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Sunuş

A li Ç olak *

M ülkiyeliler B irliği’nin 1986 yılında yapılan Genel K urulu’nda, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nin görevi olan ancak yerine getirilmeyen Fakültemizden 
ayrılan öğretim üyelerine “Arm ağan” hazırlanması görevinin M ülkiyeliler Birliği 
Vakfı’nca üstlenileceği ifade edilmişti. Vakfımız bugüne kadar bu görevini 
başarıyla yerine getirmiş ve o günden bu yana sırasıyla değerli hocalarımız 
Bahri Savcı’ya, Sadun A ren’e, Cahit Talas’a, Cevat G eray’a ve Nejat Bengül’e 
Armağan kitaplar çıkarmıştır. M ülkiyeliler Birliği Vakfı bu gün bu görevin yeni 
bir halkasını tam am lıyor ve “Armağan Kitap” geleneğini sevgili Hocamız Prof. 
Dr. Alpaslan İşıklı için çıkardığı Armağanla sürdürüyor.

Fakülteye 1984 yılında başladığımdan ve Alpaslan İşıklı 1980 darbecileri 
tarafından çıkarılan 1402 sayılı yasa ile Siyasal Bilgiler Fakültesinden 
uzaklaştırılm ış olduğundan ondan hiç ders alamadım, yani biçimsel anlamda hiç 
rahle-i tedrisinden geçmedim. Fakülteye dönüşü de mezuniyetimden sonra olabildi 
ne yazık ki. Ancak, Fakülteye gelmeden okuduğum “Ücret” ve “Sendikacılık ve 
Siyaset” kitapları ufkumun açılmasında önemli katkıları olan yapıtlar olmuştur. 
Daha sonra okuduğum kitapları ve makaleleri de aynı şekilde. 1990 yılında 
M ülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığına aday olduğu toplantıda vardım. Ancak o 
yıl yapılan Genel Kurula askerde olduğum için katılamadım. Yani sevgili Hocamla 
son günlerin popüler deyimiyle hep bir “teğet” geçme halini yaşadık. Bu kez 
Vakıf Başkanı olarak bu teğet geçme halini nihayet aşarak buluşmayı başarıyoruz 
ve değerli Hocama Armağan kitabı uzun, sancılı bir sürecin ve çabanın sonunda

* Mülkiyeliler Birliği Vakfı Başkanı
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Bıı yapıtı yayına hazırlayan Metin Özuğurlıı, Yıldırım Koç, Serdar Şahinkaya 
ve Masan Tahsin B enli’ye ve bıı Arm ağan’a yazılarıyla katkıda bulunan değerli 
öğretim üyelerine ve araştırmacı yazarlara yaptıkları katkı, gösterdikleri özen ve 
emekleri için Vakfımız adına teşekkür ediyorum. Yayına hazırlayanların da ifade 
ettiği gibi, beklediğimizden daha geç çıkarabildiğimiz bu yayının M ülkiye’nin
150. yılına denk gelmesi hepimiz açısından önemli bir teselli.

Bu yıl emekliye ayrılan Hocamıza bundan sonraki yaşamında sağlık ve 
m utluluklar diliyoruz.

8 Prof. Dr. A lpaslan lş ık lı 'y a  Arm ağan



• •

Yayına Hazırlayanların Önsözü

H aşan  T ahsin  B enli 
Y ıld ır ım  K oç 

S erd ar Ş ah in k aya

Bu yapıtın içinde yer alan yazıların yazarları doğal olarak ya da tahmin edileceği 
gibi Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın öğrencileri, meslektaşları ve dostlarıdır.

Yayma hazırlayan bizler ise Alpaslan Hocamızın öncelikle rahle-i tedrisinden 
geçmiş öğrencileriyiz. Ama ne yazık ki hocamız kadar “çalışkan” ve “hızlı” 
olamadık.

Hazırlıklarımız çeşitli nedenlerle uzun sürdü.

İlk planımıza göre 2008 yılının 4 Aralık tarihine yetiştirecektik. 
Beceremedik.

Ama bir tesellimiz Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’ya A rm ağan’ın, irfan ocağımız 
fakültemiz M ülkiye’nin kuruluşunun 150. yılı olan 2009’da yayınlanmış olması.

Bilim, inanç ve azim birlikteliğinin önemli simgelerinden İşıklı Hocamızın 
ışığı, ülkemizi aydınlatmayı sürdürürken, biz öğrencileri “koruklardan” da hâlâ 
“helva yapm a umudunu” koruduğu için duyduğumuz mahcubiyeti bu kitapla bir 
nebze de olsa gidereceğimizi düşünüyoruz.

Alpaslan Hocam ıza saygılarımızla.

Haziran 2009

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan 9
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Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın
• •

Yaşam Öyküsü

S erd ar Ş ah in k aya

Aslında Alpaslan Hocamız, “Gün Doğmadan” adlı eseri ile kendi yaşam 
öyküsünü kendi kaleme almıştı. Ertuğrul Efeoğlu’da bu eseri üç kere okuyarak 
mükemmel bir tanıtım yazısı yazmış. Bize de bunları bir araya getirmek düştü.

Gün Doğm adan’ın önsözünde Hocam diyor ki;

"Dünü iyi anlamak, bugünümüzü belirleyen nedenlerin gün ışığına 
çıkmasına sağlayacağı katkılar dolayısıyla gereklidir. Yarınlarımızın 
biçimlenmesine katkıda bulunacak olan bugünkü sorumluluklarımız 
ve çabalarımız da, diinle birlikte düşünüldüklerinde anlam  
kazanabilir.

Bu kitap, yakın tarihimizde yaşanılan gerçeklerden ve doğrudan 
gözlemlenen olgulardan yo la  çıkılarak kaleme alındı. Yazılanlar, 
bir bireyin penceresinden görülenlerle sınırlı kalmadı. Bunlardan 
hareketle, yakın tarihimizi, dolayısıyla bugünümüzü ve yarınımızı 
ilgilendiren tahlillere ulaşmaya ve herkes için anlam taşıyan 
sonuçlara varmaya çaba gösterildi. ”

E daha ne olsun değil mi?

Gerçekten de 35 kısım tekmili birden anıları okuyunca; emek, sabır, 
mücadele, azim ve kararlılıkla örülmüş dopdolu bir hayatı görüyor, yaşıyor

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan 11



ve öğreniyorsunuz. Dünyanın bilinen ilk coğrafya kitabının yazarı Strabon’un 
hemşehrisi olan Alpaslan İşıklı ile birlikte Yeşilırmak’ın yalı boyundaki evlerinden 
Borabay gölü kıyılarına ve oradan da giriveriyorsunuz hayatın içine.

27 Mayıs ve 12 M art’ta, 68 Baharında Paris’te buluveriyorsunuz kendinizi.

Sonra bir yıl C ardiff’te konuk olup, TİP, 12 M art ve 12 Eylül’ü daha iyi 
anlıyorsunuz.

C H P’yi, Rahşan Hanımın Fişlerini, M iilkiye’nin Türkiye için olduğunu ve her 
şeyden önemlisi de “Başka Bir Dünyanın Mümkün Olduğu” gerçeğini bir kere 
daha kavrıyorsunuz.

Bu bağlamda, kuru kuruya şu yılda doğdu, şurayı falanca tarihte bitirdi gibi 
bir liste yapmak Hocamızın renkli kişiliği ile de pek bağdaşmayacaktı. Bana da 
bunlardan bir “kolaj yapm ak” düştü.

Bakalım M ücellidoğlu Ali Çankaya (1969-1970): “Son Asır Türk Tarihi’nin 
Önemli Olayları İle Birlikde” Yeni Mülkiye Tarihi ve M ülkiyeliler (M ülkiye Şeref 
Kitabı), VII. Cild 1961-1967, S.B.F. (II. Kısım Mezunları) kitabının 4171 inci 
sayfasında Fakülte Numarası 698 olan Alpaslan Işıklı için neleri kayda geçirmiş.

4629 : Dr. ALPASLAN Zahire  k om isyoncusu, öğretm e n  okulu m e zu n u  A li  Işıklı 

ile  N cb ilc  H a n ım 'ın  oğ lu d u r. A n n e si tah s lls lzd lr. 1940'da 

A m a sya 'd a  doğdu. I957'de A m a sya  Lisesi Fen B ö lü m ü n ü  

"P e k iy i"  derecede b itird i. S .B .F .'n de n  m e zu n iy e tin i nıiiteii. 

kıb, Fransa’da N a n cy Ü n iv e rs ite s in d e  2 sö m e s tr lisans ü s 

tü  öğ re n im  yapdı. 1962’do, açılan sınavı kazanıp, S .B .F . 

Sosyal S iyâset ve  i? Ilukukıı KO rsîsi A sista nlığ ına  atandı. 

