselecektir. Bu yolla her mal için en uygun fiatın ve en 
uygun üretim miktarının belirlenmesinin mümkün olabileceğine 
inanılmıştır.

Bu anlayış doğrultusunda, işgücünün fiatı olan ücretin de herhangi 
bir devlet müdahalesi ve sendikal mücadele olmaksızın işgücü piya
sasında kendiliğinden belirlenmesinin en uygun çözüm olacağı savu
nulmuştur. 19. Yüzyıl kapitalist felsefesine ve bu anlayışın 
günümüzdeki temsilcilerine göre, sendikal mücadele, bu bireysel çıkar 
esası üzerine kurulu işleyişi bozacağı için faydalı değil, zararlıdır.

19. Yüzyıl kapitalizmi yanlıları, müteşebbislerin ve yatırımcıların 
aralarında rekabet ederken ve kendi kişisel çıkarlarını en üst düzeye 
çıkarma mücadelesi vermek suretiyle işçi ücretlerinin artmasını da 
sağlayacak sonuçların doğmasına hizmet edeceklerini savunmuşlardır. 
Zira, kâr için mücadele veren sermayedarların, yatırımları artıracağına 
ve işgücüne hizmet edeceklerine inanılmıştır.

Ancak, geçmiş asırlarda, bu anlayış üzerine kurulu bir ekonomik 
işleyişin hiç de beklenen sonuçları vermediği acı acı görülmüştür. 19.
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Yüzyıl boyunca çalışan kesimleri kasıp kavuran sefalet ve işsizlik; 
bunun yanı sıra toplum kesimleri arasında büyüyen uçurum, çok ciddi 
ve tehlikeli bir sosyal yara halini almıştır.

Tarihsel olarak gerçekleşenlerle, 19. Yüzyıl kapitalizmi yanlılarının 
iddia ettikleri arasında beliren bu çelişki şöyle açıklanabilir.

1- Serbest rekabete dayalı ekonomik işleyişin başlamasıyla bir
likte, tekelleşme de kendisini göstermeye başladığından, her alanda 
hakimiyetleri belirginleşen tekelci sermayedarlar, fiatları ve ücretleri 

belirlemekte geniş bir serbestlik kazanmaya başlamışlardır. Bir malın 
piyasasında tekelci konumunda olan sermayedar, rakiplerini tasfiye et
miş olduğu için ve onunla boy ölçüşmek üzere aynı piyasaya el ata
bilmek için gerekli sermaye kimsede kalmamış olduğu için, ürettiği ve 
sattığı mala kendisi için en kârlı olan fiatı koyabilir. Böylece fiatların 
yükselmesi önüne geçilmez bir durum halini alır.

2- Artan fiatların baskısı altında ezilen işçiler, gene tekelleşme 
yüzünden ücretlerini azaltan bir başka gelişme ile de karşı karşıya 
gelirler. Tekelleşmenin etkisiyle tasfiye olan orta sınıflar, özellikle 
küçük üretici köylüler, üretim araçlarının maliki olma durumlarını 
kaybedince, fabrika ve devlet kapılarına iş bulmak için hücum ederler. 
Bunlardan iş bulanlar bulur, bulamayanlar işsizler ordusuna katılır. 
Mevcut işyerlerinde çalışmak için biribiriyle yarışan işçilerin 
sayısındaki artış, ücretleri düşüren bir unsur teşkil eder. Çünkü, ser
mayedarlar, düşük ücretle çalışmak istemeyen işçinin yerine çok daha 
düşük ücretle çalışmak isteyen işçileri bulmada artan bir kolaylığa 
sahip olurlar.

3- Öte yandan, kâr amacıyla hareket eden tekelci müteşebbislerin 
giriştiği her faaliyet, iş imkânlarının artması sonucunu doğurmaz. 
Çoğu kez, üretimi ve istihdamı artırıcı hiç bir değeri olmayan faaliyet
lerden de kâr sağlamaları mümkündür.

Kaldı ki yatırımların artması mümkün olsa bile bu her zaman iş 
imkânlarının artması sonucunu doğurmayabilir. Tekelci sermayedar
lar, yatırımların artmasıyla işgücüne olan talebin büyümesi sonucunda 
ücretlerin yükselmesi olasılığı karşısında çaresiz değillerdir.

Bu durumda, işgücünün kıtlaşması yüzünden yaptıkları ücret 
ödemelerinin artmasından dolayı, kârlarında azalma olmasını 
önleyebilmek için işçi yerine makine kullanma yolunu seçtikleri 
görülür. Ücretlerin artma eğilimi göstermesi karşısında, sermayedar
ların daha az işçi daha çok makina kullanmak yolunu seçmek suretiyle



kârlarını aşınmaktan koruma imkânına sahig olmaları, ücretleri baskı 
altında tutan ve işsizliği artıran bir unsur olarak belirir.

S E N D İ K A C I L I Ğ I N  S A Ğ L A D I Ğ I  K A Z A N I M L A R

Rekabet ve bireysel çıkar esasına dayalı bir işleyişin, çalışan kit
leler bakımından doğurduğu toplumsal sorunlar, sendikacılığı 
kaçınılmaz bir korunma ve barışçı mücadele vasıtası olarak gündeme 
getirmiştir. İşçiler, tekelleşmenin tahripkâr sonuçları karşısında da
yanışma ve işbirliği gibi 19. yüzyıl kapitalizmine yabancı kavramlar 
üzerine kurulu bir oluşum teşkil eden sendikal örgütlerle direnebil- 
mişleıdir.

Sendikacılığın doğuşu ve gelişimi, bütün toplumlarda, demokrasi
nin doğuşu ve gelişimi ile paralel bir evrim göstermiştir. Çalışan kit
leler sendikal örgütlenmelerini biçimlendirirken, aynı zamanda de
mokrasinin gelişimine da katkıda bulunmaşlar, öncülük etmişlerdir.

Sendikacılığın gelişimi sayesinde işyerinde demokrasi demek olan 
endüstriyel demokrasinin temelleri atılmış; işletme içi kararlar 
yalnızca tekelleşen sermayedarların kârlılık hesaplarına göre değil, 
giderek artan ölçülerde, çalışanların sosyal kaygularına önem veren bir 
anlayışla biçimlenmeye başlamıştır.

Tekelleşen sermaye karşısında özgür toplu sözleşme haklarını 
kullanan işçiler, kendi dışlarında alman kararlara göre kaderleri belir
lenen yaratıklar olmaktan çıkmaya ve diğer çalışan kesimlerin sorun
larının çözümüne de yardımcı olabilecek demokratik gelişmelere 
öncülük etmeye başlamışlardır.

Tekelleşme karşısında belli bir örgütsel güç sağlamış bulunan 
işçiler, bu güçleri sayesinde, ekonomik ayrıcalıkların belli ellerde 
toplanmasının demokatik işleyişi çarpıtıcı sounçlarını dengeleyici ve 
giderek ci ladan kaldırıcı oluşumlara kaynak teşkil etmişlerdir.

Bu nedenledir ki çalışan kesimleri ekonomik ve sosyal bakımdan 
tümüyle etkisiz bir konuma sokarak 19. yüzyıl kapitalizmini diriltmeyi 
yani tarihin çarkını geri çevirmeyi amaçlayanların başlıca 
saldırılarının, sendikacılığın ve onun ayrılmaz bir parçası olan de
mokrasinin tahribine yönelik olduğu görülür.
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SENDİKACILIK VE DEMOKRASİ

Sendikacılık ve demokrasinin, et ve tırnak gibi biribirlerine sıkı 
sıkıya bağlı unsurlar olduklarını kanıtlayan çeşitli tecrübeler yaşadık. 
Yakın geçmişte bir kere daha açıkça gördük ki demokrasi ne zaman 
geriletilmişse veya ortadan kaldırılmışsa, beraberinde, sendikacılık da 
ağır darbeler yemekte ve demokrasinin sınırlarının nisbeten geniş ol
duğu dönemlerde sağlanmış olan sendikal kazanımlar, birer ikişer 
yokedilmektedir. Demek ki sendikacılığın varlığı, demokrasinin 
varlığıyla bağlantılıdır.

Öte yandan, demokrasinin varlığının sendikacılığın varlığına bağlı 
olduğunu söylemek de asla yanlış görünmemektedir. Gerek toplumu- 
muzun tarihine, gerekse günümüzde köklü bir demokrasi ve sendi
kacılık birikimine kavuşmuş bulunan bazı ülkelerin tarihine yakından 
baktığımızda, bu gerçeği kolaylıkla belirleyebiliriz. Sendikacılık ha
reketinin zaaf içinde bulunduğu dönemlerde ve toplumlarda, demokrasi 
düşmanlarının işleri kolaylaşmış, demokrasiyi tahribe yönelik faali
yetlerini ciddi bir engelle karşılaşmaksızın sürdürebilmişlerdir. Buna 
karşılık, sendikacılık hareketinin güçlü, bilinçli ve uyanık bir yapı ve 
tutum sergileyerek demokrasi saflarındaki yerini kararlılıkla doldur-

♦ B lLA R  A .Ş . İşçi E ğ itim  Y ay ın ları, no: 3, E y lü l 1991.
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duğu toplumlarda ve dönemlerde, demokrasi düşmanlarının emellerini 
gerçekleştirme şansları azalmakta, o kadar ki demokrasiyi tahrip 
yönündeki girişimlere yeltenme cesaretleri, çoğu kez tümüyle ortadan 
kalkmaktadır.

Demokrasi ve sendikacılık arasındaki bu yakın bağlantı, Türk-îş'in 

de benimsemiş olduğu ünlü "Ekmek, barış, özgürlük" sloganında da 
ifadesini bulmuştur. Sendikacılığın temel amacı, işçilerin ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmektir. "Ekmek" bu 
amacı ifade eder. Ancak, sendikacılığın görevi ve sorumluluğu, 
yalnızca bu temel amacın gerçekleştirilmesine yönelik çabalarla 
sağlanmış ve bütünlenmiş olamaz. Bu nedenledir ki "özgürlük" ilke
sinin ifadesi de ihmal edilmemiştir. Özgürlük olmadan ekmek de ol
maz. Özgürlük ise ancak demokrasi içinde mümkündür. Dolayısıyla, 
sendikaların en temel amaçlarının ifadesi olan ekmeğin elde edilmesi, 
ancak demokrasi içinde mümkün olabilir. Bu nedenledir ki sendikalar 
için demokrasi, ekmek kadar azizdir, gereklidir dediğimiz zaman, çok 
önemli ve tartışılmaz bir gerçeği belirlemiş oluyoruz.

Demokrasinin sendikal görev ve sorumluluklar arasında tuttuğu bu 
önemli yer, eğitim faaliyetleri çerçevesinde de ayrı bir özenle incelen
mesini gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

Demokrasinin sendikacılık açısından ifade ettiği anlam ve önem, 
yalnızca sendikacılığın demokrasinin bir kurumu olmasından ve de
mokrasinin korunmasında ve geliştirilmesinde sendikalara büyük 
görev ve sorumluluklar düşmesinden kaynaklanmaz. Ayrıca, unutul
maması gerekir ki bizatihi sendikacılık demokratik bir örgüttür; iç 
yapısı ve işleyişi bakımından demokrasi kurallarına bağlı kalmak zo
runda olan bir kurumdur.

Bütün bu nedenler, demokrasi olgusunun, sendikacılıkla ilgili 
çeşitli açılardan incelenmesine, sendikal eğitim faaliyeti çerçevesinde 
ihmal edilmemesi gereken bir önem kazandırmaktadır.

D E M O K R A S İ N İ N  D O Ğ U Ş U  V E  S E N D İ K A C I L I K

Yeryüzjinde demokrasinin doğuş süreci bakımından, seçme- 
seçilme hakkının tüm yurttaşları içerecek bir kapsam kazanması 
önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Seçme-seçilme hakkının kapsam 
bakımından genişlemesi ile sendikacılık hareketi ve genel olarak işçi 
hakları arasında derin bir ilgi vardır.



Seçme-seçilme hakkının başlangıçta, hemen bütün ülkelerde 
ayrıcalıklı dar bir kesimi kapsadığı ve işçilerin bu hakkın kapsamı 
dışında bırakıldıkları görülür. Dolayasıyla, işçilerin temel haklarını 
elde etme mücadeleleri ile demokrasinin tüm yurttaşları kapsayacak bir 

bütünlük kazanması süreci iç içe girmiştir.

Ülkemizde demokratikleşme yolunda atılmış ilk adımlardan birini 
oluşturan I. Meşrutiyet ile birlikte yürürlüğe giren 1876 tarihli Ana
yasa (o zamanki adıyla Kanun-u Esasi) 68 maddesinde yer alan 
hükümle "hin-i intihapta bir kimsenin hizmetkârlığında bulunan" kim
selerin Heyet-i Mebusan (yani parlamento) üyesi olmalarını yasak
lamıştı. Cumhuriyet dönemine kadar devam eden bu düzenleme 
uyarınca, işçilerin milletvekili olma hakları yoktu.

Başlıca Batı ülkelerindeki evrim de bu bakımdan benzer bir seyir 
göstermiştir. Bu ülkeler demokratikleşme yoluna bizden daha eski ta
rihlerde girmiş olmalarına rağmen, başlangıçta oralarda da seçme- 
seçilme hakkı ayrıcalıklı dar bir kesime tanınmış bulunuyordu. 
Özellikle, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde görülmüş olan budur. Bu 
ülkelerde seçimlerde oy verme hakkı, başlangıçta yalnızca toprak 
mülkiyetine hakim olan "asilzade" denilen insanlara tanınmıştı. Za
manla ortaya çıkan sanayi ve ticaret zenginleri de genel oy hakkını elde 
ettiler. Şehirlerde oturdukları için "burjuva" (şehirli) denilen bu insan
ların ardından, ancak 19. yüzyılın sonlarına doğru işçiler de genel oy 
hakkının kapsamı içine girmeye başladılar.