1966'da aynı Fakülto 'de "Tü rk iy e 'd e  To p lu  İş  S özleşm e

le ri”  konulu doktora toz'ln l savunarak "Ik tis a d  D o k to ru” 

unvanını kazandı. H alen (N is a n  1970) S .B .F .’ııdc  A s ista n 

lık görevine  devSm  etm e kted ir. 26 yaşında ikon e v le n d i; 

henüz (K a s ım  1966) çocukları yokdur. Fransızca  b ilm ek 

ted ir (9 8 / b ). Y ağlıboya  res im  yapm aya m eraklıd ır. Son  

yıllar (19G7 -  1970)'daki iş durum una ve  m e de nî halinin ay

rıntılarına  d âir b ilgi verm e si İçin u m um  m oyânında kondi- 

slno do gönderilen  30.4.1970 gün v e  763/38040 sayılı m ektubum uzu cevablandırm adı.

B A S IL M IŞ  ESERLERİ

C D L X X X V I —  4620/2285 (1 ) : T ü rk iye ’d e  Sendikacılık  H areketi vo  To p lu  S özlo şm o

(P ro f. D r. C â h ld  Tolas v o  D r. Said  D lllk  llo b lrllkdo ) 

A n k ara , S evinç  M n t.ı 1965: V II +  10S sf.; 8° 

4629/2286 (2 )  : To p lu  İş S ö zle şm e le ri; Tü rk iye  Ekonom isi içindeki Y e ri 

A n k ara . Ü n ive rs ite  M a t.; 1967; IX  +  163 s f . ;  0"

IŞIKLI;
Fak. N u . 698 (9 8 )

12 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan



‘G ün D o ğ m a d a n ’ ön cek i a n ıla r 1

Alpaslan Işıklı’nın ‘Gün Doğm adan’ı, pek çok tarihsel ve 
toplumsal gerçeğin, özel ve derin gözlemlerin, ayrıntılı ve 

ilginç çözümlemelerin yer aldığı değişik bir anı kitabı. İnsanı 
bütünleyen bir kitap da diyebilirsiniz onun için...

Ertuğrul EFEOĞLU

Alpaslan Işık lfm n  Gün Doğmadan 
başlıklı anı kitabı 2002 K asım ı’nda 
yayımlanmıştır. Bu kitabı 2003 Şubatında, 
2003 Haziranında ve 2004 Kasımında 
okudum. Bir anı kitabını üç kez 
okumuş olmamın temel nedenini şöyle 
açıklayabilirim: Alpaslan Işıklı 1960’lı, 
1970’li ve 1980’li yılları gerçek anlamda 
‘içerden’ yaşamış savaşımcı bir Kemalist 
aydındır. Bu yüzden, onun bu yılları nasıl 
algılayıp yorumladığını görmek, o yıllara 
onun yanında, onun kılavuzluğuyla ben 
de tanık olmak istedim. Çünkü Işıklı da bu 
yıllar ile kendi bireysel serüveni arasında 
bir koşutluk kurarak anlatıyor Türkiye’nin 
toplumsal ve siyasal devinimini: “27 
M ayıs’ta asistan, 12 M art’ta doçent 
olmuştum; 12 Eyltil’de de profesör ve 
aynı zamanda 1402’lik oldum” (Gün 
Doğmadan , Ankara, İmge Kitabevi Yay., 
Kasım 2002, s. 151). Alpaslan Işıklı’nın 

kendi serüvenini Türkiye’nin yakın geçmişiyle bu denli ilişkilendirmesi yapay 
bir bağıntı kurma kaygısından kaynaklanmıyor. Onun dünya görüşünü belirleyen 
tarihsel bakış açısı, görüngeyi daha da genişletiyor ve kitap, Ö nsöz’ün ardından 
gelen ‘Hikâyenin Başladığı Vadi’ bölümüyle şöyle başlıyor: “Dünyanın bilinen ilk 
coğrafya kitabını Strabon yazmıştır. Bu kitap, ‘M emleketim Amasya bir vadide 
kurulm uştur’ cümlesiyle başlar. Bizim hikâyemiz de bu vadide başlam ıştır” 
(s. 13)... Şimdi de, üçüncü paragraftaki şu sözceyi okuyalım: “ [Am asya’da] çocuk,

I Cumhuriyet Kitap Sayı 787. 17 Mart 2005'den alınmış ve görseller yardımı ile dosyalaştırılmıştır.
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Bunlar içleri boş birer övünme gerekçesi 
değildir. Bunun kanıtını, Samir A m in’in 
sözlerinde buluyoruz: “Biz Mısırlıların 
tarihinde, Çinliler gibi bin yıl sürmüş 
olan hanedanlar vardır. Bu nedenle, 
tarihe ve siyasal olayların gelişimine en 

az bin yıllık bir zaman görüngesinde bakma geleneğine sahibiz” (s.260).

yol boyunca dört bin yıllık bir tarihin 
değişik dönemlerinden kalan eserlerle 
konuşa konuşa okuluna gider” (s. 13).

Tarihle konuşa konuşa okuluna 
giden bu çocuk, Alpaslan Işıklı’dır. 
Ama tarihle konuşmak Amasyalı her 
çocuk için mutlu bir kaçınılmazlıktır. 
“Orada, Hititler, Pontuslar, Selçuklular, 
Osmanlılar... bir aradadır” (s. 14). 
Osmanlı padişahları, ‘veliaht şehzade’ 
olarak bu kentte yetişmişler, bu kentte 
valilik yapmışlar, M ustafa Kemal 
“M illetin İstiklâlini gene milletin azim 
ve kararı kurtaracaktır” (s. 110) sözünü 
bu kentte söylemiştir.

İşte bu bakışın pek çoğumuzda derinleşen geleneğiyle, üç kez okudum Alpaslan 
Işıklı’nın bu anı kitabını ve yüzlerce not aldım... Bu kitabı üç kez okumamın başka 
bir nedeni de, geleneğimizin, “ezilenlerin safında olmayı gercktirm esi”ndendir 
(s. 15).

Bunu Alpaslan Işıklı’ya öğreten tarih hocaları olm uştur A m asya’da. O da, 
gene çoğumuzun yaradılışındaki bu tarihsel itkinin de etkisiyle, hep ezilenlerin 
yanında yer almış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki kariyerini 
emekçilerin, sömürülenlerin kurtuluşu için gerekli gördüğü sendikalaşma alanında 
sürdürmüştür. Bu çabalar sırasında kendisi de acı deneyim ler yaşamış, sıkıntı ve 
güçlük içinde yıllar geçirmiştir. Başına gelen haksızlıklar, daha doğrusu kendisine 
yöneltilen bilinçli saldırılar, dilim söylemeye varmıyor ama, onu da uzunca bir 
dönem ‘ezilenlerin safında’ yaşamaya itmiştir.

Onun bu yıllara ilişkin tanıklıklarını ve duyumsamış olduklarını kendi ağzından 
öğrenmek istedim. Çünkü ben de 1978-1981 arasındaki yıllarda, yirmi yedi-otuz 
yaşlarımdayken, Yol-İş Sendikası’nın bir üyesi, A nkara’daki bir işyerinde alt
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düzeyde bir sendika temsilcisiydim. O yıllarda Alpaslan Işıklı’nm yazılarını okur, 
çabalarını uzaktan izler, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuyan arkadaşlarımdan 
Alpaslan Işıklı’nın nasıl birisi olduğunu öğrenmeye çalışırdım.

A lp aslan  Işıklı N asıl B irisi

Alpaslan Işıklı’nın nasıl birisi olduğu kitabın kapağındaki fotoğraftan belli. 
Başına gelen her şeye karşın iyimser birisi (Kitabın adından da belli: “Gün 
Doğmadan” ... Bu kitap adı “Gün doğmadan neler doğar” atasözünü kolayca 
çağrıştırıyor), anlayışlı, hoşgörülü.

Alpaslan Işıklı Hoca, “Hocalar, yaşlandıkça hoşgörüleri artar” (s.23) diyor; ama 
hoşgörü belli ki onun yaradılışında; çünkü ben onun bu yargısını doğrulamayacak 
hocalarla da karşılaştım.

Alpaslan Işıklı 1940 yılında A m asya’da doğmuş, ilk ve ortaöğrenimini orada 
görmüş, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni (SBF) 
bitirmiş, öğrenciliğinde bu fakültenin ‘Talebe Cemiyeti Başkanlığı’nı yapmış, 
bu fakültede başkanlığını Cahit Talas’ın [Not: Bu yapıtta sözü geçen kişilerin 
çoğu profesördür. Ancak Alpaslan Işıklı kimileri için bu üniversite sanını 
kullanmış, kimileri için kullanmamıştır. Kimi kez iki biçimi de yeğlemiştir. 
Ben, kitapta yazılmış olan biçimlere uyuyorum.] yürüttüğü Sosyal Politika ve İş 
Hukuku kürsüsünde asistan, doçent ve profesör olmuş, M ülkiyeliler Birliği genel 
başkanlığı, Öğretim Üyeleri Derneği başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Demeği 
Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’ce YÖK 
üyeliğine atanmıştır, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü Başkam ’dır.

Alpaslan Işıklı, öğrenim yaşamı boyunca “ ilk ve son defa olarak Aydın 
Yalçın’ın dersinden bütünlem eye” (s.37) kalmış olmasının yarattığı ve hocası 
Nermin Abadan U nat’ın aracılık etmiş olduğu bir olanakla 1967’de N ancy’de 
(Fransa) yüksek lisans yapmış, 1967-1969 yıllarında OECD bursuyla Paris’te, 
1970-1971 yıllarında gene OECD bursuyla C ardiff’te (İngiltere) incelemelerde 
bulunmuş, 1978-1979 ders yılında Cam bridge’tc araştırmalar yapmış, Türkçe ve 
yabancı dillerde pek çok çalışma ve kitap yayımlamış bir bilim adamıdır.

25 Şubat 1983’te 1402 sayılı yasaya dayanılarak görevine son verilen 
öğretim üyelerindendir. “ 1983 yılında ABD Kongresi’ne sunulan İnsan Hakları 
R aporu’nda, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun, ‘görevlerine son verilen öğretim 
üyelerinin yeterince kalifiye olmayan kişiler olduklarını’ açıkladığı” (s.214) 
değerlendirmenin sonucunda, SBF’nin eski dekanı Cevat Geray, Korkut Boratav,
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Rona Aybay, Cem Eroğul, Yılmaz Akyüz, Bahri Savcı, Kıırthan Fişek, Baskın 
Oran da 1402’lik olmuşlardır.

Ama ondan önce, 28 Nisan 1981 ’de Ankara Emniyet Sarayı’na kapatılmış, 
oradan İstanbul M etris’c bir yiik uçağıyla gönderilmiş, yirmi beş gün süren bir 
tutukluluktan sonra ünlü Davutpaşa K ışlası’na düşmekten kurtularak 22 Mayıs 
19 8 1 'de salıverilmiştir.

Alpaslan İşıklı 25 Şubat 1983’te 1402’lik olduktan sonra bir ay boyunca 
iş aramış [“Çalmadığım kapı neredeyse kalmamış gibiydi. Kamu kesiminde 
çalışmamız yasaktı. Özel kesim de bizim gibi insanlara iş vermek istemiyordu, 
bazıları da çekiniyordu. İşsiz kalmanın ne olduğunu, kısa bir süre içinde de olsa, 
yaşayarak gördüm ” (s.223).], sonunda Ankara’daki Hollanda Büyükelçiliği’nde, 
“telefonlara yanıt vermek, büroya derdini anlatmak için gelenleri, özellikle yurda 
dönmüş Türk işçilerini kabul etmek” (s.225), vb. işleri görmek üzere çalışmaya 
başlamış: “Altı yılım, Herman B ey’in bürosunda, hemen girişte bir kahvehane 
sandalyesi ve bir plastik masadan ibaret köşemde, bu işlerle uğraşarak ve 9-5 
mesaisi yaparak geçti” (s.225). Bu sıkıntılı günlerde kimi meslektaşları kendisine 
soğuk ve ilgisiz davranmış, asistan olması için önayak olduğu kimisi yanına 
yaklaşmamış. Türkkaya Ataöv kendisi gibi yapmasını, yani o yıllarda Ankara 
Sıkıyönetim Komutanı ve daha sonraları ANAP milletvekili olan Recep Ergun’a 
gidip “ne kadar Atatürkçü” olduğunu (s .2 15) anlatmasını, bu davranıştan “paşaların 
ne kadar etkilendiklerini” (s.215) söylemiş. Fakültenin kitaplık komisyonu başkanı 
Nermin Abadan Unat, üzerinde “bulunan kitapları bir an önce teslim ” etmesini, 
“aksi takdirde gerekenlerin yapılacağını” (ss.218, 219) anımsatmış. Işıklı şöyle 
diyor: “M eslektaşlarımız sıkıyönetim komutanından da ileri gitmişler, yalnızca 
fakültedeki öğretim üyeliği görevinden uzaklaştırılmamızla yetinmemişler, 
ayrıca fakülteye girişimizi de yasaklamışlardı. Yanıma Yıldırım K oç’u aldım. 
Ben fakültenin dışında beklerken, o yukarı çıktı, kartotekslerimi, bulundukları 
odadan alarak aşağıya taşıdı. Onları kendisine teslim ettiğim asistan, ne taşımaya 
yardımcı oldu, ne de aşağıya inip benimle görüşmek gereğini duydu” (s.219). 
Bunlarda şaşacak bir yan olmadığını çok daha sonra ben de öğrenmiştim. Düşük 
yaradılışlı kimi öğretim üyelerinin YÖK ve sıkıyönetim komutanlıklarıyla 
işbirliği içinde, giderek o mercilerden daha da ileriye giden bir acımasızlık içine 
girebildiklerine tanıktım.

Alpaslan Işıklı’nm öğretim üyelerinden kimilerinin küçüklüklerini ele veren şu 
değerlendirmesi çok anlamlıdır: “Uğur Mumcu, H ukuk’u bitirince, Tahsin Bekir 
B aha’nın asistanı olmuştu (Kimi hocalar asistan seçerken istisnai yeteneklerden 
kaçınırlar. Tahsin Bekir Hoca, bu tercihiyle de büyüklüğünü gösterm iştir)” 
(s.55).
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Bu konuda boş bulunup yanlış yapan küçük hocalarsa daha sonra bu 
dalgınlıklarını kapatma yoluna gidip yanlarında çalışan görevlileri başka yerlere 
sürdürmek ya da onların görevlerine son verdirmek için her türlü düzenin içine 
girebilmekte, her türlü dolabı çevirebilmektedirler...

Gün D oğm adan 'ı  Şubat 2003’te okurken şimdi artık Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nin yerleşkelerinden biri olan eski Davutpaşa K ışlası’ndaki odamda, 
Haziran 2003’te okurken de gene o yerleşkenin büyük bahçesindeki görkemli çam 
ağaçlarının uyarıcı kokuları altında oturuyor ve 1998-2002 yılları arasında bana 
sıkıntılar çektirmiş olan, “yeterince kalifiye olm adığım ” karalaması çıkararak 
ekmeğimle oynamış olan bölüm başkamnın elinden o yıllardaki rektörümüz Prof. 
Dr. Ayhan A lkış’ın beni güçlükle kurtarabildiğini, o yıllardaki çeşitli tanıkların 
ilgisizliklerini ve duyarsızlıklarını işte bu tür koşutluklar kurarak gözümün 
önünde yeniden canlandırıyordum. Alpaslan Işıklı Hoca, Gün Doğmadan  adlı 
kitabım “Öğrencilerime..” diyerek kendi öğrencilerine adamış. Ben, bu kitaptan 
öğrendiklerimin çokluğunu göz önüne alıp kendimi de onun öğrencilerinden 
biri olarak görüyorum ve kitabın bir anlamda bana da adanmış olduğunu 
varsayıyorum...

Ü lk esin e ve  E m ek çilere  A d a n m ış B ir Yaşam

Alpaslan Işıklı, yaradılışının ve çeşitli tanıklıklarının da etkisiyle kendisini 
ülkemize ve emekçileri savunmaya adamıştır. “Sosyal adalet, eşitlik gibi tutkunu 
(olduğu) konular” (s.43), onu işçi sorunları, işçilerin örgütlenmeleri gibi alanlarda 
çalışmaya yöneltmiştir: “Başından beri sendikalarla yoğun ilişkilerim oldu” 
(s. 44)... Bu yoğun ilişkiler, Alpaslan Işıklı’ya çok geniş, çok derin gözlemler 
yapma, siyaset-sendika ilişkilerini bilimsel bir nesnellikle çözümleme, çok çeşitli 
insanları yakından tanıma olanaklarını vermiştir. Alpaslan Işıklı’ya göre, Türk- 
İş, Atlantik ötesinden AAFLI adlı bir Amerikan örgütünün denetimi altında 
“partilerüstü politika” sürdürm üştür (s. 124, s.222, s.227). O yıllardaki D İSK ’e, 
genel başkanlığa Abdullah Baştürk’ün seçildiği 22-26  Aralık 1977’ye dek 
sürmüş olan M oskova’nın TKP kanalıyla yaptığı etkileri (s .144, s .147), 1980’li 
yıllardaki m em ur sendikalarında Avrupa sermayesinin etkileri söz konusudur 
(s. 144, s.244).

Oysa Alpaslan Işıklı, M ustafa Kemal A tatürk’ten almış olduğu ışık ve esinle 
bağımsız bir Türkiye’den ve kökü dışarıda olmayan örgütlerden yanadır. Ona 
göre, 12 Eylül’ün de kökü dışarıdadır. Basına yansıyanlardan öğrendiğine göre, 
“ (12 Eylül darbesini) C arter’a ileten CIA istasyon şefi Paul Henze, ‘Bizim 
çocuklar başardı’ dem işti” (s. 167, 168). Alpaslan Işıklı, bu basın bilgisinin 
ötesine geçen derin bakışlı bir değerlendirme yaparak da 12 Eylül’ün kökü
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dışarıda bir darbe olduğunu vurgular: “Birisinin ekmeğiyle oynamak, bizim 
geleneğimizde yoktur. Bu, büyük bir ‘günah’ sayılır” (s. 210), “ ... karşıtlarının 
ekmeğiyle oynamak, Amerikan devlet politikası çerçevesinde gelenekselleşmiş 
bir mücadele yöntemidir. 12 Eylül’ün bu yöntemi benimsemiş olması da hangi 
etkilerle biçimlendiğinin kanıtlarından biridir” (s. 227); “ 1402 sayılı sıkıyönetim 
yasasına göre, kamu kesiminde çalışan bir yığın insanın, herhangi bir neden 
gösterilmcksizin, sorgusuz, sualsiz, önceden haber verilmeksizin, savunmaları 
alınmaksızın ve emekli olmasına bir gün dahi kalmış olsa, tüm emeklilik haklarını 
yitirerek kamu kesiminde çalışmaktan men edilmiş olmaları, ülkemizin gelenekleri 
içinde benzeri bulunmayan bir uygulamadır. 12 Eylül’e özgüdür. Bu durum da bir 
kere daha kanıtlam aktadır ki 12 Eyliil’ün kökü dışarıdadır” (s.211).