Genel oy hakkının kapsamının genişlemesi büyük mücadeleler 
pahasına sağlandı. Sanayileşmenin ve tekelleşmenin ürünü olarak 
doğan ve güç kazanan sanayi ve ticaret erbabı, genel oy hakkının 
sağlanması mücadelesinde kendileri gibi yeni yeni doğmaya başlayan 
işçilerin de desteğinden yararlandılar. Ancak, işçilerin bu hakkı elde 
etmek için yürüttükleri mücadelenin sonuçlarından, önceleri yalnızca 
sanayi ve ticaret zenginleri kârlı çıktı. İşçilerin genel oy hakkı kap
samına girebilmeleri, çok daha uzun yıllar süren ve daha güçlü 
örgütlenme çabalarını gerektiren çetin mücadelelerin sonucunda 
gerçekleşti.

Çeşitli Batı toplumlarında genel oy hakkı için örgütlenen ve 
mücadele veren işçiler, aynı zamanda sendikacılığın doğuşuna temel 
hazırlayan gelişmelerin de başlatıcısı olmuşlardır. Bir başka deyişle, 
işçiler tarih sahnesindeki yerlerini almaya başladıkça, bir yandan sen
dikalaşma çabası içine girerken, diğer yandan da genel oy hakkının 
kapsamını genişletme mücadelesine sağladıkları katkıyla içinde yer
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aldıkları toplumların demokratikleşmesi sürecine hız katmışlardır.

Sendikalaşma mücadelesi ile demokratikleşme mücadelesine aynı 
zamanda kaynaklık etmiş bir hareket olarak İngiltere'de Çartist akımı 
gösteribiliriz. Fransa’da da genel oy hakkını ilk kez öngören 1848 
Anayasasının yürürlüğe girmesi sonucunu veren çetin mücadeleler 
içinde sendikacılık hareketine kaynaklık eden işçi örgütlenmelerinin 
büyük payı olmuştur.

T Ü R K İY E ’D E  D E M O K R A T İK L E Ş M E  V E  S E N D İK A C IL IK

Demokratikleşme süreci ile sendikacılığın gelişimi arasındaki 
ilişki bakımından ülkemizin tarihinde gözlemlenen evrimin Batı'da 
daha önce görülenden bazı noktalarda ayrıldığı bilinmektedir.

Batı’da sanayi devriminin sonucunda doğan işçi ve sendika hareketi 
demokrasinin doğuş ve gelişim süreci boyunca önerrili bir motor işlevi 
görmüştür. Sendikacılığın doğuşunda görülenlere paralel olarak de
mokrasinin doğuş ve gelişimi de işçi hareketinin uzun yıllar süren 
çetin ve çileli mücadeleleri sonucunda gerçekleşebilmiştir.

Türkiye'de ise sendikacılığın doğuş ve gelişim sürecinde 
gözlemlenen sınıf mücadelelerinin Batı'da daha önce görülenlerle mu
kayese edilebilecek boyutlarda olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Bunun gibi, demokratikleşme hamlelerinin gerçekleştirilmesi 
açısından da önem taşıyan bazı dönüm noktalarının yakından ince
lenmesi göstermektedir ki işçi hareketinin belirgin katkıları söz konusu 
olmamıştır.

Bu farklılığın başlıca nedeni, Türkiye'de sanayileşmenin gecikmiş 
olması ve bunun sonucu olarak ilk demokratikleşme hamlelerinin 
Batı'dakine benzer türde sınıf ayrılıklarının belirginleşmediği, do
layısıyla işi hareketinin henüz doğmadığı bir ortamda 
gerçekleştirilmiş olmasıdır. Daha açık bir deyişle, demokrasi 
çabalarında işçi ve sendika hareketinin Batı'daki gibi yer almamış ol
ması Batı'daki gibi bir işçi hareketinin henüz doğmamış olmasının 
sonucudur. Buna karşılık, Türkiye'de demokratikleşme çabaları, ge
nellikle kitlesel bağları yeterince güçlü olmayan asker-sivil aydın kad
rolara dayalı hareketlerin ürünü olmuştur.

Bununla birlikte, demokratikleşme süreci ile sendikalaşma 
arasındaki yakın ilişkiyi ülkemizde demokrasinin gelişim tarihi 
çerçevesinde de gözlemlememiz mümkündür. Ancak bu ilişki,
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ülkemizin değişik tarihsel özelliklerinin sonucu olarak, demokrasinin 
doğuş ve gelişimine sendika hareketinin katkıları biçiminde değil, 
daha ziyade sendikacılık hareketinin gelişimine demokratikleşme 
hamlelerinin katkıları biçimende tezahür etmiştir. Bu durumu demok
ratikleşme sürecinin tüm önemli dönüm noktalarının gözleminden 
çıkarmamız mümkündür.

Ülkemizde demokratikleşme açısından önemli ilk adımlardan biri 
olan 1876 Meşrutiyet hareketinin ne öncesi, ne de sonrası bakımından, 
önemli bir sendikacılık hareketinden bahsedememekteyiz. 1908'de ilan 
edilen II. Meşrutiyetin oluşumuna katkıları yok denecek kadar 
sınırlıdır. Buna karşılık, II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte sendikacılık 
hareketinde belirgin bir canlanma görülmüştür.

II. Dünya Savaşı sonunda, Cumhuriyetin başlangıcından itibaren 
gerçekleştirilen sanayileşme hamlelerinin sonucunda oluşan işçi biri
kimi, belli bir sendikalaşma dalgasına zemin oluşturabilecek boyut

tadır. Gene de çok partili hayata geçiş kararlarında işçi hareketinden 
yükselen taleplerin belirleyici bir rol oynadığını söylemek gerçekçi bir 
yaklaşım olamaz. Oysa, çok partili hayata girildikten ve demokratik
leşme yolunda yeni bazı adımlar atıldıktan sonra yapılan bazı yasal 
düzenlemelerin de katkısıyla sendikacılık yeni bir diriliş dönemine 
girebilmiştir. Cemiyetler Kanununun sendika kurulmasını yasaklayan 
hükmünün kaldırılması ve ilk Sendikalar Kanununun, yürürlüğe gir
mesi, bu dönemin sahne olduğu gelişmelerdir.

Aynı gözlem, 27 Mayıs sonrası için de geçerlidir. Sendika, toplu 
sözleşme ve grev hakkını güvence altına alan 1961 Anayasasının 
oluşumunda Batıdakine benzer bir sınıf mücadelesi ortamının so
nuçlarından sözedilemez. Buna karşılık, 1961 Anayasası ile başlayan 
dönemin, Türk sendikacılığının gelişim çizgisi içinde ifade ettiği 
olağanüstü önemi görmemek mümkün değildir.

Türkiye’de demokratikleşme doğrultusunda yaşanılan evrimin 
bugün ulaşmış olduğu noktada, demokrasinin gelişimi açısından sen
dika hareketinden kaynaklanan etkilerin, hala Batıdaki durumla muka
yese edilebilecek kadar önemli olmadığı söylenebilir. Ancak, yakın 
tarihimizde demokrasiye yönelik darbeler çerçevesinde ortaya çıkan bir 
gerçeğin öneminin küçümsemek de mümkün değildir. Bugün artık 
Türk sendikacılığı, demokrasiye yönelik tehditkâr emeller açısından 
görmemezlikten gelinebilecek önemsiz bir kurum olma aşamasına ge
rilerde bırakmıştır. Sendikacılık, demokrasiye uzanan ellerin dokun
mak zorunda kaldıkları büyüklükte bir unsur haline gelmiştir. De
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mokrasiyi koruyabilecek etkinlikte bir unsur olabilmenin önemli bir 
aşaması da herhalde budur.

D E M O K R A S İ İÇ İN  S E N D İK A C IL IK  N İÇ İN  G E R E K L İD İR ?

Demokrasi için sendikacılık yalnızca doğuş ve kuruluş aşamaları 
bakımından gerekli değildir. Aynı zamanda, demokrasinin gereği gibi 
işlerlik kazanması açısından da sendikacılığa ihtiyaç vardır.

Kimileri, yurttaşların belli aralıklarla seçime gitme imkânına sahip 
olmalarını, demokrasi için yeterli sayabilir. Bu gibilere sorarsanız, oy 
sandığının, oy pusulasının bulunması yeterlidir.

Oy sandığı ve oy pusulası varken, demokrasi açısından ayrıca sen
dikaların kurulmasının zararlı olacağım, bu yüzden huzurun bozul
duğunu ileri sürenler bile olabilir. Onlara göre, yurttaşlar, işçi olsunlar 
veya olmasınlar, seçim mekanizması yoluyla sorunlarına diledikleri 
çözümü getirebilecek yönetimleri işbaşına getirebileceklerinden, 
işçilerin sendikal mücadeleye koyulmalarının hiçbir olumlu anlamı 
yoktur.

Gerçekte, oy sandığının demokrasi açısından taşıdığı vazgeçilmez 
önemi reddetmeye elbette ki imkân yoktur. Ancak, demokrasinin 
yalnızca seçimden ibaret olduğu da asla söylenemez.

Demokrasi açısından seçim, bir arabanın direksiyonuna benzetile
bilir. Araba için direksiyon önemlidir; ama arabanın doğru ve eksiksiz 
işleyebilmesi için diğer bazı parçalarının da tam olması gerekir. 
Örneğin, tekerleklerinin olması gerekir. Eğer bir arabanın tekerlekeri 
eksikse yürümez. Veya tekerleklerinin birinin havası eksikse sürekli bir 
tarafa çeker. Doğru gitmesi için direksiyon yetmez; tekerleklerin hava
larının da tam ve dengeli olması gereklidir.

Bir arabanın tekerlekleri gibi demokrasinin de doğru ve akıcı bir 
biçimde işleyebilmesi için gerekli olan bazı unsurlar ve kurumlar 
vardır. Düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, üniversite özerkliği 
bunlardan bazılarıdır. Bizim konumuz bakımından önem taşıyan ise 
sendika hak ve özgürlüğüdür.

Sendika hak ve özgürlüğüne yer tanımayan bir rejim, veya güçlü 
sendikaların bulunmadığı bir rejim, demokrasi sayılamaz. Böyle bir 
rejimde seçimlere imkân tanınsa da demokratik işleyişin sağlanması 
mümkün olamaz. Sendikaların gereken güçte etkinliklerini ortaya ko
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yamadıkları bir rejim, tıpkı tekerleklerinin birinin havası eksik bir 
araba gibi sürekli bir tarafa eğilim gösterir ve sonunda bir kazaya 
uğraması kaçınılmaz olur.

Sendika özgürlüğü olmayan bir rejimi, adı demokrasi de olsa sürekli 
olarak bir tarafa meyletmeye zorlayan ve çarpıklaştıran bazı etkenler 
vardır. Bu etkenlerin başında sermayenin belli bazı ellerde adaletsiz bir 
biçimde toplanmış olmasından kaynakalanan çarpıklıklar gelir. Bu tür 
etkenler, demokrasiyi, nalıncı keseri gibi hep bir tarafa doğru yontan 
bir işleyişe çevirmek doğrultusunda sonuçlar doğururlar. Bu yüzden, 
demokrasinin eşit bireylerin rejimi olma vasfını yitirmesi tehlikesi 
başgösterir.

Ekonomik gücün belli ellerde toplanması, belli bir azınlığa de
mokratik ağırlıklarıyla orantılı olmayan bir ağırlık kazandırır. Bu 
yüzden, sağdan sola tüm siyasal partilerin, programlarını oluştururken, 
kadrolarını biçimlendirirken, görücüye çıkar gibi, bir avuç insana ken
dilerini beğendirme kaygusu taşıdıkları görülür. Herhangi bir demok- 
atik temsilden güç almayan veya herhangi bir bilimsel otorite vasfı 

taşımayan bir avuç insan, yalnızca ekonomik güce dayanmaktan doğan 
özellikleri sayesinde her konuda seslerini duyurma imkânına kavuşur. 
Kitle haberleşme vasıtaları onların denetimi altına gerer, ilanlarının 
kesilmesinden endişe eden basın, onların meşrebine göre kalem oy
natmaya özen gösterir. Onlara sahip oldukları bu güçle, siyasal iktidarı 
biçimlendirmekte ve dolayısıyla etkinliklerini siyasal gücü de kullana
rak genişletmekte geniş kolaylıklar elde ederler.

Kuşkusuz, ekonomik gücün bu denli yoğunlaşması ulusal sınırlara 
sınırlı kalmaz, uluslararası düzeyde sermaye yoğunlaşması, siyasal 
rejimlerin uluslararası alandan kaynaklanan çarpıtıcı etkilerle karşı 
karşıya bırakır.

Siyasal rejimlerin bu tür çarpıtıcı etkilerden kurtarılması veya bu 
tür etkilerin sonuçlarının bir ölçüde dengelenebilmesi, sendikal hak ve 
özgürlüklerin demokrasi açısından taşıdığı önemi gündeme getirmek
tedir. Çalışan kitleler, geçinmek için emeklerinden başka unsura sahip 
olmayan insanlar, ancak örgütsel dayanışma içine girdikleri ve bu yolla 
güçlerini biraraya getirdikleri takdirde demokrasiyi çarpıtıcı etkileri 
ortadan kaldıracak yönde veya en azından dengeleyecek doğrultuda bir 
unsur oluşturabilirler.

Bu çerçevede, öncelikle işçilerin sorumluluğunun akla gelmesi, 
sorumluluğun güçle orantılı olması zorunluğununun bir sonucudur.
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Gerçekten, çalışan kitleler arasında öncelikle işçiler, örgütlenme ola
nağına en önce ve en güçlü bir biçimde kavuşma özelliğine sahip ol
duklarından, demokrasinin çarpıklıktan kurtarılması ve yıkılıp gitme
sinin önlenmesi bakımından en başta gelen sorumluluğa sahiptirler.

Kuşkusuz, çıkarlarını gerçekleştirmek için demokrasiyi bir ayak 
bağı gibi gören ve bu yüzden, demokrasiyi yok etmek veya geriletmek 
için fırsat kollayan unsurlardan, demokrasi açısından herhangi bir so
rumluluk beklemenin hiçbir anlamı yoktur.

S E N D İK A C IL IK  İÇ İN  D E M O K R A S İ N İÇ İN  G E R E K L İD İR ?

Sendikacılık işçi sınıfının eseridir. Tarihsel süreç içinde sendi
kacılığın doğabilmesi için işçi sınıfının bir toplumsal varlık olarak 
tarih sahnesindeki yerini almasını beklemek gerekmiştir. İşçi sınıfını 
doğuran temel unsurlar, sanayileşme ve tekelleşmedir. Dolasıyla, 
sendikacılık, çeşitli toplumlarda ve dönemlerde, sanayileşmenin ve 
tekelleşmenin yoğunluk kazanmasına koşut olarak gelişme 
göstermiştir. Bu unsurların belirlediği ortamda beliren emek-sermaye 
ayrılığı, işçi denilen ve emeğini, üretim araçlarının sahibi konumun
daki sermayedarlara sunarak geçimini sağlayan çalışan kategorilerinin 
doğuşuna yolaçan koşulları ortaya çıkarmıştır.

İşçi sınıfı, bir toplumsal güç olarak tarih sahnesindeki yerini aldığı 
andan itibaren, iki önemli işlevi birden yerine getirmeye başlamıştır. 
Bir yandan, sendikal örgütlenme çabası içine girmiş; diğer yandan da 
demokrasinin doğması ve gerçeklik kazanması mücadelesinde çok te
mel bir rol oynamaya başlamıştır. Demokrasi mücadelesinin sendikal 
mücadeleyi bütünleyen bir unsur olarak gündeme gelmesinin ardında 
yatan temel neden, işçi sınıfının çıkarlarının ve sendikacılığın, ancak 
demokrasi kurallarının egemen olduğu bir toplumsal yapı içinde ge
rekli güvenceye kavuşabilmesidir.

Bu durumu, yumurtasının kabuğunu kırıp Dünya'ya gözlerini açan 
bir kuşun, bir yandan kanatlanıp uçmaya çalışırken bir yandan da 
içinde barınacağı yuvayı inşa etmesine benzetebiliriz. İşçi hareketi, 
sendikalaşarak kanatlanabilir. Örgütlü işçi hareketinin doğup ge
lişmesini mümkün kılabilecek, yani ona yuva olabilecek ortam ise, 
demokrasidir.

Demokrasinin gerçeklik kazanmasında sendikaların temel bir rol 
oynamış oldukları, çok açık bir tarihsel doğru olmakla birlikte, gerçek
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sendikacılığın doğuşu ve yaşaması da demokrasinin varlığına 
bağlıdır.

Sendikacılığın, yalnızca varlık kazanabilmesi için değil, işlevlerini 
gereğince yerine getirebilmesi ve sendikal mücadele sonucunda elde 
edilen kazanımların gerçekliği, bütünlüğü ve kalıcılığı için de demok
rasi gereklidir.

Sendikaların görevi, ülkemizde yürürlükte olan 12 Eylül Anaya
sasında yer alan, çok sınırlandırıcı bir yaklaşımın ürünü olan dar bir 
tanımdan hareketle, "Üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve 
sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek olarak belirlene
bilir". Biraz düşünülecek olursa kolayca görülebilir ki sendikaların 
üzerine düşen görev,böylesine dar bir tanımdan hareket edilerek belir- 
lense bile,yalnızca toplu pazarlık ve grev gibi salt ekonomik mücadele 
yollarına bağlı kalınarak ve demokratik katılım sürecine kayıtsız 
kalınarak yerine getirilemez.

Herşeyden önce,toplu pazarlık ve grev kumrularının demokratik 
olmayan rejimlerde yeterince özgür bir biçimde işletilmeleri mümkün 
değildir.Buna ek olarak, toplu pazarlık ve grev gibi mücadele yol
ları,demokratik katılım yollarının işlerlik kazanması ölçüsünde anlam 
ve içerik kazanabilir.

Bu düşüncemizi açıklayabilmek için şöyle somut bir örneğe 
başvuralım:

Bir toplu sözleşme biriminde,yalnızca toplu sözleşme metninde 
yazılan ücret rakamının artış oranına bakarak,işçilerin gelir düzeyinin 
ne kadar düzeldiğini belirlemek mümkün müdür?Elbette ki hayır.Eğer 
fiatlardaki artış,toplu sözleşme metnine yazılmış olan ücretlerdeki 
artış oranından yüksekse,işçilerin gelir düzeyi gerçekte art
mamış,azalmıştır.

Demek oluyor ki sendikalar,üyelerinin ekonomik ve sosyal 
çıkarlarını korumak ve geliştirmek sorumluluğunu taşıyorlarsa, 
yalnızca toplu sözleşme metnine yazılı rakamlara takılıp kalmaları 

boşuna bir çaba olur.Bunun yanısıra fıat artışlarıyla da ilgilenme
li,yani, fıat politikasının belirlenmesinde de etkili olmaya 
çalışmalıdırlar.

İş bununla da kalmamaktadır.Fiyat politikası gibi, vergi politi
kasından tutunuz, sağlık politikasına, eğitim politikasına...kadar ülke 
ve toplum yönetimiyle ilgili her alanda izlenen politika ve alınan ka
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rarlar,sendikaların üyelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını ilgilendi
ren sonuçlar doğururlar.

Örneğin:

Ülkede eğitim,paralı olduğu için,yalnızca varlıklı kesimleıin 
çocuklarını okutabilmelerine imkan verecek biçimde düzenlenmişse;

Sağlık hizmetleri piyasanın acımasız kurallarına terkedildiği 
için,kimi insanlar yakınlarının ölülerini hastaneden çıkaracak parayı 
bulamazken,kimileri en basit tıbbi müdahaleler için,dünyanın en lüks 
hastanelerinden yararlanabiliyorlarsa;

Çalışanların alın teriyle oluşmuş,kâr eden devlet 
işletmeleri,yerli-yabancı sermayeye ucuz iratlarla satılırken,zarar eden 
özel işletmeler,devlet tarafından yüksek fiatlarla satın alınıyorsa;

Ulusal gelirin çok azını alan geniş çalışan kesimler,vergi yükünün 
büyük bölümünü taşırken, ulusal gelirin büyük bölümünü alan dar bir 
kesim çok az veya hiçe yakın vergi ödemekteyse;

Çalışan kesimler,hiç yararlanmadıkları ve dar bir kesimin akıl al
maz lüksüne giden dış borçların ödenmesi için,ağır yük altına sokul
maktaysa;

Borsa'da veya başka bazı spekülatif kazanç sağlayıcı alanlarda, bir 
anda bir fabrika dolusu işçinin gelirini sağlayan, emeksiz gelir peşinde 
koşanları himaye için devlet imkanları seferber edilirken,işsizler kendi 
kaderlerine terkedilmekteyse...

Bu durumda, toplu sözleşme faaliyeti;kepçe ile alınanı,çay kaşığı 
ile geri alma çabasına benzer.

Dolayısıyla sendikalar,üyelerinin ekonomik ve sosyal çıkarlarını 
korumak ve geliştirmek biçiminde tanımlanan görevlerinin gereğini 
yerine getirebilmek için ister istemez tüm demokratik katılım kanal
larından sonuna kadar yararlanmak ve akla gelebilecek her türlü politik 
kurum ve karar üzerinde etkili olmak zorundadırlar. Bunun içindir ki 
sendikaların mücadelesinin geniş boyutlu bir demokratik katılım me
kanizmasıyla bütünlenmesi kaçınılmazdır.

Bu kaçınılmazlık, ülkemizde 1980 sonrasında beliren çarpıklıklar 
yüzünden daha da belirginleşmiştir. Ülkemizde 1980 sonrasında uy
gulanan ekonomik model, geniş çalışan kesimlerin gelirlerinde hızlı 
bir aşınma meydana getirirken, spekülatif kazanç sağlayanların, ranti
yelerin ve ulusal gelirin yarısını aşmış bulunan dış borç ödemeleri
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dolayısıyla da bazı uluslararası sermaye çevrelerinin aslan payını al
maları sonucunu doğurmuştur.

Dikkat edilirse gelir dağılımında aslan payını almış olan bu ke
simler, toplu pazarlık masasına oturmazlar. Bir başka deyişle, serma
yedar sınıf içinde esas "malı götürmüş" olanlar toplu pazarlık sürecinin 
dışındadırlar. Dolayısıyla, son yılların soygunlarının başlıca hedefi 
olmuş olan devleti veya bu vurgun ortamında en avantajlı konumda 
olmayan bazı sanayici-işveren kesimlerini hedef alan bir toplu 
sözleşme faaliyetinin gelir dağılımındaki bozulmanın önlenmesinde 
yeterli olması mümkün değildir. Bu durum, sendikaların geniş boyutlu 
demokratik katılım yollarından ve kurumlarından yararlanmak sure
tiyle etkin bir siyasal mücadeleye katkı sağlamalarını zorunlu kılan 
ayrı bir somut bir unsur oluşturmaktadır.

Bütün bu zorunluluklar, demokrasinin varlığı ve gerçekliği soru
nuyla yakından bağlantılı olarak yanıt bulabilir.

İ Ş Ç İ L E R İ N  V E  S E N D İ K A L A R I N  D E M O K R A S İ

M Ü C A D E L E S İ N E  K A R Ş I  A N L A Y I Ş L A R

Çıkarları gereği demokrasiye karşı olanların, demokrasinin 
gerçeklik kazanması açısından ilk akla gelen ve en önemli gücü 
oluşturan örgütlü işçi hareketinin karşısına çeşitli engeller 
çıkarmaları doğaldır. Bu yolda yasaklara, baskılara başvurulması sen
dikacılık tarihi boyunca çok görülmüştür. Önce en basit anlamda sen
dikalaşmanın önüne geçilmek istenir; bunda başarı sağlanamayınca, 
sendikaları dar bir faaliyet alanına sıkıştıracak ve demokratik katılım 
yollarını tıkayacak çareler aranır.

Ancak, işçileri ve sendikaları demokratik katılım sürecinin dışında 
tutmayı sağlayacak en etkin yol, bizatihi bu kesimlerde demokratik 
katılımın yararsız ve hatta zararlı olduğu yolunda bir anlayış 

doğmasına yol açacak ideolojik koşullanmaların sonucunda sağlanır.

Sendikacılık tarihi içinde sendikaların yönetimlerinde, seçimlerin 
boykot edilmesinden tutunuz, işçi hareketine dayalı bir siyasal hare
ketin oluşturulması fikrine karşı çıkılmasına kadar, demokratik 
katılım süreçlerini reddeden değişik eğitimlerin egemen olduğu 
görülmüştür.
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Çok değişik türlerde beliren bu eğilimlerin arkasında yatan temel 
neden, işi hareketinin kendine güvensizliğidir. İşçi hareketi kendine 
yeterince güven kazanmadığı dönemlerde politikayı ve demokratik 
mücadeleyi bulaşmaması gereken bir çamur alarak görmüştür.

Bu yaklaşımı, hükümeti, devleti ve yasaları dönüştürme veya de

mokratikleştirme gücünü kendilerinde göremedikleri için hükümetsiz 
ve yasasız toplum hayaline kapılmış olanların benimsedikleri anarşist 
düşüncede görmek mümkündür. Belli dönemlerde çeşitli toplumların 
sendika hareketlerine hakim olmuş olan anarşistler, demokratik 
mücadelenin başarısından umutsuz oldukları için,, kendilerini meçhul 
bir gelecekte bir anda olup bitecek bir devrim hayaliyle avut
muşlardır.

Tarafsız politika ve ücret bilinci gibi kavramları benimseyerek, ge
niş kapsamlı bir demokratik mücadelenin dışında kalmayı savunmuş 
olan Amerikan sendikacılık anlayışının temelinde yatan da budur. 
Bütün bu akımlar, sonuçta siyaset arenasının yalnızca varlıklı kesim
lerin at oynattığı bir alana dönüşmesi, dolayısıyla demokrasinin sınırlı 
kalması sonucuna katkı sağlamışlardır.

Bir bakıma, bir zamanlar Türk-İş yönetimine hakim olmuş olan ve 
artık tüzükten çıkarılmış bulunan "partilerüstü politika" anlayışı da bu 
çerçevede açıklık kazanabilir.

Ülkemizde Batı'dan farklı olarak sendika hareketinin gelişimi, si
yasal partilerin oluşumuna göre daha sonradan ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle, sendikaların etkisinde bir parti yapılanması olamamıştır. 
Ancak, sendikaların, daha önceden mevcut partilerin etkisinde kalması 
tehlikesi daima varolagelmiştir.

"Partilerüstü politika" anlayışı, sendikaları, mevcut siyasal partile
rin güdümüne sokmama kaygusuna yanıt teşkil eder gibi göründüğü 
için bir süre belli bir kabul görmüştür. Gerçekte ise bunun tam tersi 
olmuş; "partilerüstü politika" sendika hareketine dayalı ve sendika ha
reketinin yönlendirdiği siyasal oluşumların doğuşuna engel teşkil 
eden bir unsar olarak işlev görmüştür. Bu arada, Türk sendikacılğının 
hakim noktalarında, özellikle iktidar partisi mensubu liderlerin yer 
aldığı da pekala ve sıkça görülen bir durum teşkil etmiştir. "Parti
lerüstü politika" Türk sendikacılığının, büyük bir bölümü itibariyle, 
egemen siyasal güçlerin güdümüne sokulmasını kolaylaştıran bir pa
ravan hizmeti görmüştür.
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S E N D İ K A  V E  S İ Y A S A L  P A R T İ

Elbette ki sendikalar birer siyasal parti değildir. Sendikaların 
görevi, siyasal partilerden ayrıdır. Sendikalarda aynı çatı altında top
lanmış olan insanları bir araya getiren bağ, siyasal partilerde olduğu 
gibi siyasal görüş birliği değildir. Sendikalar çıkarları ortak insanları 

bir araya getirir. Bazı ülkelerde sendikaların çatısı altında sağlanmış 
olan çıkar ortaklığına dayalı birlik, siyasal birliğe de dönüşmüş ve 
belli ve tek bir siyasal partiye destek olunması sonucunu doğurmuştur. 
Örneğin, İngiltere'de ve İskandinav ülkelerinde görülen budur.

Bununla birlikte, genel olarak bir sendikanın üyelerinin aynı siyasal 
görüşten olmalarını şart koşan bir örgütlenme yoluna gidilmesi, sen
dikacılık açısından çok zararlı sonuçlar verebilir. Bu yüzden sendika

ların özen göstermeleri gereken bir husus olan sendikal birlik ilkesi 
derin yaralar alabilir.