Oysa 12 Eylül darbesini yapanlar ve o yılların yöneticileri, kökü dışarıda 
olmak şöyle dursun, kendilerini en gerçek Atatürkçüler olarak tanıtmışlardır. 
Buna karşılık Alpaslan Işıklı onları şöyle tanımlıyor: “ 12 Eylül öncesi anarşiden 
yararlananlar, 12 Eylül ’ükullanarak Kemalist devleti yıkıp, onun yerine uluslararası 
sermayenin kayıtsız şartsız egemenliğine dayalı bir yeniden yapılanma sürecini 
başlatmak isteyenler olmuştur. Bu yeniden yapılanmanın ilk ve en önemli aktörü, 
Recep Ergun’un partisinin genel başkanlığını yapmış olan Ö zal’dır. Recep Ergun, 
12 Eylül öncesi anarşinin gerçek faillerini bulmasına yardımcı olacak sınırsız 
yetkilerle donatılmıştı. Bunu yapm am ıştır” (s.216).

Her şeyin birbirine özellikle karıştırıldığı böyle bulanık ve kara günlere 
Alpaslan İşıklı’nın kazandırdığı bir açıklığı, kendilerini ülkelerine ve emekçilere 
adayan bütün Kemalistler iyice bellesinler diye burada anıyorum: 12 Mart 
günleridir. Cahit Talaş Hoca iyimserliğini korumaya safça çalışmaktadır. Ama 
daha sonra gözaltında tutulduğu on sekiz gün boyunca kendisine “çok hoyratça” 
davranmışlardır. Salıverildiğinde çok sarsılmış bir durumdadır. “Kendisi gibi 
yurtsever ve Atatürkçü bir insana böyle şeyler yapılmasını bir türlü kabul” 
edememektedir. Alpaslan Işıklı bu düğümü şöyle çözüyor: “Tam da öyle insanların 
hedef alındığını söylediğimde kafasındaki önemli bir düğümün çözülmesine 
yardımcı olduğumu hissetmiştim” (s. 106).

12 Mart günlerinde de M uammer Aksoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Uğur Alacakaptan, İlhan Selçuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı 
Mümtaz Soysal, Uğur Mumcu, Doğan Avcıoğlu, Bahri Savcı gibi düşünürler, 
bilim adamları tutuklanmışlardır. Tutukluluk günleri A tatürkçülüğü küçük 
düşürme günleridir. 12 Eylül’de Ankara Emniyet Sarayı’nda tutuklu bulunan 
Prof. Sadun Aren falakaya yatırılmış, “yetmiş yaşlarındaki ak saçlı Nuri Koçtürk 
Hoca”nın gözaltındaki karşılaşmalarında ilk söylediği “Beni kazma sapıyla 
dövdüler Alpaslan!” olmuştur (s. 179).
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Emre K ongar’ın “A tatürk’ü ve Atatürkçülüğü Kim Yozlaştırdı” başlıklı 
gazete yazısındaki şu tümcelerini okuyalım: “ 12 Eylülcüler, sadece öğrencileri 
A tatürk’ten soğutacak önlem lerle yetinmediler: Hapishanelerdeki uygulamalarda 
A tatürk’ün N utku’nun okunmasını ve İstiklal Marşı söylenmesini, ceza olarak 
kullanma yoluyla bütün sanık ve mahkûmların bunlardan nefret etmesine yol 
açtılar” (Cumhuriyet, 15 Kasım 2004). Emre Kongar’ın bu belirlemelerine, 
Alpaslan Işıklı kitabında şöyle tanıklık ediyor: “Her gün eli sopalı bir zavallının 
yönetiminde İstiklal Marşı söylenirdi. Bu esnada gördükleri muamele, özellikle 
genç insanları, dünyanın en güzel sözlerini ve melodisini bir araya getirmiş olan 
muhteşem marşımızdan soğutmak için hazırlanmış bir programın gereği gibiydi. 
Bir gün ortaokul yaşlarında bir grup da aynı salona getirildi.

Onlar da bazı hoyratlıklara maruz kaldılar. İddiaya göre, okullarında İstiklal 
Marşı söylenirken gülmüşler. Şikâyet eden de öğretm enleriymiş” (s. 180).

“ K ap ita lizm in  H o y ra tlık la r ı”

“Kapitalizmin hoyratlıkları karşısında çılgına dönen kimilerinin, bir uçtan 
diğer uca sarkaç gibi devindikleri” (s. 49) görüşünü doğrularcasına davranan 
“Türk aydınlarının önemli bir bölümü”, 27 M ayıs’ın yarattığı baş dönmesine 
kapılarak “dramatik bir serüven” le ilkin işçi sınıfının öncülüğü düşüncesi 
çevresinde toplanmış, daha sonraysa “ 12 M art’a doğru ‘Kemalist ordu’yu (...) 
umut bağlanacak başlıca güç” olarak görmeye yönelmiş (ss.49-53), 12 Eylül’dcn 
sonra da, Sadun Aren örneğinde olduğu gibi, yeni liberalizmin savunucusu 
olmuştur: “Sadun Aren, son zamanlarda kapitalist küreselleşmelerden yana tavır 
alınca, onun geçmişini bilen pek çok öğrencisi gibi şaşırıp kalanlardan birisi de 
ben oldum ” (s.26).

Alpaslan Işıklı’ya göre, Türk aydınlarının önemli bir bölümü 27 Mayıs 1960 
sonrasında, 1961’de kurulmuş olan T İP ’in ve 1967’de Türk-İş’ten ayrılanların 
kurmuş oldukları D İSK ’in çevresinde toplanmışlardır. 12 M art 1971 öncesinde 
ise “Kemalist ordu” düşüncesinin çevresinde toplanmış olanların “DİSK’ten Dev- 
Genç’e kadar çok geniş bir kesim i” oluşturdukları gözlenmiştir. 12 Eylül’den 
sonraki dönemde yeni liberalizm de denilen küreselleşme, daha önceki düşünsel 
düzlemlerde yer alan aydınların bir bölümünü etkisi altına almıştır. Evet, tıpkı 
“bir uçtan bir uca sarkaç gibi” . Alpaslan Işıklı bu son dönemi, “ 19. yüzyıl vahşi 
kapitalizminin” (s.274) hortlatılmış biçimi olarak değerlendirir.

Gün Doğmadan  kitabının önemlice bir bölümü ve özellikle de son bölümceler 
dünyamızı saran bu yabanıl sömürü düzeninin eleştirisine ayrılmıştır. Bu 
eleştirilerin her biri nesnel ve somut dayanaklara yaslanarak yapılmış, çözüm
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önerileri sunulmuştur. Çünkü başta da belirtmiş olduğum gibi, Alpaslan Işıklı 
yılgın ve umutsuz bir kişi değildir; tersine umutlu ve iyimserdir: “Uluslararası 
sermayenin yörüngesi dışında herhangi bir demokratik rejime yaşama şansı 
tanınmadığına göre, sosyalizmin gerçekleşme şansının bulunmadığı söylenebilir 
mi?” (s.260).

Bunun yanıtını gene Işıklı’dan alalım: “Dünyanın ve toplumların 
değiştirilmesinin kolay olmadığını görmüştüm. Ama bu, hiçbir zaman, hiçbir 
şey yapmamak gerektiği anlamına gelm em iştir benim için” (s.79). Işıklı’nın, bu 
savaşımcı tutumu hiç bırakmadığı ortadadır.

Yaşamış olduğu deneyimler, her biri çok acı da olsa, bir gerçeği bilinçle 
özümsemesine yaramıştır: Kemalist Türkiye Cumhuriyeti em peryalizmin saldırısı 
altındadır, bu nedenle onu bu tehditten kurtarmak gerekir. Tıpkı, “uluslararası 
kapitalizme karşı ilk mücadele bayrağını açmış bulunan M ustafa Kemal” gibi 
(210).

Alpaslan Işıklı, savaşımını şöyle gerekçelendirir: “ ... demokrasiye yönelik en 
büyük tehdit, piyasa ekonomisi içinde oluşan ve günümüzde uluslararasılaşmış 
bulunan tekelci sermayenin varlığından kaynaklanm aktadır” (s.261). 12 
Eylül de, 1970’lerde başlayan dünya ekonomik bunalımının bir sonucu olarak 
gerçekleştirilmiştir; onun betimlemesine göre, 12 Eylül, “Türkiye Cum huriyeti’ne 
karşı b irdarbe”dir (s. 185).

Gün Doğmadan'ın  Ö zellik ler i

Gün Doğmadan, Alpaslan Işıklı’mn, benimsediği siyasal öğretiyi ya da geniş 
anlamıyla dünya görüşünü ve gözlemlerini sergileme ve savunma yeri değildir 
yalnızca.

Kitapta Işıklı’nın güldürüye çok yatkın yaradılışı neredeyse her sayfada 
açık açık ya da satır aralarında kendini göstermektedir. Işıklı da yaradılışının 
bu özelliğini biliyor: “Şakasız yaşayamayan ben” (184); “Bense işin içine şaka 
katmadan hiçbir sohbeti yiirütemem” (s. 132) diyor. Ama bu şakaseverliğin 
ussal nedeni de vardır ona göre. Şöyle: “mizah, (...) eğlence ve özeleştiri ortamı 
oluşturur” (s.31).

Kitap boyunca pek çok yerden fışkıran bu ince güldürüyü “kara güldürü” 
olarak nitelendirmek doğru olur. İşte bir kara güldürü örneği: Karısının yüksek 
kolesterol içermesi nedeniyle eve sokmadığı ciğer ezmesine Alpaslan Işıklı’nın 
gözaltındayken kavuşması: “Şimdi Emniyet Sarayfnda ciğer ezmesine
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kavuşm uştum ” (s. 183). Kara güldürüden bir örnek daha: “O zaman anladım ki 
Emniyet Sarayı’nda geçirdiğim bir hafta, bana pek iyi gelm em işti” (s. 187).

Gün D oğm adan 'ın  başka bir özelliği de A B D ’yi tanımlarken daha çok 
“Atlantik ötesi” sözcesinin kullanılmış olmasından ileri geliyor. Bu kullanım 
sıklığının nedenlerini bir okur olarak düşündüm. Olasılıklar şunlar olmalı: Kötü 
bir şeyin adını (kaka, balgam vb.) ağza almama isteği ya da kanser gibi hastalıklar 
için “m el’un hastalık”, “ölümcül hastalık” deyişlerinin yeğlenmesi gibi bir durum; 
ya da adı açıkça söylenen gücün saldırısından korkma; ya da yazınsal bir imge 
yaratma özentisi; ya da A B D ’ye yönelik kötü bir imge yaratmama çabası; ya 
da A B D ’nin bizden çok uzak olduğu için [Atlantik ötesinde] tehlikesiz olduğu 
düşüncesinin yaratılmaya çalışılması vb. Doğal olarak, sıralamanın sonunda yer 
alan seçenekler, en uzak olasılıklardır.

Ama Işıklı’nın daha çok “Atlantik ötesi” sözcesini yeğlemiş olmasının 
nedenlerini şimdi de düşünüyorum. Öbür devletler için buna benzer coğrafya 
yerleşmelerinin hiç kullanılmamış olmasına karşın, A BD ’nin daha çok bu biçimde 
tanıtılmış olmasının hiç kuşkusuz bir anlamı olmalı.

Gün Doğmadan  benim çok yararlanarak okuduğum bir kitap olmuştur. Bununla 
birlikte, kitapta yer alan her düşünceyi ya da yaklaşımı tümüyle beğendiğimi 
söyleyebilecek durumda değilim. Beğenmediklerimden birisi, Alpaslan Işıklı’nm 
Sayın Bülent Ecevit’ten söz ederken kendisine pek de yakışmayan şu biçemi 
seçmiş olması: “M ehmet H aberal’ın hastanesinin doktorlarının denetiminde 
ölümle pençeleştiği sırada kendisini terk etmiş bulunan kalabalığı...” (s. 140); 
“H aberal’ın hastanesinin doktorlarının elinde yaşam mücadelesi verdiği sırada 
kendisini birer ikişer terk eden insanlar...” (s.229). Ecevit’i birer ikişer terk eden 
bu insanların (Cem, Derviş ve öbürleri) “Atlantik ötesinden” gelen buyruğun 
gereğini yerine getirmiş oldukları artık bilinmektedir. Kanımca, bu son olay bile 
Ecevit’in ne denli kişilikli bir politikacı olduğunu göstermeye yeter. Unutmamak 
gerek: A BD ’nin Irak’ı işgal etme süreci, Ecevit’in ayağının bu biçimde 
kaydırılmasıyla başlamıştır. Başka bir deyişle, Irak’ın işgal süreci 2003 M artı’nda 
Basra Körfezi’nde değil, 2002 Temmuzu’nda A nkara’da başlatılmıştır.

Gün Doğmadan'da  beni duraksatan bir yan da, Işıklı’nın askerlere bakışında 
yansımaktadır. Belli ki, Alpaslan Işıklı da, tıpkı arkadaşı Uğur Mumcu gibi 
[“Kalpaksız Kuvayı M illiyeci U ğur’un üniforma sempatisi, hiçbir zaman eksik 
olm adı” (s.55)] askerlere özel bir yakınlık duymaktadır. Askerliğini yapmış her 
Türk erkeği gibi o da askerlik anılarını anlatma hakkını kullanırken (s. 108-122) 
ya da gözaltındayken, çeşitli komutanlardan aldığı / algıladığı beğeni sözlerini 
ve davranışlarını anlatırken bir çocuk gibi övüngendir: “İsmet Paşa’nın ünlü
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sözünü anımsattım. ‘Bir memlekette namus erbabı lâ kal namussuzlar kadar 
cesur olmazsa, o memleket için kurtuluş yoktur’ dedim. [M etris’teki Albay Metin 
Okçu] yanındaki diğer subayla memnun ifadelerle bakıştılar” (s. 191). Bütün 
bunlar bana az da olsa Fransız düşünür Völtaire’in (1694-1778) ‘despote éclairé’ 
(aydın zorba) özlemini anımsatmıştır. Gerçi bu bir beğeni, bir seçim, bir eğilim 
işidir, kimse karışamaz denilebilir.

Doğrudur, ama bu eğilimin şu tümceleri yazan Alpaslan Işıklı’da seziliyor 
olması yadırgatıcı ve düşündürücüdür: “Konuşma metnimi, tarihin yapıcısı olan 
halkın bu görevini sürdürmesini hiçbir şeyin engelleyemeyeceğini vurgulayarak 
bağlamış olmamın isabetinden hiçbir zaman kuşkuya düşm edim ” (ss. 130, 131). 
Kaldı ki, M ustafa Kemal de Amasya G enelgesi’nde ulusun bağımsızlığını gene 
ulusun istek ve kararma bağlamıştır, halkı oluşturan bileşenlerden yalnızca bir 
kesimine değil... Gerçi bu konuda Işıklı da sağaltılmaz bir yanılsama içinde 
değildir.

Çünkü 1402 sayılı yasaya dayanan sıkıyönetim komutanları 4891 kişiyi 
işinden, ekmeğinden etmiştir. Bu kişilerin 95 ’i öğretim  üyesidir. Bu öğretim 
üyelerinin 11’i SBF’lidir. 1402 sayılı yasanın dışında, YÖK de pek çok asistana 
yol vermiştir (s .2 12). Alpaslan Işıklı, bütün bu haksızlıkları, elinde silah gücü 
olanların yarattığı bir “anarşi” olarak değerlendirir: “Bağımsız yargıyı değil, 
silah gücünü temsil eden bir devlet memurunun, kendisi gibi devlet görevlisi 
olan, ancak silahla ilgisi olmayan binlerce kişiyi sorgusuz, sualsiz ve savunmasız 
biçimde kamu görevinden ihraç edebilmesi, anarşinin en büyüğüdür” (s .2 16)...

Kitabın İşlevi

Gün Doğm adan , pek çok tarihsel ve toplumsal gerçeklerin, özel ve derin 
gözlemlerin, ayrıntılı ve ilginç çözümlemelerin yer aldığı değişik bir anı 
kitabıdır.

Bu kitabı okuduktan sonra biraz daha bütünlenmiş olduğumu sezdim. Çünkü 
ondan çok özel şeyler öğrendim. Kitabın işlevi de buydu.
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Ağustos 1986)

“Şu Aydın Denen...”, Yeni Gündem, sayı 29, (21-27 Eylül 1986).

“Sendikacılık ve Sosyal-Demokrasi”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 84, s. 11-13,
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“2821 Sayılı Sendikalar Yasası ile 2822 Sayılı Sendikalar Yasasının Uluslararası Normlara 
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“Savaş”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 128, s.2—3, (1991).

“Dünya Kadınlar Günü”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 129. s.2—3, (1991).
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“Özelleştirme ve Sendikalar “, Diinya 'da ve Türkiye’de Özelleştirme Sempozyumu. 14-16 
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“Küreselleşme ve Demokratikleşme”, Mülkiyeliler Birliği Deıgisi, sayı 161. (1993).
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(Ankara 1994).