Sendika bir okuldur. Bu okul içinde, çıkarları aynı olan insanlar, 
edindikleri deniyimlerle, ortak mücadelelerinin sonucunda elde ettik
leri başarılardan veya uğradıkları başarısızlıklardan çıkardıkları 
derslerle siyasal çözüm ve tercih açısından da ortak sonuçlara varabi
lirler. Bu sonucun sağlanmasında sendikal birlik içinde yürütülen poli
tik mücadele de önemli bir rol oynar.

Ancak, bu belli bir aşamanın sonucunda ulaşılabilecek bir durum
dur. Başlangıçta, bu sonucun sağlanması beklenmez. Bir başka de
yişle, herkesin aynı siyasal görüşte olmasını ve belli bir siyasal partiyi 
desteklemesini veya belli bir siyasal parti oluşumuna katılmasını, 
sendikal yapılanmanın ve mücadelenin başlangıcında aranması gere
ken bir ön koşul olarak belirlemek, arabayı atın önüne koşmak kadar 
yanlış bir tutumdur.

Bazı çocuklar vardır; çorbaya, ete, pilava dokunmadan, yemeği tatlı 
ile başlayıp, tatlı ile bitirmek isterler. Böyleleri kısa zamanda beslenme 
/.afiyetine uğrarlar. Sendikal mücadelede de belli bir aşamanın sonu
cunda ve belli bazı zahmetlere katlandıktan sonra varılabilecek bir so
nuca hemen ulaşmaya çalışmak, sendikal harekette zaaflar yaratır. 
Bölünmeler olur; kitleden soyutlanma ve bir klüp niteliğine bürünme 
sakıncası başgösterir.

Bugün, etkin bir sendikal mücadelenin yanı sıra, sağlam, birleşik 
vr geniş bir temel üzerinde güçlü siyasal oluşumların doğmasını 
sağlamış olan sendikal hareketler, bu sonucu uzun süren arayışlar ve 
yoğun mücadeleler sayesinde gerçekleştirebilmişlerdir.
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Kuşkusuz, bu konuda da geçerli olması gereken ölçüt ve koşul, 
alınacak her türlü kararın ve gerçekleştirilecek her türlü oluşumun, 
mümkün olan en geniş sendikal katılıma dayalı olması ve demokrasi 
kurallarına özenle saygı gösterilmesidir.

S E N D İ K A L A R A  S İ Y A S E T  Y A S A Ğ I
Sendikaların birer siyasal parti olmadıkları reddedilmez bir gerçek 

teşkil etmekle birlikte, sendikaların her türlü faaliyetinin ister istemez 
belli bazı siyasal yanlarının bulunması da kaçınılmazdır. Bu durum, 
toplum hayatında her şeyin birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir 
bütün oluşturmasından kaynaklanır.

Bu nedenledir ki sendikaların siyasal faaliyette bulunmalarını ya
saklayıcı doğrultudaki hükümler, sendikaların en temel işlevlerini ye
rine getirmekten alıkoyucu biçimde yorumlanabilir. Nitekim geçmişte 
de böyle olmuş, sendikaların siyasal faaliyette bulunmalarını yasakla
yan bir hüküm öngören 1947 tarihli sendikalar kanununun yürürlükte 
olduğu dönemlerde, pamuk ipliği ithalinin yasaklanmasını isteyen veya 
grev hakkı tanınmasını talep eden sendikaların bile siyasetle 
uğraştıkları gerekçesiyle takibata uğradıkları görülmüştür.

Bu tür yasakların en büyük sakıncası, keyfi yorumlara açık kapı 
bıraktıkları için, genellikle siyasal iktidarın hoşuna giden sendikal fa
aliyetlerin en koyu siyasal nitelikte olsalar bile teşvik görmesi, buna 
karşılık, en sade ye temel sendikal eylemlerin yasaklanması sonucunu 
doğurmalarıdır. Örneğin, sendikal örgütlerin iktitardaki bir politikacı 
lehine toplantı düzenlemeleri siyaset sayılmaz da iktidarın politikasını 
eleştirici nitelikte bir dilekçeyi sunmak için bazı sendika liderlerinin 
Meclis'e doğru yürüyüşe çıkmaları adli takibat konusu olabilir.

Sendikaların siyasetle uğraşmalarını engelleme görüntüsü altında, 
en temel nitelikteki faaliyetlerine engelleme tehdidi taşıyan bazı ya
saklayıcı hükümler, 12 Eylül sonrası düzenlemeler çerçevesinde 
yoğunlaştırılmıştır.

Yürürlükteki Anayasa, sendikaların siyasal amaç gütmesini ve si
yasal faaliyette bulunmasını yasaklamıştır. Her türlü sendikal eylemin 
kaçınılmaz olarak siyasal yönü bulunacağına göre, bu hükme dayana
rak tüm sendikal faaliyetlerin yasaklanması sonucuna varacak bir an
layışın asla egemen olmaması temenni edilir. 2821 Sayılı Sendikalar 
Kanunu, 1988'de yapılan değişiklikle birlikte, bu hükmü biraz yu
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muşatma yoluna gitmiş; "Münhasıran ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerin" korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan faaliyetler 
ve açıklamalar siyaset yasağı kapsamı dışında tutulmuştur. Gene te
menni edilir ki hiç bir şey münhasıran ekonomik ve sosyal olamaya
cağına göre bu hükümden hareketle sendikaları baskı altında tutacak 
anlayışlar, egemen olmasın. Kuşkusuz, yasa metinlerinden temenniler 
doğrultusunda sonuçlar çıkmasını gerekli ve mümkün kılmayacak 
ölçüde açık ve sendika özgürlüğü ilkesiyle çelişmeyen düzenlemelere 
gidilmesi daha uygun bir yoldur.

Siyaset yasağı ile ilgili kısıtlamalar bundan ibaret değildir. 2821 
Sayılı Kanunun 37. maddesi, sendika ve konfederasyon yöneticilerinin 
bir siyasi partinin yönetim organlarından herhangi birinde görev alma
larını yasaklamıştır. İlave olarak, sendika ve konfederasyonun organ

larındaki görevlerinin askıya alınması, seçilmeleri halinde ise bu 

görevlerinin son bulması öngörülmüştür.

Ayrıca Anayasanın 82. maddesi "Sendikaların ve bunların üst ku

ruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve 
denetim kurullarında" görev alanların ve bu örgütlerin "vekili" olan
ların aynı zamanda milletvekili olmalarını yasaklamıştır. Buna 
karşılık, bazı işveren örgütlerinde, şirketlerde ve holdinglerde 

yönetici veya vekil olanların bu tür yasaklar dışında oldukları 
düşünülürse, yapılan bu düzenlemelerin tek yanlı niteliği daha da be
lirginleşmektedir.

Kuşkusuz, sendikaların demokratik katılım yolundaki etkinlikleri

ni sınırlayan mevzuat hükümleri bunlardan da ibaret değildir. 12 Eylül 

sonrasında çok değişik kanunlarla yürüllüğe sokulan hükümler sendi
kaları etkisizleştirici bir bütün oluşturmaktadır. Esasen, sendikaları en 

temel fonksiyonlarını yerine getirmede ve üyelerinin güvenini kazan
mada zaafa düşüren mevcut sendikal mevzuat, dolaylı veya dolaysız 
olarak sendikaların demokratik katılım bakımından güçlerini 

sınırlayıcı sonuçlar getirmiştir.

M E M U R L A R A  S İ Y A S E T  Y A S A Ğ I

Sendikalarla ilgili bu yasaklara ek olarak, son yıllarda sendikal 

haklarının kullanımı yolunda yeni bir çaba içine girmiş olan memur

larla ilgili siyaset yasağına değinmek gerekli görünmektedir...
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Gerçekte memurların siyasi partilere girmelerini yasaklayan an

layışın arkasında yatan asıl neden, siyaseti dar ve ayrıcalıklı bir kesi

min uğraş alanı olarak görme ve sınırlı tutma amacıdır. Memurlar, 
eğitim ve kültür düzeyleri dolayısıyla, siyasi alanda çok etkin olabile

cek bir çalışan kesim oluşturdukları için, onların siyasette rol almaları 

olasılığı bazı çevrelerde ürküntü yaratmaktadır.

Memurların siyasette etkin konuma gelmeleri, kamu yönetiminde 
partizanlık eğlimlerini artırmayacak; tam tersine, memurları bir takım 

siyasi oyunların kuklası olarak kullanma eğilimlerini frenleyen bir un

sur oluşturacaktır. Memurlar siyasete girerse, siyasetin dar ve 

ayrıcalıklı bir kesimin oyuncağı olmaktan çıkması ve nitelik kazan

ması süreci hız kazanacakıtr.

S O N  B İ R K A Ç  S Ö Z

Yürürlükteki mevzuatın, ülkemizde sendikacılığını demokratik re
jim  çerçevesinde yerine getirme sorumluluğunu taşıdığı ödev ve 
amaçlar bakımından büyük güçlükler öngördüğü bir gerçektir. Ancak, 
yakın geçmiş, yalnızca bazı güçlükler getirmemiştir. Karşılaşılan her 
türlü olumlu olumsuz gelişme, geride önemli bazı tecrübeler ve dersler 
de bırakmıştır. Öyle anlaşılıyor ki son yılların gelişmelerinden sen
dikacılık açısından çıkan en önemli ders, demokrasinin erdeminin 
sarsılmaz bir biçimde kavranması biçiminde belirmiştir.

Bu nedenledir ki, mevcut her türlü engele rağmen, Türk sendi
kacılığının bir bütün olarak,

- Ülkeyi bir avuç sermayedardan ibaret gören;

- Demokrasi ve sosyal adaleti lüzumsuz bir ayak bağı sayan,

- Demokrasiye yönelik müdahaleleri sivil görünüm altında 
sürdürme misyonunu temsil eden;

- Ülkeyi ucuz emek cenneti yapmakla öğünen;

- Başarısının ölçüsünü halkın onayında değil, bazı uluslararası fi- 
nans kurumlarının takdirlerinde arayan;

Bir anlayışın temsilcileri karşısında gösterdiği tepkiler, demokra
tik sorumluluklarının yerine getirilmesi açısından kayda değer adımlar 
teşkil etmiştir. Türk-İş’in 25 Eylül 1988 tarihinde yapılması öngörülen 
referandumda benimsediği tavrı açıklama amacıyla yayınladığı 27
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Ağustos tarihli Başkanlar Kurulu bildirgesinde de ifade edildiği üzere, 
sendikacılık hareketinin bugünkü temel görevi ve amacı "yurdumuzda 
siyasal ve ekonomik demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yer
leşmesidir... Bu, siyasal iktidarın korumaya çalıştığı ipoteğin 
kaldırılması, iktisaden güçsüz durumdaki çoğunluğun ekonomik ve si
yasal haklarının özgürlüklerinin tanınması ve yaşama geçirilmesi de
mektir."'
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BÖLÜM : VI 
BİR BELGE





BİR BELGE

(Derleyenin açıklaması: 274 Sayılı Sendikalar Yasasında bazı 
değişiklikler yapan ve dönemin AP hükümetinin çabalarıyla 29 Tem
muz 1970'de yürürlüğe giren 1317 sayılı Yasa, sendikalı işçi kesimiyle 
siyasal iktidar arasındaki ilişkileri ülkemizin tarihinde ender görülen  
ölçülerde gerginleştirm işti. Yasanın, Senato'da görüşülmesi 
aşamasından önce ve M illet Meclisinde kabulünden dört gün sonra 
15-16 Haziran olayları olarak bilinen olaylar patlak verdi.

1317 Sayılı Yasayla getirilen değişikliğe göre, b ir sendika veya f e 
derasyonun "Türkiye çapında faaliyet" gösterebilm esi için kurulu o l
duğu işkolunda çalışan işçilerin üçte birini temsil yetkisine sahip ol
ması koşulu aranmaktaydı. Bu koşulun varlığını takdir yetkisi 
Çalışma B akanlığı’na bırakılmıştı. Öte yandan, 275 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi G rev ve Lokavt Yasasını değiştirm ek üzere M eclise sunul
muş bulunan b ir başka tasan da ise toplu sözleşm e ve grev yetkisi, 
yalnızca, "Türkiye çapında faaliyet" koşuluna sahip bulunan sendikal 
*kuruluşlara tanınmıştı. D olayısıyla, ancak öngörülen üçte b ir barajını 
aşmış olan sendikalar toplu sözleşme ve grev yapabileceklerdi ve bu 
koşula sahip olmadığı takdir edilecek sendikal kuruluşların 
yaşam alarına fiilen  olanak kalmayacaktı.
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Dönemin iktidar yetkilileri, bu yasa ile gözetilen asıl amacın, 
DİSK'in kapatılması olduğunu oldukça açık b ir dille ifade etmekteydi
ler. (Bkz. A.Işıklı, Sendikacılık ve Siyaset, 4. baskı, İmge, Ankara, 
1990, s. 349-352). Bununla birlikte, İstanbul'da patlak veren olaylara  
yalnızca DİSK'lilerin değil, çok geniş b ir işçi topluluğunun katıldığı 
görüldü.

1317 Sayılı Yasaya karşı TİP, Anayasa Mahkemesi nezdinde iptal 
davası açtı. Anayasa Mahkemesi, 8-9 Şubat 1972 tarihli kararıyla, 
1317 sayılı yasanın, yukarıda açıkladığım ız toplu sözleşm e ve grev  
yetkisinin kullanımında baraj öngöreruhükmü başta olmak üzere, pek  
çok hükmünü iptal etti.

Anayasa Mahkemesinde davacı TİP adına sözlü açıklama yapm a  
görevini Alpaslan Işıklı üstlenmişti. Yasayı savunmak üzere, sözlü  
açıklama yapm ayı da Türk-İş adına Halil Tunç üstlenmişti.

Işıklı'nın 12 M art uygulamalarının bütün azgınlığıyla hüküm 
sürdüğü koşullarda, 8 Haziran 1971 günü Anayasa Mahkemesi kurulu 
önünde, yazılı olarak hazırlamaya olanak bulamadığı için irticalen  
yapm ak zorunda kaldığı konuşmanın resmi bant kayıtlarından  
çözülmüş tam metnini aşağıda bulacaksınız.

Işıklı, işçilerin özgür istençlerine dayalı sendikal birliğin sürekli 
savunucusu olmakla birlikte, DİSK'e, dolayısıyla sendika özgürlüğüne 
yönelik sald ırılar karşısındaki katkılarını daha sonraki dönemlerde de 
sürdürmüştür. 12 Eylül sonrasında DİSK'in beraatini öngören Temmuz
1991 tarihli Yargıtay kararı ile mallarının iadesini öngören Nisan
1992 tarihli Anayasa Mahkemesi karan öncesinde sunulan bilirkişi 
raporları da Işıklı’nın imzasını taşım aktadır.)

Efendim, Türkiye İşçi Partisi adına yüce Heyetiniz önünde bizlere 
konuşma imkânı verdiğiniz için teşekkürlerimizi arzederiz. Daha ev
vel Türkiye İşçi Partisi tarafından sunulmuş olan dâva dilekçesinde, 
bizim söz konusu 1317 sayılı Kanuna ilişkin görüşlerimiz ayrıntılı bir 
biçimde ifade edilmiş bulunmaktadır. Ben, burada, huzurunuzda ya
pacağım açıklamada, bu ifade edilen hususların ana noktalarına kısaca 
değineceğim ve bunları teyit edecek, doğrulayacak mahiyetteki bazı 
ilâve kanıtları, uygulamaları, örnekleri arzetmeye çalışacağım. B il
diğiniz üzere Türkiye İşçi Partisi tarafından sunulmuş olan dâva di
lekçesinde 1317 sayılı Kanunun Anayasaya aykırılığı yönündeki itiraz, 
başlıca iki nokta etrafında toplanmış bulunmaktadır. Bunlardan bir
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tanesi usul yönünden olmaktadır. Diğerlerini de esas yönünden olmak 
üzere guruplandırmış bulunmaktayız. Usul yönünden itirazımız, Ana
yasamızın 84. maddesine ilişkin bulunmaktadır. Anayasamızın 84. 
maddesine göre, Cumhuriyet Senatosu Başkanmın iki yıl için seçilmiş 
olması gerekmektedir.

İkinci yılın bitiminde yeniden se;çim yapılarak, yeni başkanın 
görevi devralması gerekmektedir. Ote yandan C. Senatosu iç 
tüzüğünün 4. maddesi de Anayasamızın bu maddesine aynen atıfta 
bulunmak suretiyle bu usulü benimsemiş bulunuyor. Söz konusu 274 
sayılı Kanunun tadil eden 1317 sayılı Kanunun görüşülmesine 
başlamadan çok önce, Cumhuriyet Senatosu Başkanmın görev süresi 
dolmuş bulunuyordu.

Görüşmeler süresi dolmuş bulunan Başkan'ın görev süresi es
nasında yürütülmüştür. Söz konusu itiraz edilen 1317 sayılı Kanunun 
kabulü sırasında süresi dolmuş olan Başkan, Başkanlık makamında 
bulunmakta idi ve 1317 sayılı kanunun altında süresi dolmuş bulunan 
Başkanın imzası bulunmakta idi. Yüksek Mahkemenizin, Başkanlık 
Divanının usulsuz olarak görevde bulunduğu sıralarda kabul edilmiş 
kanunların usul bakımından Anayasa'ya aykırılığı yolundaki içtihadı 
göz önünde bulundurulursa, bu usul yönünde yaptığımız itirazın mes
netleri zannederim gerekli açıklığa kavuşturulmuş olmaktadır. Bizim 
esas yönünden itirazımız bu kanunun çeşitli maddelerine ilişkin ol
makla beraber, ben burada huzurunuzu fazla işgal etmemek için, 
özellikle 9. maddeye ilişkin itirazlarımız üzerinde durmak ve onlara 
ilişkin bazı kanıtları ser„etmek ihtiyacını duymaktayım.

Müsaade ederseniz 9. maddeyi okuyacağım. "İşçi sendikaları aynı 
iş yerinde ve aynı iş kolundaki iş yerlerinde çalışan işçiler veyahut 
birbirleriyle ilgili iş kollarında çalışan işçileri içine alır. İşveren sen
dikaları aynı iş kolunda veyahut birbirleriyle ilgili iş kollarında 
çalışan işverenleri içine alır. Bir işçi sendikasının Türkiye çapında 
faaliyet gösterebilmesi için, kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan si
gortalı işçilerin en az 1/3 ünü, işçi federasyonlarının aynı iş kolunda 
mevcut sendikalardan en az ikisinin bir araya gelmeleri ve o iş kolunda 
çalışan sigortalı işçilerin en az 1/3’ünü temsil etmeleri gerekir. İşçi 
konfederasyonları A  ve B fıkralarına göre sendika ve federasyonlardan 
en az 1/3’ü Türkiye'de sendikalı işçilerin en az 1/3'nün üye sıfatiyle bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulurlar. İşveren federasyonları aynı iş 
kolunda mevcut Türkiye çapında faaliyette bulunmayı amaç edinmiş 
işveren sendikalarının en az ikisinin bir araya gelmeleri, işveren kon



federasyonları da mevcut federasyon veya Türkiye çapında faaliyette 
bulunmayı amaç edinmiş işveren sendikalarının en az beşinin bir 
araya gelmeleri suretiyle kurulur". İş kolları Çalışma Bakanlığında 
yapılacak bir yönetmelikle tesbit edilir denilmektedir.

Türkiye'de en çok işçiyi temsil eden işçi konfederasyonu veya 
konfederasyona bağlı sendikalar uluslararası meslekî teşekküller ku
rabilirler. Şimdi efendim, burada, ilk nazarda sanki yalnızca işyeri 
sendikalarının kurulmasında 1/3 aranmıyor gibi bir husus zikredil
mekte ise de, hazırlanmakta olan 275 sayılı Kanunu tadil eden 
değişiklk tasarısının son halini de nazara alarak burada itirazımızı 
bütünlüğe kavuşturmak gereğini duymaktayız.

Kanunun son almış olduğu şekilde işyeri sendikaları kaldırılmış 
bulunmaktadır. İşyeri düzeyinde toplu sözleşme yapmak olanağı 
kaldırılmış bulunmaktadır. İşyeri düzeyinde toplu iş sözleşmesi ola
nağı kalktığına göre ve bir işyeri sendikasının iş kolu seviyesinde fa
aliyette bulunabilmesi için 1/3 şartı arandığına göre bu takdirde işyeri 
sendikalarının hiç bir önemi kalmıyor demek olmaktadır. Dolayısıyla 
bütünüyle özetlemek gerekirse bu maddeyi, bir sendikanın kurulabil
mesi için, faaliyette bulunduğu, faaliyet alanındaki işçilerin ki bu 
işçilerin tanımında "sigortalı işçiler" denilmektedir, 1/3 ni, kurulabil
mesi için, kuruluş şartı olarak, 1/3 ni sağlaması şartı öngörülmüş bu
lunuyor. Hemen belirtelim ki bizim Anayasamız 1. ci maddesinde 
Türlaye Cumhuriyetinin niteliklerini sıralarken, diğer bir takım 
vasıfların yanı sıra, "Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik bir Cumhu
riyet" olduğunu belirmiş bulunmaktadır. "Türkiye Cumhuriyeti de
mokratik bir Cumhuriyettir." Dünyanın hiç bir ülkesinde, demokratik 
olduğunu iddia eden bir ülkede, bu çeşit bir uygulamaya rastlamak 
mümkün değildir.

Çıkarılmış bulunan 1317 sayılı Kanunun bu maddesinin gerekçesi 
ülkemizde bir sendika enflasyonunun olduğu, güçlü sendikaların 
doğmasının gerek olduğu, noktası üzerine toplanmış bulunmaktadır. 
Hemen kaydedelim ki "güçlü sendika" demek, sunî olarak birtakım 
işçilerin isimlerini üye defterlerinde toplamak demek değildir. Güçlü 
sendikaların kanunlarla yaratılması mümkün değildir. Güçlü sendika
ların doğması için kanunlarla imkânlar hazırlanabilir, fakat güçlü sen
dikaların yaratılması için kanunlar ve hel£ 1317 sayılı Kanun nite
liğindeki kanun yeterli değil, bilâkis aksi yönde neticeler tevlit edecek 
durumdadır. Söz konusu 1317 sayılı Kanun, 1/3 şartını koymak sure
tiyle bir defa otomatik olarak 1/3 ün dışında kalan 2/3 lük bir kitleyi
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sendikasız hale getirmiş bulunmaktadır ve sendikal mücadeleler tarihi 
ve toplumların evrimi bize göstermektedir ki güçlü sendikalar ancak 
mutlak bir sendikal özgürlük ortamı içinde, işçilerin serbestçe 
mücadele etmeleri ve meslekî dayanışma faaliyeti içerisinde bulun
maları ile mümkün olabilmektedir. Sendika enflasyonu doğduğu, sen
dika enflasyonu olduğu, güçlü sendikaların olmadığı yolundaki ge
rekçeler mesnetsiz kalmaktadır. Vereceğimiz misallerle bunu gerekli 

açıklığa kavuşturacağımı zannediyorum, diğer ülkelerden vereceğim 
misallerle. Zira ülkemizde sendikacılık doğuş halindedir. Ancak 1963 
den sonra sendikacılığın doğduğunu kabul etmek gerekir. Eğer biraz 
daha zorlarsak 1947 den itibaren, yani toplu sözleşme ve grev hakkına 
sahip olmayan sendikaların doğduğunu kabul etmemiz gerekecektir.

Elbette ki doğuş yıllarında sendikalar güçsüz olacaklardır. Sendika 
ancak serbestçe kurma ve faaliyette bulunma imkânı tanındığı takdirde 
sendikalar güçlenmek ve çıkarlarının birleşmekte, vahdette olduğunu 
görmek suretiyle, kendiliklerinden birleşme suretiyle, sendika birlikleri 
kurmak ve tek bir sendika çatısı altında toplanmak, tek örgüt çatısı 
altında toplanmak gereğini duyacaklardır.

Fakat hemen kaydedelim ki, bizden çok daha eski sendikal geleneğe 
sahip olan ülkelerde bile bu sağlanamamıştır. Bu hususu fazla 
mübalağalandırmamak gerekir. Bu normal doğal bir yoldur. Fakat o 
ülkelerde sendikaların gücünü artırmak için böyle bir yola başvurmak 
gereği hissedilmemiştir. Bu husus, bundan kesinlikle kaçınılmasının 
nedeni, bir faaliyet alanında birden fazla sendika kurulmasının 
imkânının saklı olmasının sendika özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası 
olduğuna dair uluslararası alanda iş hukukçularının üzerinde birleştiği 
bir noktanın ihmal edilmemesi hassasiyetinden doğmaktadır.

Nitekim 87 no.lu Uluslararası Çalışma Teşkilatı Sözleşmesinin 2. 
maddesi, "işçiler diledikleri sendikalara serbestçe girmelidirler" 
hükmünü getirmektedir. Bütün hukukçular, bütün tanınmış hu
kukçular, müellifler bu maddeyi sendikal plüralite anlamına yorumla
maktadırlar. Yani gidip faaliyet alanında birden fazla sendikalının bu
lunmasının, kurulmasının imkân dahilinde olmasının, sendikal 
özgürlüğün ayrılmaz bir parçası olduğu anlamında kullanmaktadırlar. 
Bu hususu bir misalle arzedeyim. Fransa'da örneğin, Fransa'da uzun 
yıllar sosyalist sendikalar, anarşist sendikalar çoğunlukta olmuşlardır. 
Adeta sendikacılığın tekelini elinde bulundurmuşlardır. Birinci Dünya 
Harbine kadar anarko sendikalistler, Birinci Dünya Harbinden sonra 
sosyalist eğilimli sendikalar, sendikacılıkta çoğunlukta olmuşlardır.



Fakat Fransa'da hiçbir zaman hükümetler bunlara sendikacılığın teke
lini kanunlarla vermek gereğini duymamışlardır. Bilâkis azınlıkta olan 
sendikalara bile toplu sözleşme yapmak olanağını tanımıştır. Fransız 
hukuku, İtalyan hukuku, toplu sözleşme yapmak olanağını bile 
tanımışlardır ve bu sendikalarda, doğal olarak sahip oldukları bu 
güçlerini kanunla takviye etmek, rakiplerini kanunlarla kapatmak ge
reğini hissetmemişlerdir. Hatta bu sendikaların taraftarı olan 
hükümetler 1936 da Fransa da Leon Blum hükümeti iktidara geçtiği 
zamanda bile bu ihtiyacı duymamışlardır. Çünkü bilmektedirler ki 
güçlü sendika ancak işçilerin desteği ile, işçilerin sempatisi ile doğar, 
işçilerin bilinçlenmesi ile doğar. Kanunların zoruyla güçlü sendika 
doğmaz.

Şimdi bizdeki çoğunluk sendikası da, yani Türk-İş, bu gerçeği 
kavramıştır. Başlangıçta Türk-İş’in bir kısım . üyeleri bunu 
söylemişlerse de bu gerçeği kavramıştır. Samimi olduğundan emin 
bulunduğumuz Sayın Halil Tunç'un 26 Ağustos 1970 tarihli Milliyet 
Gazetesindeki beyanını arz ediyorum: "Türk-İş Sendikalar Kanunu 
değişikliğini savunma durumunda değildir ve zaten güçlenmek için de 
böyle bir değişikliğe ihtiyacı yoktur. Bugün Türk-İş bütün yurtta işçi 
adına söz söyleyebilecek tek kuruluş niteliğini kazanmıştır.

Türk-İş'in bu güce erişmesinde ne yasalar, ne de değişiklikler rol 
oynamıştır. Bunda en büyük etken, yasalardan ve yasa 
değişikliklerinden de önemli olan işçinin güveni ve sevgisidir. " Ve 
yazısını şöyle bitiriyor: "Bu durumda Türk-İş'in savunacağı görüş, 
daha önce de öne sürdüğü gibi, sendikal hareketi düzenleyen bir sendi
kalar kanununun yürürlükte bulnmasının gereksizliği olacaktır."