“Her Zaman Atatürk”, 10 Kasını ¡993 Atatürk’ü anma toplantısında yapılan konuşma 
'metni, Anayasa Mahkemesi Yayınları No:29, s.35-38, (Ankara. 1994).
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Alpaslan İşıklı ile Röportaj

Haşan Tahsin Benli 
Yıldırım Koç 

Metin Özuğurlu 
Serdar Şahinkaya

-Hocam sizin A m asya’da yaşadığınızı biliyoruz. Am asya’da toplumsal 
açıdan çok hareketli bir ortam yoktu. Siz hangi etkiler sonucunda sosyal 
politikaya ve sosyalizme geldiniz?

Işıklı-Evet, ben A m asya’da doğdum; çocukluğum ve ilk gençlik yıllarım 
orada geçti. Öğrencilik yıllarımda ilgim fen dallarınaydı. Daha somut bir ifadeyle 
söylemek gerekirse, matematiği çok severdim. M atematiğim iyiydi. Lisede 
de fen kolunu seçmiştim. Bu arada, başarılı bir fen kolu öğrencisi olarak işler 
yürüyordu.

-Am asya Lisesi’nde miydiniz?

Işıklı-Evet, Amasya Lisesi’nde. Sosyal bölümlere merakım veya sosyal 
bilimlere büyük bir tutkuyla yönelişimde, kuşkusuz pek çok faktör rol oynadı. 
Hepsini şuurlandırmam, hangisinin daha çok etkili olduğunu belirlemem 
mümkün değil. Ancak, bunlar arasında özellikle ilginç bulduğum bir tanesi 
var. Ona dikkatinizi çekmek isterim. Bu konu gündem e gelince askerlik dersi 
hocamızı anımsarım. Askerlik dersinde, bilmiyorum sizin zamanınızda da vardı 
herhalde, iktisadi doktrinlerle ilgili bir bahis vardı. Bizim askerlik hocamız askeri 
üniformayla derse gelirdi.

Prof. Dr. A lpaslan Işıklı’ya A rm ağan 41



-Yani 1956-57 yıllarında.

İşıklı-1957’de liseden mezun oldum. O yıllarda, yani 1957 öncesinde o 
askerlik dersi hocası, iktisadi doktrinler konusunu öyle bir heyecanla anlattı ki 
(veya bana öyle geldi) iktisadi doktrinler konusuna çok ilgi duymaya başladım. 
Elbette ki başka bazı faktörlerin de etkisiyle bu gibi konulara, ilginin ötesinde 
tutkulu bir şekilde bağlandım diyebilirim.

O yıllarda çok roman okudum, yaz aylarında. Garip bir şekilde. Mesela 
diyebilirim  ki bugüne kadar okuduğum romanların çok önemli bir kısmını o 
yaz aylarında okumuşumdur, yani lise öğrenciliğimin sonlarına rastlayan yaz 
aylarında. Okuduklarım da Steinbeck, Hemingway, Gorki gibi sosyal içerikli 
romanlardı genellikle.

-A m asya’da o yıllarda sol yayınlar getirip satan kitapçı Sablıi Hazer 
vardı. İşçi Partisi ile bağlantılıydı galiba. Mesela onunla hiç ilişkiniz oldu 
mu?

Işıklı-Hayır. İlkokul düzeyindeki öğretmenlerin etkileri söz konusu olursa, 
Ahmet Dem iray’ı hatırlıyorum. Ahmet Demiray, doğrudan bizim sınıfın hocası 
olmadı ama değişik vesilelerle yaptığı konuşmalarla, A tatürkçülük konusunda ilk 
heyecanı aşılamış olan hocamız o olm uştur diyebilirim. Ayrıca başka hocalarımız 
vardı. Onlar da belli yönlere ufkum uzu açtılar.

B irde şunu söylemem lazım herhalde. Benim bir kuramım  var, kendi kendime 
uydurduğum. Bunun bazı nesnel ve gerçekçi nedenleri bulunduğunu sanıyorum. 
Genellikle sınır bölgelerinin insanları çok politize oluyorlar.

-Daha duyarlı oluyorlar.

Işıklı-Toplumsal, siyasal konularda daha duyarlı oluyorlar. Hemen hemen 
bütün siyasal liderler sınır bölgelerinden çıkmıştır. Napolyon Korsikalı’dır, 
Avrupa B irliği’ni kuran Schumann, Fransa kenarından, Strazbourg’dandır. Stalin 
G ürcü’dür, Lenin M oğol’dur. A tatürk Selanikli’dir.

-Suyun öbür tarafından.

Işıklı-Evet, suyun öbür tarafından. Bu gibiler, istila, işgal, düşman, dünyanın 
öbür tarafları falan gibi meselelerle yüz yüze olarak büyümüşlerdir. Babamın 
yaşamı da böyle geçmiş. Bu tür etkiler babam için de söz konusu. Babam 
Azerbaycan’dan zorunlu göç etmiş birisi. Orada öğretmenlik, kısa bir süre de
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subaylık yapmış bağmışız Azerbaycan ordusunda. Bu yüzden farklı bir siyasi 
bilinci vardı. Siyasal konularda çevresindekilere kıyasla belirgin bir duyarlılığa 
sahip olduğunu görürdüm. İçinde bulunduğu ortamın ölçülerine göre de okumuş 
bir adamdı. A zerbaycan’da o zamanın Çarlık Rusya’sının öğretmen okullarında 
okumuş. Benim siyasal ve toplumsal konulara yönelişimde onun da etkileri 
olmuştur. Aslında bu onun istemediği ama istemediği halde etkilediği bir yöneliş 
olmuştur diyebilirim. Çünkü o daha çok mühendis olmamı falan isterdi. Ama ben 
lise sondan itibaren tutkulu bir şekilde sosyal bilimlere yönelince hayatımın şekli 
öyle belirmeye başladı.

-Siyasal’ı bilerek mi seçtiniz?

Işıkh-Evet, bilerek. Çünkü o zamanlar belli üniversitelerin sınavlarına ayrı 
ayrı giriliyordu. Yani Siyasal’ın sınavı ayrıydı. Tıbbın sınavı ayrıydı. Teknik 
Üniversite’nin sınavı ayrıydı. Ben o zaman garip bir şekilde Siyasal’ı istiyordum. 
Bir de tıbbın psikiyatri alanı merakımı çekmekteydi. Fakat T ıp’la SiyasaPın 
sınav günleri çakıştı. O zamanki sistemde böyle sorunlar olabiliyordu. Siyasal’ı 
tercih ettim ve Siyasal’a girdim. Siyasal’a yönelmemde önemli bir sebep de 
Feyzioğlu’nun konuşması oldu.

-Forum Dergisinin etkisi mi?

Işık lı-0  yıllarda Forum Dergisi ve Turhan Feyzioğlu çok ünlüydü. Menderes, 
o tarihle SBF dekanı olan Feyzioğlu’nu bakanlık emrine almıştı, yani görevden 
almıştı. M enderes’in bu kararı, onun 1956 yılındaki Siyasal açılış töreninde 
yaptığı konuşmaya tepki olarak ortaya çıktı. Her nedense o konuşma uzun süre, 
yüreğim de çınlayan bir konuşm a oldu. Hiç unutmam, o konuşmasında şunları 
söylemişti: “ İstersek Türk vergi kanunlarını, para-banka notlarını, haczi caiz 
olmayan malların veya iptidai itirazların tam listesini ezbere bilmeyelim; fakat 
asla nabza göre şerbet sunan, kötüye, zararlıya fetva veren birer sözde münevver 
haline gelmeyelim .” Bu sözler beni büyülemişti adeta. O konuşm a bütünü 
itibariyle sorumluluk duygusu ve özgüven aşılayan bir konuşmaydı.

Bir de şunu ilave edeyim. Bizim A m asya’daki evimizin tam karşısına oturan 
komşumuz C H P’liydi ve Fevzioğlu’nun sın ıf arkadaşıydı. Bir gün Feyzioğlu 
bakanlık emrine alınıp politikaya atıldıktan sonra, yurt gezileri esnasına yolu 
A m asya’ya da düştü. Onun sın ıf arkadaşı olan komşumuzun evine kahvaltıya 
davet edilmişti. Komşumuz benim için çok büyük önemi olacağını tahmin ettiği 
için o kahvaltıya beni de çağırdı. Bu, lise sondaki bir delikanlı olarak benim için 
önemli bir olay demekti. Feyzioğlu’yla aynı masada kahvaltı yapıyordum. Bu 
olay da Siyasal aşkımı kamçılayıcı sonuçlar doğurdu.
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-Hocam siz Siyasal’da öğrenci liderliği de yaptınız.

Işıklı-Evet, o zamanki adıyla SBF Talebe Cemiyeti Başkanlığı yaptım.

-Peki lisede var mıydı böyle bir politikaya merak, öğrenci temsilciliği 
gibi?

Işıklı-Lisede dernek yoktu, bildiğiniz gibi. M ümessillik oluyordu. M ümessilin 
görevi tebeşiri, silgiyi, cetveli, gönyeyi falan hazır bulundurmak gibi işlerdi. 
Ayrıca, öğretmenle öğrenciler arasında iletişim sağlardı.