Yani İngiltere’deki sistemi savunur duruma gelmiştir, Sayın Halil 
Tunç. Demek oluyor ki güçlü sendikaların kanunlarla yaratılamıyacağı 
hususu, sadece kanunların sağlayacağı sendikal özgürlük ortamı 
içerisinde sağlanacağı hususu memleketimizde de kabul edilmiş (en 
güçlü sendika tarafından) bulunmaktadır. Şimdi diğer ülkelerde bir 
sendikal enflasyon, bizdeki tabiriyle, sendikal enflasyon anlamına ge
lebilecek durumlar olduğu halde bile hükümetlerin, siyasal iktidarların, 
hiçbir zaman güçlü sendika yaratmak gerekçesiyle sendikaların kuru
luşunu üye sayısına bağlamak gibi bir ihtiyaç duymadıklarına dair 
misalleri arz edeceğim.

İngiltere'yi ele alalım. İngiltere'de sendikalar 16. cı yüzyıdan 17.nci 
yüzyıldan itibaren nüvelerini ortaya koymaya başlamışlardır. Bizde

1947 de doğduklarını arzetmiştim. İngiltere Çalışma Bakanlığının
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rakamlarından veriyorum efendim: 500 den az sendikalar toplam sen
dika sayısının yüzde ellisini teşkil etmektedir, İngiltere’de. İngiltere'de 
on milyon sendikalı vardır. Bu Sendikalar Kanununun sendikal enf
lasyonunu önlediği gerekçesini ileri sürenlerin, Türkiye'de sayısı bin 
olan, Türkiye gibi sendikalı sayısı yarım milyon civarında olan, yarım 
milyonu aşmayan bir ülkede, bini aşmayan, üye sayısı bini aşmayan 
sendikaların bulunduğunu sendikal enflasyon olarak göstermelerinin ne 
derece haksız olduğunu zannediyorum yeterince açıklığa kavuşturmuş 
bulunuyorum. Her iş kolunda faaliyet meselesine gelince: gene 
İngiltere'den misal vereyim ve ayrıca şunu da arz edeyim, İngiltere’de 

508 sendika örgütü vardır.

Bağımsız olarak faaliyette bulunabilecek durumda olan 508 sendika 
örgütü vardır. Bunlardan ancak 100 tanesi T.U.C. ye üyedir. Yani biz- 
deki Türk-İş'in muadili olan en büyük sendikal konfederasyona üyedir. 
160 tanesi, en son rakamları arzediyorum. 508 in 160 tanesi. Burada 
T.U.C. etrafında sendikaları toplamak için, böylesine bir sendikal ge
leneği olan bir ülkede, 160 ın dışında kalan sendikaları kanun zoruyle 
kapatmak gereği duyulmamıştır. Çünkü bilinmektedir ki sendikaların 
çıkarı bunda değildir ve ülkenin çıkarı da bunda değildir. Sendikal 
özgürlüğün olmadığı ülkelerin ne hallere düştüğüne dair misalleriyle 
arzedeceğim.

Ayrıca iddialar şudur. Bir iş kolunda, bir faaliyet alanında, bir tek 
sendika bulunacaktır, iddiası, bu sayede sağlanacağı iddiası vardır, bu 
maddeye gerekçe olarak yalnızca T.U.C.'e bağlı olanlar İngiltere'de 
nazara alınırsa, her iş kolunda ortalama dokuz sendika örgütünün ku
rulu olduğu görülüyor, İngiltere'de. Bizde bir çok iş kolunda sadece bir 

tek sendika vardır. Mesalâ şeker iş kolunu alalım. Mesela tekstil iş 
kolunu alalım, bir tek sendika vardır. İngiltere'de ise her iş kolunda 
yalnız 9 sendika.

İngiltere'de tekstil iş kolunda 21 bağımsız sendika örgütü vardır. 21 
bağımsız sendika, hepsi müstakillen toplu sözleşme yapabilirler. Bizde 
bir tek TEKSİF vardır, güçlü olan, gücünü duyurabilen. Onun dışında 
bahse değer bir sendika örgütü yoktur, tekstil iş kolunda ve İngiltere'de 
,19 iş kolu tesbit edilmiştir Çalışma Bakanlığı tarafından ve buna 
karşılık arz etmiştim 508 sendika vardır, 46 federasyon vardır. Bu 508 
sendika müstakilen toplu sözleşme yapmak durumundadırlar.

Amerika’yı ele alalım. Amerika' da da durum farklı değildir. Ame
rika'da şimdi halen bilinen sanki bir tek kanfederasyon var gibidir: 
AFL-CIO. Tabiatiyle Amerika'da sendikalar 1800'lerde kurulmuştur.
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O zamandan bu zamana kamu oyuna intikal eden bir tek AFL-CIO var 
gibidir: 1800’lerde Amerika'da üç ayrı kuruluş vardı. Kmghts of La- 
bor'lar vardı, Industrial World Workers adında örgüt vardı ve bunlar 
uzun süre devam ettiler. A.F.L. vardı ve o tarihlerde sendikaları 

güçlendirmek için bunlardan ikisini veya birini kapatmak gereği du
yulmadı.

1938'de keza A.F.L. ikiye ayrıldı; A.F.L ve C.L.O. adı altında. 
Gene bunları kapatmak gereği duyulmadı. Ancak 1955 de Rooswelt'in 
uyguladığı politika sonucu, gönüllü olarak işçiler birleşerek AFL-CIO 
yu kurdular. Güçlü sendikanın yaratılması böyle olabilir. Halen Ame
rika'da AFL-CIO nun dışında, 1272 tane bağımsız işyeri sendikası 
vardır. Bunlar çok ufak sayıda işçilere sahip bağımsız işyeri sendika
larıdır. Ve Amerika’da Alliance For Labour Action (ALA) adı altında 
3.5 milyon üyeli, AFL-CIO dışında (yani Türk-İş'in dışında DİSK 
gibi) bağımsız bir işçi hareketi ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bunu 
kanun zoruyla kapatmak kimsenin aklına gelmemektedir, ve bununla 
güçlü sendika yaratılacağını kimse düşünmemektedir. AFL-CIO nun 
dışında m illî sendikalar, yani eyaletler seviyesinde kurulmuş olan 
sendikalar 57 tanedir. 57 tane AFL-CIO ya üye olmayan sendikalar 

vardır. Üç buçuk milyonun Alliance For Labour Action'a üye olduğunu 
söyledik. 3.6 milyonu, gene bir o kadarı yani, bütün bunların dışında 
sendika örgütlerine bağlıdırlar. Demek ki bizde daha 1963 de gerçek 
anlamıyla, bütün hakları ile mücehhez olarak kurulmaya başlamış olan 
sendikacılığın bugün içine düştüğü durum, ki son derece normaldir, 
doğaldır doğuş anında. Güçlü sendika yaratmanın gerekçesi olarak 
gösterilmek istenmektedir. Oysa bu durum, asırlık bir sendikal gele
neğe sahip olan ülkelerde de aynı durum söz konusudur, ve oralarda 
sendikal özgürlüğün ayrılmaz bir parçası olarak sendikal plüralite 
düşünülmüş olduğu için, bir iş kolunda, bir faaliyet alanında birden 
çok sayıda sendikanın kurulmuş bulunmasına müsaade edilmiş bu
lunmaktadır.

Fransa ve İtalya'da durum farklı değildir. Fransa'da 3 ayrı konfede
rasyon vardır. İtalya'da keza 3 ayrı konfederasyon var, bunların en 
büyüklerini ben zikrediyorum, literatüre geçmiş olanlarını. Bunlardan 
pek çoğu 1/3 nin altında üye sayısına sahiptirler. Fransa'da, İtalya'da bu 
sendikaları çoğunluğu sağlamamış olan 1/3 gibi bir çoğunluğu 
sağlamamış olan sendikaları kapatmayı düşünmediği gibi, onlara hak
lar tanımıştır. Onlara toplu sözleşme yapma hakkı tanınmış bulun
maktadır. Fransa'da ve İtalya'da sendikaların toplu sözleşme yapmak, iş 
mahkemelerinde işçileri temsil etmek gibi yetenekleri, hakları vardır.
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Ancak teşmili kabil sözleşmeler için, Fransa'da son yıllarda çıkan 
kanunlarla bir çoğunluk ilkesi aranmış bulunmaktadır. Şimdi efendim, 
hal böyle iken acaba biz dünyada nevi şahsına münhasır bir uygula
maya mı girmiş bulunuyoruz, 1317 sayılı Kanunla ,1317 sayılı Kanu
nun bu maddesi özellikle sendika kurma hakkını belli bir üye 
çokluğuna, üye sayısının varlığına bağlamış bulunmaktadır, daha 
doğuş anında.

Buna benzer uygulamalar Dünyada vardır, olmuştur. Fakat maale

sef bu uygulamaları demokratik ülkelerden getirmek mümkün değildir. 
Hu uygulama 1926 tarihli, Mussolini'nin çıkartmış olduğu kanunla 

huna benzer bir uygulama vardır. Mussolini çıkarmış olduğu kanunla 
sendikaların kurulma şartım faaliyette bulunduğu, faaliyet alanındaki 
işçilerin yüzde 10 unu temsil şartına bağlamış bulunmaktadır. 1926 

tarihli kanun ve bu yüzde 10 un temsili fiiliyatta şu neticeyi vermiştir: 
İşçilerin yüzde 10 unu üye olarak bünyesinde toplamış olan sendika 

bütün o faaliyet alanındaki işçilerin tümünü temsil edecek duruma 
gelmiştir.

Uygulamada bu netice doğmuştur. Bir azınlık sendikası işçilerin 
tümünü temsil edecek duruma gelmiştir. Ve işçilerin tümünü temsil 

ettiği gibi, işçilerin tümünden aidat almak hakkı hükümetin çıkarmış 
olduğu kanunlarla kendisine sağlamıştır. Tabiî bunun karşılığında da 
grev hakkından bu sendika vaz geçmiştir. Bu sendika bütün hakları 
bakımından hükümete tam bir teslim, Musoulini'nin hükümetine tam 

bir teslimiyet içinde bulunmuştur ve böyle bir uygulamanın İtalya'ya 
neler getirdiği yüksek malûmlarıdır. Brezilya'da böyle bir uygulama 
vardır. Brezilya'da 1930 da cumhurbaşkanını devirerek yerine geçen 
Vargas, 1937 de mevcut demokratik Anayasayı değiştirerek Estado 
Nuvo adını verdiği faşist bir diktatorya kurmuştur ve Vargas çıkarmış 

olduğu iş kanunun 515/A maddesiyle bir sendikanın kurulabilmesi için 
faaliyette bulunmuş alandaki işçilerin 1/5 ünü temsil şartını o kanunda 
derpiş ettirmiştir. 1945 de Vargas devrildikten sonra Brezilya 

malûmlarınız olduğu üzere bir huzursuzluklar ülkesi olarak devam et
miştir. Günümüzde de bu yürürlüktedir. Bu kanuna rağmen sendikal 
alanda bir anarşi hüküm sürmektedir, bu kanuna rağmen sendikalar 

kurulmuştur, hükümetler bunları kapatmak, sendikalar çıkmak çabası 

içerisindedirler ve bunun neticesinde Brezilya bir huzursuzluklar 

ülkesidir ve Brezilya'da halen çoğunluğu sendikacı ve sendikalı olan 
beş bin mahkûm bulunmaktadır. Şimdi efendim, demek oluyor ki, bu 

vermiş olduğum misallerle de açıklığa kavuşturmaya çalıştık; 1317
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sayılı Kanunun bir benzerini demokratik rejimlerde bulmak mümkün 
değildir. Vermiş olduğumuz misâller Faşist ülkelerden misallerdir. 
Yani kuruluş şartını üye sayısına bağlayan misaller faşist ülkelerden 

vermiş olduğumuz misallerdir. Maalesef bu Kanunun hazırlığı 

sırasında şöyle bir açıklama da yapılmıştır, zamanın sayın Çalışma 

Bakanı tarafından, "bu kanunla", Türk-Iş'in 8. Kongresinde, "rejim 

düşmanı sendikalar kapatılacaktır" denilmiştir.

Bir sendikanın rejim düşmanı olup olmadığını tayin edecek, ka
nunlarımız, mahkemelerimiz vardır. Rejim düşmanı olduğunu tesbit 
edecek kanunlarımız mahkemelerimiz vardır ve bir sendikanın üye 
sayısı ile rejim düşmanlığı arasında bir bağlantı kurmayı, bizim 
mantığımız almamaktadır. Üye sayısı azdır, rejim düşmanıdır; üye 

sayısı çoktur, rejim düşmanı değildir.

Bunu bizim mantığımız almamaktadır ve vermiş olduğumuz mi
saller açıkça ortaya koymuştur ki rejim düşmanı olan, rejime halel 
getirecek olan, tasrih ediyorum, demokratik rejime halel getirecek olan 
1317 sayılı Kanunun bizâtihi kendisidir. Burada bir hususu daha arz 
etmek istiyorum:46. madde ile Anayasa, "çalışanların ve işverenlerin 
izin almaksızın sendikalar ve sendika kurma, bunlara serbestçe üye ol
ma ve üyelikten ayrılma hakkına sahiptir" denilmektedir. Bu açıkça, 
sendika hakkı çalışanları tanınmış olduğuna dair bir ifadedir. Fakat 
çıkarılmış olan Kanun kuruluş şartını 1/3 bağlamış bulunmaktadır. 
Şimdi burada bir nokta üzerinda durmak istiyorum. Acaba, güçlü sen
dikanın moral olarak, fikir olarak yaratılmayacağım ortaya koymuş 
bulunuyoruz, acaba hiç olmazsa sayı olarak bu Kanun güçlü sendika 
yaratacak mıdır? Yani üye sayısı çok olan sendikalar yaratacak mıdır? 
Çünkü üye sayısı çok olmak her zaman güçlü olmak anlamına gelme

yeceğini arz etmeye çalıştım.