-H er M ülkiyeli’nin öğrenciyken şöyle bir şeyi vardır: İlerde öyle bir 
hale gelmeliyiz ki bizim zam anımızda M ülkiye’yi anlatmalıyız diye. İlk 
girdiğim izde karşılaştığım ız hava nasıldı?

Işıklı-Yani öğrenci liderliğinden sonraki aşamada?

-İlk M ülkiye’ye geldiğinizde ne hissettiniz yani, 1. sömestrin sonunda... 
Nereden çıktı, niye geldim mi, yoksa gerçekten o Dem okrat Parti’ye karşı 
olan muhalefet hemen sizi sarıp daha fazla bir etki yaptı mı?

Işıklı-Doğrusu, Siyasal’daki öğrencilik yıllarım da karşılaştığım  olaylar hep 
heyecan verici oldu. Genelde mutlu olduğumu söyleyebilirim. Koşullarımızın 
iyi olduğu söylenemezdi. Ancak, bugünkünden farklı olarak kendimiz için ve 
ülkemiz için umutluyduk. Yurt sorunlarıyla iç içe bir öğrenciliğimiz oldu.

Bu noktada şunu ekleyebilirim. O yıllarda, C H P’de bir tür akademik hava vardı. 
Her çarşambaydı galiba, haftanın belli günlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, 
öğrencilere yönelik yurt sorunlarıyla ilgili dar kapsamlı sem inerler düzenlenirdi. 
O seminerlerde C H P’nin önde gelen simalarından bir tanesi konuşma yapardı. 
Bizler de görüşlerimizi açıklar, sorular sorardık. Bizim yurt sorunlarıyla, sosyal 
olaylarla ilgimizin biçimlenmesinde bu sem inerler çok etkili oldu. Mesela Bülent 
Ecevit konuşmacılardan biriydi. O tarihlerde CHP adına gençlerle ilişkileri Suphi 
Baykam yürütmekteydi. O zamanlar, Cumhuriyet Halk Partisi içinde sosyalist 
olarak bilinen, adı öyle duyulan iki isim vardı. Bir tanesi, Cemal Reşit Eyüboğlu 
idi. Öbürü de Cemil Sait Barlas. Bunlar da orada söyleşiler yapmışlardı. Onları ayrı 
bir merakla izlediğimizi anımsıyorum. Ancak pek umduğumuzu bulamadığımızı 
da söyleyebilirim. Şimdi düşünüyorum da bugünkü C H P’ye çok uzak bir durum 
vardı, o günlerin C H P’sinde.

O zaman CHP ile ilişkilerde isimler kimdi, diye soracak olursanız. Mesela 
Suphi B aykam ’dan başlamak üzere, Hikmet Çetin, Nedim  Tekin gençlik kollarının
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ak tif simalarındandı. Yalçın Küçük de vardı o zaman. Bir de Ertuğrul Baydar. 
Bilmiyorum hanginiz tanır?

-M aliye Bakanlığında görev yaptı.

Işıklı-M aliye Bakanlığı üst bürokrasisinde görev yaptı. Öğrenciliğinde uzun 
yıllar CHP Gençlik K ollan Genel Sekreterliği yapmıştı. Bunların bir kısmı bizim 
sınıftandı, bir kısmı değildi. Ama, hepimiz arkadaştık. 27 M ayıs’a böyle gelindi.

-Yaygın mıydı bu? Yani CHP seınpatizanlığı sizin döneminizde öğrenciler 
arasında?

Işıklı-Bir hayli yaygındı. Yani İsmet Paşa tartışm asız büyük insandı hepimiz 
için. İsmet Paşa çok sevilen bir insan. Mesela İsmet Paşa’nın başına taş atıldı 
U şak’ta ve M alatya’da saldırıya uğradı. Önüne askeri birlikler çıkararak yolunu 
kesmek istediler, yurt gezilerinde. Bunlar bizim için bir kâbus etkisi yapardı. 
Yani öyle üzülürdük. Öyle bir adama, A tatürk’ten sonra gelen öyle bir kişiye 
nasıl bunlar yapılır? Nccip Fazıl’ın çıkardığı derginin (Büyük Doğu idi galiba 
o derginin adı) kapağında o taş atma olayını tasvip eden, yani iyi oldu bu taş 
manasında bir resim ve yazı çıkmıştı. Nasıl çileden çıkmıştık biz. Yani bir kaşık 
suda boğabilirdik bu gibi şeyleri yapanları.

Bizler bu ruh halindeyken 18 Nisan 1960 tarihinde bize de ulaşan bir haber 
uçuruldu. İsmet Paşa İş Bankası’na gelecek para çekecekmiş. M uhtemelen Suphi 
Baykaın bunu sızdırdı. İsmet Paşa’nın oraya geleceğini duyunca biz sevgimizi, 
bağlılığımızı ve ona yapılanlara olan tepkimizi ortaya koymak üzere o olayı, onun 
oraya gelişini değerlendirdik.

-U lus’taki İş Bankası mı?

Işıklı-K ızılay’daki. Bu olayı vesile yaptık ve K ızılay’a yığıldık. Gerçekten 
de denilen saatte, dakikada İsmet Paşa geldi. İsmet Paşa gelince biz hücum ettik. 
Onun elini öpmek amacıyla önüne yığıldık. K ızılay’ın orta yerinde. Polisler 
geldi, bizi dağıtmak için cop vs. kullandılar. Dağılma oldu kısa bir ara. O zaman 
işte Nedim Tekin’i anmam lazım öğrenci lideri olarak. Sonradan RTÜK üyesi 
olmuştu. Nedim kısa bir nutuk çekti. “Bu imtihan günüdür, kaçmayın” gibi bir 
şeyler söyledi. Tekrar bir toparlanma oldu. Sonra N edim ’i hapse attılar. Oktay 
Kurtböke dahil başka bazılarıyla birlikte 27 M ayıs’a kadar hapiste kaldı. O olay 
gençlikle İsmet Paşa arasındaki kaynaşmışlığın somut ve önemli bir tezahürüydü. 
Ve o olay, 27 M ayıs’a giden süreçte bir başlangıç oldu. Bu olayı İstanbul’da 28 
Nisan, ardından A nkara’da 29 Nisan olayları izledi.
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-Bu arada DP taraftarı öğrenciler yok muydu?

Işıklı-Varsalar da Fakültenin genel atmosferi içinde varlıkları hissedilmiyordu. 
Bilinen birkaç istisna vardı. Bir tanesi Aydınlı birarkadaşım ızdı, belki DP’li değildi, 
ama öyle bilinirdi. İsmini anmayayım şimdi. Çok yakın arkadaşlığımız oldu 
zamanla ve sürmektedir. O arkadaşım ız belki Demokrat Partili’ydi. Belki değildi 
de. Ama belki biraz da Aydınlı olmasından dolayı Menderesçi olarak biliniyordu. 
Bir de irticai kıpırdanışlar başlamıştı. Bir iki tane arkadaş vardı öyle. Bunlar
kendilerini belli ediyorlardı. Mesela A tatürk’e Atatürk demiyorlardı. A tatürk’e 
Mustafa Kemal diyerek farklılıklarım ortaya koymakta ısrar ediyorlardı.

-Bu çerçevede iki şey aklıma geliyor. Bir tanesi işte Fakülte önünde İsmet 
Paşa’yı karşılayışınız meselesi var. Belki bir daha anlatmanız uygun olacak. 
İkincisi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 60 İhtilali’nden önce kurşunlandığı 
da. Ayrıca o gece yaşadığınız bir hikaye var. Ben hatırlıyorum. M ülkiyeliler 
Birliği Yazı Kurulu toplantısında anlatmıştınız. Ayla Kutlu, Taner Timur 
ve sizin olduğunuz bir sohbette dinlemiştim ve şöyle bir şey hatırlıyorum. 
İşte Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri kanlarıyla yazdılar diye. Orada 
bir kırmızı mürekkep öyküsü var. Bir de bir Amerikalı ajandan bahsedilir. 
Yani Amerikalı öğretim görevlisi mi, bir araştırma programının yürütücüsü  
mü; öyle biri var. Sonradan onun Amerikan ajanı olduğu ortaya çıkıyor ve 
işgalde ilk haberi onun uçurduğu ortaya çıkmıştı diye hatırlıyorum.

Işıklı - Bu kısmı benden değil herhalde. Onu ben bilmem, Ayla biliyor.

-Ben sizin Amerikan Büyükelçiliğinden gelip gelişmeleri izlerlerdi diye 
bir şeyler söylediğinizi hatırlıyorum.

Işık lı-0  şöyle. 12 Eylül’de, kısa bir süre Anayasa taslağım eleştirmeyi 
yasaklayan, ancak üzerinde konuşmayı serbest bırakan bir karar alınmıştı. 
Biz bundan yararlanarak SBF salonunda Anayasa tasarısını eleştirme amaçlı 
bir toplantı düzenledik. Ben bu toplantıda A m erika’nın rolü üzerine bir şeyler 
söylediğim sırada toplantıya yöneten Ruşen Bey (Prof. Keleş) mikrofondan bir 
anons yaptı. Meğerse, yanlış hatırlamıyorsam ismi Mr. Fin olan bir Amerikalı 
diplomat bizim toplantıyı izlemekteymiş. Ruşen Bey, “Mr. Fin, Büyükelçilikten 
aranıyorsunuz” diye mikrofondan duyurdu. Bu anons üzerine izleyiciler arasından 
Amerikalı olduğu anlaşılan sarışın birisi kalktı, yüzünü mümkün olduğu kadar 
duvara dönerek salonu terk etti. Sanki benim Amerikalıların 12 Eylül’ün içinde 
olduğunu söylediklerimi doğrulayacak bir senaryo hazırlanmış gibi oldu.