Efendim, bu konuda kesin şüpheler olduğu kanısındayız. Bir defa 
1/3 şartını koymak suretiyle, geniş ölçüde bir sendika tasfiyesine gi
dileceği aşikârdır. Mevcut sendikalaşma, eğer makabline (süphesiz 
ona da döneceğiz), makabline şamil olarak uygulanacak ise, o konuda 
da bir sarahat yoktur. Hemen yeri gelmişken arzedeyim. Makabline 
şamil olarak uygulanmayacak ise, o taktirde de sendika enflasyonunu 
önlemek güçlü sendika yaratmak gibi gerekçeler havada kalmaktadır.

Çünkü zaten bundan sonra, hali ile sendikalar birleşeceklerdir. 
Sendikal gelişmenin tarihi bütün ülkelerde ortaya koymuştur ki git
tikçe daha çok sayıda işçi, daha az sendika içinde toplanmaktadır.
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Dünyanın bütün ülkelerinde olan budur. Bundan sonrası için gerek 
yoktur, zaten bunlar şimdiye kadar olmuşsa, bir sendika enflasyonu 
olarak mübalağalı bir şekilde ifadelendirilen, durum olmuştur. Bundan 
sonra zaten azalacaktır. Şimdi efendim, arz edeyim ki 1/3 oranı, uygu
lamalar göstermektedir ki fevkalâde yüksek bir orandır. Sigortalı 
işçilerin sayısının üçte biri. Sigortalıların, bir defa böyle bir oran ko
nulmasının kesinlikle Anayasamıza 1/3 olsun, 1/10 olsun, 1/100 olsun 
kesinlkle Anayasamıza aykırı olduğunu belirttikten sonra arz ediyo
rum, 1/3 oranının yüksek olduğunu ortaya koyabiliriz. Sigortalılar oranı 
kullanılmaktadır. Sigortalı tek işçi çalıştıran yerlerede uygulanması 
esastır. Gittikçe daha çok sayıda kişi sigortalı olacaktır. Faal nüfus 
olarak bunu kabul etmekte bir sakınca yoktur. Şimdi başka ülkelere 
bakıyoruz. Acaba sendikacılığın çok geliştiği ülkelerde durum nedir? 
Hollanda'da faal nüfusun ancak yüzde 36,7 si sendikalıdır. İsveç’te 
fazladır yüzde 75,6 sı, Danimarka'da yüzde 56 sı, Batı Almanya'da 
yüzde 4 0 1, İtalya'da yüzde 57 si, Avusturalya'da yüzde 60 1, Japonya'da 
yüzde 24 ü, Amerika'da yüzde 34 ü, Fransa'da keza 1/3 civarında bir 
miktar sendikalıdır. Vermiş olduğum misaller sendikal geleneği olan 
yani iki asırlık bir sendikal mazisi olan ülkelere ait misallerdir. Oralar
da bile yüzde elli, altmış, kırk hatta bir kısmında 1/3 in altına 
düşmektedir. Demek ki uzun yıllar mücadelelerden sonra, sendikalar 
ancak bu oranı sağlıyabilmişlerdir. Uzun yılların tecrübeleri sonunda, 
işçilere sendikanın yararlı birşey olduğunu anlattıktan sonra bu 1/3 
oranı sağlayabilmişlerdir. B izim sendikalar için kanunlarımız işte 
kaynaktan kesme usulünü aidatla sağladığı için vesaire, bazı yardım 
edici unsurlar olduğundan dolayı ve tarım kesimi dışında düşünüldüğü 
için, sanayi kesiminde 1/3 e yakın bir oran vardır, bir çok sendika
larımız bakımından. Demek ki daha kurulmuş yeni olan Türk sendi
kacılığında birçok sendikanın uzun mücadelelerden sonra sağladığı bir 
oran kuruluş şartı olarak aranmaktadır. Bizim sendikacılığımız için 
hedef olması lâzım gelen bir oran kuruluş şartı olarak aranmaktadır. 
Müsaade ederseniz bunu bir insanın doğumuna benzetmek gerekirse, 
şöyle deniyor: "İnsanların doğması serbesttir, fakat doğacak bütün 
çocukların ağızlarındaki otuz iki dişleri tam olacaktır". Bu tabiatla alay 
etmektir. Aynen buna benzemektedir. Sendikaların kurulması serbesttir 
Anayasayla, fakat kurulabilmeleri için 1/3 oranını sağlamaları 
lâzımdır.

Fiilen mevcut sendikaların dışında sendika kurulmasının 
önlenmesi demek olacaktır. Çünkü hiçbir sendika kurulmamış olan iş 
kolunda bile bu oran asırlar sonra sağlanmıştır. Belli bir sendika ku-
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rulmuş olan iş kolunda yeni bir sendika kurulması evleviyetle zordur, 
daha da zor olacaktır. Onun rekabetine rağmen yeni bir sendikanın ku
ruluş anında 1/3 ü sağlaması evleviyetle zor olacaktır. Ülkemizde de 
durum farklı değildir. Türk-İş'in, en büyük konfederasyonumuz, aidat 
veren üye sayısı 426.000 dir. Türkiye'de sigortalı işçi sayısı 1.200.000 
civarındadır: tam 1/3. Konfederasyon için bu şart aranmamıştır. Fakat 

burada vahim bir durum vardır.

Konfederasyon için limitte olan bu oran, iş kolu sendikaları için, 

işyeri sendikaları için bunun altına üstüne çıkacaktır haliyle. Toplamda 
böyle bir oran vardır. Münferit ünitelerde bunun altına üstüne 

çıkacaktır. Demek oluyor ki, görünüşte sanki sendikaların bir kesimine 
karşı imiş gibi görülen bu Kanun, aslında Türk sendikacılığının 

tümüne karşıdır, ve Türk-îş de herhalde bu nedenle olacak bunu fark 
etmiş ve sonradan Kanuna karşı beyanlarda bulunmak gereğini duy
muştur. Böyle bir durum vardır. Şimdi fiilen ortaya çıkacak durumu, 

makabline şamil olarak uygulanacak ise, bunu ben anlayamıyorum. 
Makabline şamil olarak uygulanacak ise ortaya çıkacak durum şudur: 
1/3 ü sağlamış olan sendikaların dışında bütün sendikalar ka

patılacaktır. Bu takdirde şöyle bir iddia ile bunun karşısına çıkılabilir: 
"Bunda sendikaların üye sayısı azalmamaktadır veya daha doğrusu 

sendikalı işçi sayısı azalmayacaktır. Bu sendikalar, yani mevcut 1/3 i 
sağlamış olan sendikaların dışında kalan işçiler, bu sendikalara üye 
olmak zorunda kalacaklardır. Dolayısıyle kapatılan sendikaların 

üyeleri gelip bu 1/3 ü sağlamış olan sendikalara üye olacaktır" denile
bilmektedir, denildiği görülmüştür.

Efendim, bir sendikanın üye sayısını artırması için bazı gerekler 

vardır. Bunlardan bir tanesi karşı sendikanın rekabetidir. Bir tanesi de 
üye aidatını artırmak gereklidir. Üye aidatlarını artırmak için sendika 

üye sayısını artırır. Bunun dışında sendikanın, hizmetin dışında, sen
dika üyelerinin dışındakilere de hizmet edebilirler. Hizmet kapısı açık 

olduğuna göre, hizmet kaygusuyla hareket ettiklerini düşünelim. 
Hiçbir unsur yoktur, sendikaların üye sayılarım artırmalarını icap etti

recek, üye sayısını artırmak için faaliyette bulunmalarını gerektirecek 

hiçbir unsur yoktur. Yani 1/3 ü sağlamak suretiyle ayakta kalmış olan 
sendikalar, üye sayısını artırmak ihtiyacını duymayacaklardır. Bilâkis 

üye sayılarını artırmamakta yöneticilerin faydası vardır. Çünkü çok 
sayıda insana hesap vermektense az sayıda insana hesap vermek daha 

uygun, daha rahat bir yoldur, idarecilik bakımından ve insan zaafları 

nazara alınırsa bunun realist bir yorum olduğu takdir edilir
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kanısındayım. Şimdi böyle bir durum varken, mevcut kanunun 5. 
maddesi de bir sendikaya üye olma hakkını sendikanın idare heyetine 

vermiştir. Yani Anayasa ile verilmiş olan bir hak, kurulmuş olan bir 

sendikanın idare heyetinin takdirine bırakılmıştır. Hem sendika 
işçilerinin sendikalaşma hakkı vardır. Mevcut sendikanın idare heye

tinin takdirine bırakılmıştır. O isterse alacaktır, isterse almıyacaktır. 

İstemiyeceğine dair kayıtlarımız vardır.

Rakipleri ortada kalmayacaktır. Onun için istemeyecektir. İkinci 
olarak aidata ihtiyacı yoktur; çünkü hazırlanmakta olan 275 sayılı Ka
nun dayanışma aidatının üye aidatına denk düzeyde tesbit edebilmek
tedir. Şimdi sendika vardır dayanışma aidatını üye aidatına denk se
viyede tesbit eder, toplu sözleşme yapar veya yapmaz, fakat o 
işçilerden dayanışma aidatını alır ve ayakta kalır. Sendikaların 1/3 
ünü temsil eden, işçilerin 1/3 ünü temsil eden bir sendika işçilerin 
tümünün aidatını alarak ayakta kalacaktır. Bunu artırması için de bir 
gerek yoktur. Bu üye sayısını artırmak için de bir iti yoktur, bir saik 
yoktur, bir tahrik edici unsur yoktur, arz ettiğim misallerden dolayı. 
Şimdi efendim, böyle bir durumda haliyle 1/3 le donacağı yani sendi
kalaşmanın dondurulmuş olacağı ortadadır. Demek oluyor ki, 
başlangıçta arz ettim, moral olarak sendikalar güçlenmediği gibi sayı 
olarak da güçlenmemektedirler. Yani insan sayısı olarak da üye sayısı 
olarak da sendikaların güçlenmesi yönünde bu Kanun bir unsur getir
memektedir. Bir de arz etmek istediğim bir husus var. Şimde bu 1/3 ün 
uygulandığından hareket ediyoruz biz. Bir de bu 1/3 oranının nasıl 
uygulanacağı meselesi vardır. Memleketimizde sigortalı işçi sayısını 
tesbit etmek çok zordur.

Memleketimizde sendikalı işçi sayısını doğru ve kesin olarak tesbit 
etmek çok zordur. Sigortalı işçi sayısı Sosyal Sigortalar Kurumu ta
rafından yıllık olarak, global olarak, Türkiye'deki sigortalı işçiler ola
rak yayınlanır. Her yayınlanan sayı gelecek sene tashihe uğrar. Şu 
yanlışlardan dolayı düzeltilir. Bu oynamaları gösterir seneden seneye 
verilmiş olan rakamlar. Çünkü hesaplamanın bir senede yapılması 
bitmez. Gelecek sene yeniden bir başka rakam verilir. Diyelim 1967’ye 
ait, 1968 yılında yeniden başka rakam verilir. Memleketimiz 
malûmunuz geri kalmış bir ülkedir. Geri kalmış ülkelerde mevsimlik 
işsizlik çoktur. Mevsimlik işsizliğin olduğu ülkelerde işçi sayısı, is
tihdam sayısı büyük oynamalar gösterir, Ocak'ta sigortalı işçi sayısı 
başkadır, Haziran'da sigortalı işçi sayısı başkadır, ve sigorta kurumu 
bunu bu şekilde yayımlar. Bunlardan hangisi esas alınacaktır ve daha
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vahimi global olarak verilmiş olan bu rakam münferit üniteler için, iş 
yerleri için, iş kollan için nasıl hesaplanacaktır? Sigortalar kurumunun 
böyle bir imkânı var mıdır? Global olarak bile bunu hesaplamaktan 
yoksundur. Yani memleketimizde istatistiklerin genel olarak, araştırma 
ve istatistik yöntemlerinin genel olarak gelişmemiş olmasının bir so
nucunu, bir yankısını orada görmekteyiz.

Sendikalı işçi sayısı için de aynı durum söz konusudur. Türk-İş'in 
üye sayısı kaçtır? Türk-İş'in son Faaliyet Raporunda aidat veren üye 
sayısı 426.000 dir. Aynı Faaliyet Raporunda idare Heyetinin, İcra Ku
ruluşunun beyanına göre Türk-İş’in üye sayısı bir milyondur. 
Araştırma Kuruluna gidip soruyorsunuz, üye sayısı kaçtır? 800.000 
dir. Çalışma Bakanlığı, Türk-İş’e bağlı, D İSK ’e bağlı ve bağımsız 
bütün sendikaları içine alan bir rakam vermektedir, sendikalı sayısı 
olarak, yarım milyondur. Yarım milyonu biraz aşkındır. Birbirini tut
mayan rakamlar. Memleketimizde istatistik tekniğinin, kayıtların iyi 
işlemeyişinin normal bir sonucudur ve bu da yine 
mübalağalandırılacak birşey değildir. Başka ülkelerde de durum bu- 
dur. Meselâ Fransa'da işçi sayısı falanca konfederasyonun üye sayısı 
kaçtır diye sorulduğu vakit müellifler birkaç rakam vermektedirler. 
Azamî tahmin, asgarî tahmin, sendikanın kendi beyanı gibi rakamlar 
vermektedirler. Bunu doğru olarak tesbit imkânı yoktur zira. Şimdi 
Anayasa ile verilmiş böyle temel bir hakkın, bu tip sabit olmayan 
değişik kayıtlara bağlanmasının uygulamada yaratacağı sakıncalarda 
ortadadır. Bunlar maddi olarak doğacak olan sakıncalardır. Bir de si
yasal iktidarın tutumundan doğacak sakıncalar vardır. Böyle bir belir
siz oyun içerisine girildiği vakit, nasıl bir uygulama çıkacağını gelecek 
gösterecektir. Siyasal iktidarların Haziran ayını mı, Ocak ayını mı, 
yoksa Türk-İş'e üye, Türk-İş'e aidat veren üyelerin sayısını m ı yoksa 
icra Kurulunun beyanını mı esas alacağı meselesi biraz da siyasal ik
tidarın tutumuna bağlı olacaktır. Hele "rejim düşmanlarını" yok etmek 
için üye sayısından hareket eden siyasal iktidarlar söz konusu olduğu 
takdirde! Demek oluyor ki tümüyle Türk sendikacılığı bakımından 

böyle bir ciddî sorun ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bir de buradan şöyle bir mesele var, sigortalı işçi sayısının esas 
alınmış olmasının (bu manidar bir baz değildir) yani sendikalılık, si
gortalılık arasında bir korolasyon yoktur. Her sigortalı sendikalı olacak 
diye bir iddia ile, olmaya namzettir diye bir iddia ile ortaya çıkamayız. 
Bazı sigortalıların sendikalılaşma olanakları yoktur. Bazı sigortalılar 
fiilen sendikalaşma gereği duymayacaklardır. Böyle bir durumda or
taya çıkmıştır ve bu durumda... Sendikaların bir vazifesi de sigortalı
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sayısını artırmaktır. Kendi faaliyet alanlarındaki sigortalı işçi sayısını 
artırmaktır. Sendikalar, faaliyet alanındaki sigortalı işçi sayısını 
artırmak için faaliyette bulunurken (yani Çalışma Bakanlığı 
müfettişlerinin dikkatini çekmek suretiyle vesaire) sigortalıların 
sayısını artırmak için faaliyette bulunurken, ister istemez kendi mev
cudiyet şartlarını ortadan kaldıracaklardır. Çünkü uygulanacakları baz 
büyüyecektir, yani bir payda bir bayağı kesir söz konusuysa payda 
büyüyecektir, alt tarafı büyüyecektir ve böylece sigortalılaşma faali
yetini durdurmak zorunluluğunu da duyacaklardır. Bir ikilemle sendi
kalar karşı karşıya gelmiş bulunmaktadırlar. Şimdi, yeni bir sendi
kanın kurulması böylece bu anlatmış ve arzetmiş olduğum hususlar

dan dolayı imkânsızlaştırılınca, sendikaların da, işçilerin de yeni bir 
sendikaya üye olmaları yönetim kurulunun ihtiyarına bırakıldığına 
göre, demek ki bir taraftan belirsiz istatistiklere, bir taraftan da sendi
kaların yönetim kurullarına, sendikalarda yönetim kurulları sadece 
kendi tüzükleriyle bağlıdırlar. Böyle hükümler koyabilirler ki hiç bir 
kimse üye olamaz, bundan kanun yönünde hiç bir zaman sorumlu 
mevkiye elbette ki düşmeyeceklerdir.

Aslında sendika kurma hakkının özgür olduğu hallerde bunda bir 
sakınca yoktur. Nitekim Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de daha önce sen
dikaya üye olmanın sendikanın ihtiyarında olduğu, sendika idare he
yetinin ihtiyarında olduğu yönünde bir karar vermiştir. Doğrudur. 
Bunda demokratik sendika özgürlüğüne aykırı bir yön yoktur. Fakat 
sendika kurma hakkını, mevcut sendikaların dışında sendika kurma 
hakkını ortadan kaldırırsanız, bu takdirde, sendika idare heyetini böyle 
bir yetki ile de mücehhez kıldığımız takdirde Anayasa ile verilmiş bir 
hakkı, sendika idare heyelerinin eline terk etmiş oluyoruz, mevcut 
sendika idare heyetlerine, bu ayakta kalabilecek sendikaların neler 
olabileceği de hiç belirli olmayan, hiç sahih olmayan, keyfiliğe son 
derece açık bir durum söz konusu olabilecektir. Efendim benim 9. 
maddeyle ilgili olarak arz edeceğim hususlar bunlardan ibaret ve esasta 
ilgili olarak da bu kanunun Anayasaya aykırılığı konusunda esas 
yönelmek istediğimiz madde de bu olmaktadır. Diğer maddeler de 
"önemsizdir" demiyorum, fakat sizlere sunmuş olduğumuz dâva di
lekçesinde onları da detaylı bir şekilde arz etmiş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan prosedürü bilmiyorum. Soracağınız hususlar varsa memnu
niyetle amadeyim, sözlerimi müsaade ederseniz bağlamadan evvel so
racağınız bir husus var mı acaba?

BAŞKAN VEKİLİ- Soru sormak isteyen var mı?
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ÜYE ŞEVKET MÜFTÜGİL- Şimdi 9. maddede "Türkiye çapında 
faaliyet göstermeden" bahsediliyor. Bu faaliyet gösterme 14. maddede 
yazılı, "meslekî teşekküllerin faaliyetleri" matlabı altında zikri geçen 
maddede, böyle A  dan başlayıp, J,İ,K, hep böyle bent bent yazıyor. Bu 
faaliyetler midir?

ALPASLAN IŞIKLI- Efendim, bu faaliyetlerdir. Fakat mevcut bir 
işyeri, işkolu sendikası varken, işyeri esasına göre kurulmuş bir sen
dikanın, işkolu seviyesinde çoğunluğu sağlamasının güçlülüğüne ko
nuşmam içerisinde değinmeye çalıştım. Meselâ Ankara şeker fabri
kasında çoğunluğu sağlamış olan bir sendika Türkiye'de şeker sana
yiinde faaliyette bulunabilmek için, şeker sanayii seviyesinde faaliyette 
bulunabilmek için Erzurum'daki, Elazığ'daki ve şeker işkolunda 
çalışan sendikalı sayılarını da nazara almak suretiyle hesaplanacak bir 
baz üzerinden 1/3 ü sağlamak engeli ile karşı karşıya 
bırakılmaktadır.

Bunun fiilen imkânsız olacağı ortadadır. Dolayısıyla böyle bir 
imkânsızlıkla karşı karşıya bulunuyoruz.

ÜYE ŞEVKET MÜFTÜGİL- Bu faaliyetler, 14. maddede yazılı 
faaliyetlerdir. 14. maddede yazılı faaliyetleri yapabilmek için bu mad
dede (a) bendinde (b) bendinde yazılı diğer şartları haiz olmak 
lâzımgelir. Yani 1/3 kuruluş şartı olarak göz önünde tutmak lazım 
geliyor, bu faaliyetleri yapmak için.. Aksi takdirde bu faaliyetleri ya- 
pamıyacak mıdır?

ALPASLAN IŞIKLI- Evet efendim, yapamıyacaktır. Hatta o kadar 
ki benim anladığıma göre, meselâ Ankara Demiryolunda Cer 
Atölyesinde çoğunluğu sağlamış olan bir sendika "Türkiye'de demir
yolları iyi işliyor, işlemiyor" bile diyeniiyecektir. Çünkü Türkiye 
çapında mensuplarının menfaatlerini korumak yönünde faaliyette bu
lunmuş olacaktır.

ÜYE MUHİTTİN GÜRÜN- Açıklamalar arasında pek iyi tesbit 
edemediğim bazı noktalar var. Birisi şu: Dediler ki, "bu 1/3 kaydına 
bağlanırsa geri kalan 2/3 sendikalı işçinin sendikal faaliyetler dışında 
kalması sonucunu doğurur", Bu nasıl olacak, nasıl sendikal faaliyetler 
dışında kalabilirler? Geri kalan 2/3. Bunlar da aralarında birleşerek 
1/3, 1/3, çünkü en azdır. Bu 1/3 ayrı bir sendika faaliyeti yapamazlar 
mı? Çünkü akla gelen bu oluyor.

ALPASLAN IŞIKLI- Evet efendim, burada arz etmeye çalıştığım 
husus, kuruluş anında 1/3 ün sağlanmasının imkânsızlığıdır. Çünkü
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asırlık sendikal geleneğe sahip olan ülkelerde bile bu 1/3 oranı yeni 
yeni sağlanmıştır ve Türk-İş 426.000 üyeye sahiptir. Yeni 1/3 ü 
sağlamıştır. Global olarak düşünüyoruz, Türk-İş 1952 de kurul
muştur. Hatta kuruluş olarak ona bağlı olan sendikaları almak vardır,
1948 de kurulmuştur. Çeyrek asırlık bir mazisi vardır. Çeyrek asırda 
bu düzeye gelmiştir. Ve rakibi olmadığı halde, bu tempo ile gelebil
miştir. Eğer karşısında bir rakip olsa idi, bu tempo daha da yavaş 
olacaktı.

ÜYE MUHİTTİN GÜRÜN- Yani "kuruluş teşkilâtı bakımından 
bu netice doğar" demek istiyorsunuz.

ALPASLAN IŞIKLI- Efendim, sosyal gerçeklerin ortaya koyduğu 
bir vakıa olarak, "kuruluş imkânsızlığı" demeyi ben daha doğru bulu
yorum, müsaadelerinizle.

ÜYE MUHİTTİN GÜRÜN- Gene açıklamalarınız arasında şöyle 
bir nokta var: "1/3 ü dolduran sendika, üye sayısını artırmak için bir 
dürtü altında değildir". Bunu da belki o şekilde izah edeceksiniz. Me
selâ buna karşı akla şu geliyor: geri kalan 2/3 ün birleşerek yeni bir 
rakip sendika ortaya çıkartma ihtimali buna bir dürtü olamaz mı?

ALPASLAN IŞIKLI- Herhalde efendim, 1/3 ün kuruluş anında 
sağlanması imkânsızdır. Aidat toplamak da yoktur. İmkânsız olan 
birşey, imkân dahilinde olan bir şeyden daha az bir dürtü 
sağlayacaktır.

ÜYE MUHİTTİN GÜRÜN- Bir de Fransa’daki teşmili kabil 
sözleşmelerden bahsettiniz. Bunu biraz açıklar mısınız?

ALPASLAN IŞIKLI- Evet efendim, yetki tesbitinde iki usul vardır. 
Birisi çoğunluk usulü Amerika'da, Japonya'da, Filipinler de uygulanan 
usul. Yani bir sendika toplu sözleşme yapabilmek için sendikalı 
işçilerin yüzde 51 'ini, bizde olduğu gibi, sağlaması zorunluluğu vardır. 
Böyle ülkelerde uygulama referandumdur. Yani Amerika'da, Japon
ya'da, Filipin'lerde uygulama referandumdur. Çünkü kayıtlara orada 
bile güvenilmemektedir. Referandum yapılmaktadır. Yüzde elli biri 
kim sağlıyorsa, o toplu sözleşme yapabilmektedir. Fransa, İtalya gibi 
ülkelerde çoğunluk sistemi yoktur. İngiltere'de de çoğunluk sistemi 
yoktur. Müsaade ederseniz bu vesile ile İngiltere'deki uygulamayı da 
arzedeyim. İngiltere'de bu yönde düzenleyici hiç bir kanun yoktur. 
İşverenler ve işçiler toplu sözleşme yapmakta, işveren, toplu 
sözleşme yapmaya kimin yetkili olduğunu tesbitte serbesttir. İşçi sen
dikası da talepte bulunmakta serbesttir. Bunun neticesinde bir anarşi
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doğmamaktadır. Orada sendikal gelenek köklü olduğu için vesaire ve 
işçiler ve işveren tarafları "Gentlemen Agrement" dedikleri genel 
çerçeveyi tayin eden uzun vadeli sözleşmeler yapmaktadırlar. Bu 
sözleşmeler çerçevesinde yapılmaktadır. Yani sözleşmeler kanun ma
hiyeti taşımaktadır. Tabiatıyla bazı işverenlerin kendileri, meselâ PTT 
de bu söz konusu olmuştur, demektedir ki "ben ancak %40'ı sağlayanla 
toplu sözleşme yaparım." Tabiî burada bir pazarlık söz konusudur. 
Menfaat çarpışması söz konusudur. İşine geldiği şekilde işverenler 
çıkarları açısından bunu tayin etmektedirler. Bir pazarlıktır. Güç den
gesi imkan verirse işine geleni kabul ettirebilmektedir ve bu uygulama
da şimdi oturmuş bir uygulama olarak kendisini göstermektedir. 
İtalya'da ise çoğunluk aranmamaktadır. Kanun, diğer sendikalara da 
çoğunluğu sağlamamış olan sendikalara da toplu sözleşme yetkisini 

vermiş bulunmaktadır. Yani yözde 10'u sağlamış olan sendikalar, 
işverene talepte bulunmak suretiyle, toplu sözleşme yapmak için talepte 
bulunduğu takdirde, işveren onunla toplu sözleşme yapabilmektedir.

Efendim, müsaadenizle bunu daha açıklığa kavuşturmak için... 
Çünkü Fransa'da İtalya’da azınlıkta olan sendikalar işverenlerin işine 
gelmektedir. O  bakımdan böyle bir uygulama sözkonusudur. 1950 de, 
yanlış hatırlamıyorsam , çıkarılan bir kanunla yalnız bir sendika, an
cak teşmili kabil olan (yani Fransa'da) toplu sözleşme yapmaktadır. 
Bunun sadece üyelerine uygulaması söz konusudur. Üyelerinin 
dışındaki işçilere uygulaması söz konusu olması halinde, o takdirde 
belli bir çoğunluk aranabilmektedir. Ama iş mahkemelerinde temsilde 
gene de azınlık sendikalarına bir hak tanınmış bulunmaktadır.

Müsaade buyurursanız bir hususu daha arz edeyim. Bu kanunla 
alâkalı olarak, karşı görüş, benim bildiğim kadarı ile, bir tek 
İ.C.F.T.U. dan gelen bir uzmanın verdiği rapordur. Yani kamu oyuna 
açıklanan karşı görüş budur. Bir uzman, (nasıl bir uzman olduğunu 
bendeniz bilmiyorum) gelmiş, böyle bir beyanatta bulunmuştur. Hu
zurunuzda şunu arz edeyim, bu görüşü arz eden uzmanın bağlı olduğu 

konfederasyona bağlı sendikalar kendi ülkelerinde 1/3 ü 
sağlamamaktadırlar.

Aynı prosedür onlara uygulansa o sendikalar ortada olmayacaktı. 
O  sendikaların birliği olan konfederasyon ortada olmayacaktı ve o uz
man Türkiye'ye gelip bu raporu veremiyecekti. Arz etmek istediğim son 
husus da buydu ve bunun sadece bir konfederasyona değil topyekûn 
Türk sendikacılığına, Türk işçilerine ve Türk toplumuna yarar getir
meyecek bir kanun olduğunu belirtmek gereğini duymaktayım. 
Saygılarımı sunarım.
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