Bizim oradaki Anayasa eleştirilerimizin bir ölçüde Milli Güvenlik Konseyi ’nin 
rötuşunda yansıdığı görüldü. Yani işin özünü belirlemeyen, ama görüntüyü
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kurtaran bazı düzeltmelerin yapılmasında, o Anayasa panelindeki konuşmalardan 
Mr. F in’in edindiği izlenimler rol oynamış olabilir tahminindeyim. Sanırım, esas 
akıl hocaları, muhalifleri de dinleyerek Konsey üyelerini yönlendirdiler.

-İsm et Paşa’yı karşılayış olayına dönelim isterseniz

Işıklı-İsmet Paşa’yı karşılam ak... 27 M ayıs’tan sonra İsmet Paşa Siyasal’a 
geldi. S iyasal’a aslında biz onu daha önce çağırdık. Gelemedi. İnönü Savaşı’nın 
yıldönümünde çağırmıştık. 27 M ayıs’tan sonraki ilk İnönü Savaşı yıldönümünde. 
İsmet Paşa’yı S iyasal’a çağırmak için gittik. İsmet Paşa gelmek istemedi veya 
gelemedi. Bir mesaj yazdı M ülkiyeliler için ve o mesajı yazdırması anını hiç 
unutamam. Orada gözlemledim ki İsmet Paşa’nın kafasının ilginç bir çalışma 
tarzı var. Onu hiç unutmam. Önce bir süre durdu, durdu; bir çeşit konsantre oldu. 
Böyle derin derin nefes alıyor ve sessiz duruyordu. Bilgisayar tabiriyle, sanki bir 
şeyleri download ediyordu. O süreç geçti. Ondan sonra bana, “Yaz” dedi. Ben de 
yazdım. Hiç duraksamadan söyledi. Yani bir sayfalık bir metni hiç duraksamadan, 
tıkır tıkır söyledi. Ondan sonra bana “Oku” dedi. O “oku”nun manası belliydi. 
Ben doğru yazdım mı? Onu tahkik için okumamı istemişti. Okudum, “Tamam” 
dedi. Bizi yolcu etti.

Ama çok acıdır. Hiç unutmam. O metni SBF Talebe Cem iyeti’nde bıraktım. 
Keşke yanıma alsaydım. Yahut bir suretini alsaydım. Talebe Cem iyeti’nin odası 
değişti. O muhteşem metin, İsmet Paşa’nın M ülkiyelilere hitabı kayboldu.

-Yani siz elinizle yazdınız. O metin bir yerde basıldı mı sonradan?

Işıklı-Sonra basında kısmen çıktı. O zaman M ustafa Ekmekçi, Orsan Öymen 
muhabirdi. Onlar bizim peşimizden o olayı izlemeye gelmişlerdi. Hiç unutmam. 
Benim kafamın şurasında eski bir yara izi vardır. İsmet Paşa ona taktı aklını. 
Böyle ona bakıp duruyor. Belli ki 29 Nisan olaylarında olup olmadığını anlamaya 
çalışıyordu.

-Siz o zaman dernek başkanı mısınız?

Işık h -0  zaman dernek başkanıydım, evet. Ancak 29 Nisan baskını sırasında 
değildim. Çünkü bu olaylardan dolayı seçimler ertelendi. Ama ben fiili başkan 
gibiydim o zaman. 27 M ayıs’tan hemen sonra seçim yapıldı ve başkanlık görevini 
bize verdiler ve o son sın ıf öyle geçti.

-Peki Hocam bu 27 Mayıs sürecinde, yani Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 
merkezden sola açılan yelpazede C H P’nin daha ağırlıklı olduğu anlaşılıyor
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öğrenciler arasında. Daha çok sosyalist akımda aklınıza gelen isimler var 
mıydı, tek tük de olsa, hani bir iki kişi.

Işıklı-Sol neydi, sorusu tabii önem taşıyor. O zaman sol çizgide temasta 
olduğumuz kişi Cemal Süreya idi. Ünlü M ülkiyeli ozan Cemal Süreya. O tarihlerde 
M ülkiyeliler Birliği şimdiki yerinde değildi, M ithatpaşa’da bir yerdeydi. Orada 
Cemal Süreya’nın özel sohbetlerinin sürekli dinleyicileri olurdu. Benim gibi de 
arada sırada katılanlar da vardı. Bu yolla Cemal Süreya’nın rahle-i tedrisinden 
geçenler olmuştur. Cemal Süreya orada teorilerini, sosyalist düşüncelerini 
anlatırdı. Onlar da izlerlerdi. Kimdi onlar mesela? Varol isminde bir arkadaşımız 
vardı. Şimdi soyadını hatırlayanlar olabilir. Aynı zamanda tiyatro sanatçısı olan 
Ertuğrul vardı. Ece Ayhan vardı. Sonradan uçak kazasında kaybettiğimiz ODTÜ 
hocalarından Ergin Günçe de bu gruba dahildi.

Fakat şunu söylemek zorundayım. Cemal Süreya’nın o sohbetlerinde solculuk 
diye anlattığı, bana o zaman da biraz tuhaf gelen bir solculuk türüydü. Sosyalizmi 
şöyle anlatırdı: Efendim kapitalizm olacak, sömürüsünü artıracak, baskısını 
artıracak. Sonra çok ağır ve baskıcı bir duruma gelecek. O zaman sosyalist 
devrim olacak. Yani bazı gençlerin daha sonra geliştirdikleri ve yaygınlaştırdıkları 
sosyalist çözümü ben ilk defa Cemal Sürcya’dan duydum. Zamanla bu yaklaşım, 
sosyalizmin olması için önce faşizmin olması lazımmış gibi bir gibi bir çözüm 
yoluna dönüştü.

-O dönemde, Cemal Süreya sosyalist görüşlerini açıkladığı dönemde hala 
Maliye müfettişi miydi, ayrılmış mıydı, görevden almışlar mıydı, hatırlıyor 
musunuz?

Işıklı-Tam hatırlamıyorum. Ama Maliye bünyesinde bir görevi vardı 
sanıyorum. M uhtemelen müfettişti.

-Doğan Avcıoğlu’yla, hocam, 1960 sonrasında sizin ilişkiniz oldu mu?

Işıklı-Doğan Avcıoğlu 1960 sonrasının ürünü. Ben 1961 ’de mezun oldum. 
Doğan Avcıoğlu’yla çok yoğun ilişkilerim olmadı. Sebebi şu olabilir: Ben 1961’de 
mezun olduktan sonra Fransa’ya gittim. Avcıoğlu’nun öncülüğünü yaptığı “ Yön 
Bildirisi” ben Fransa’dayken çıktı. Döndüğümde dc Doğan Avcıoğlu’yla çok az 
temasım oldu. Yön dergisini okuyordum ama Doğan Avcıoğlu’yla temasım az 
oldu. Sonra 1965’te A P ’nin iktidara geçmesiyle TÜRK-İŞ iktidar safına kaymaya 
başladı. Doğan Avcıoğlu TÜRK-İŞ’teki Araştırma Merkezi başkanlığı görevinden 
ayrılmak zorunda kaldı. Ve onun bilinen çizgisi, yani işçi sınıfının dışında çözüm 
arayan çizgisi, o olaydan sonra belirginleşti. Her nasılsa benim Doğan Avcıoğlu’yla 
ilişkim olmadı. Ben daha çok Türkiye İşçi Partisi’yle bağlamdandım.

4 8 Prof. Dr. A lpaslan Işıklı 'yu Arm ağan



-Uğur Mumcu ile ilişkileriniz o yıllarda var mıydı?

Işıklı-Uğur Mumcu ile ilişkilerimiz onun öğrenciliği yıllarında başladı. Uğur 
yanılmıyorsam 1965’te mezun oldu. Ben asistanken onunla irtibatım oldu. Onlar 
o kuşak, 27 M ayıs’ın ne olduğunun anlaşılması bakımından önem taşıyan bir 
kuşaktır. Çünkü 27 Mayıs ertesinde gelen günler, herhalde Atatürk döneminden 
sonra gençlere en büyük itibarın tanındığı günlerdir. 27 Mayıs günlerinde, 27 
Mayıs ortamında, gençlerin itibarı çok yükseklerdeydi. Ve gençlere özgüven ve 
sorumluluk verilen günlerdi o günler.

-Hocam, asistanlık süreci nasıl başladı; yani akademik yaşama nasıl 
geçtiniz?

Işıklı-Asistanlık başlangıçta benim gündemimde yoktu. Sebebi de benim 
yabancı dilim o zaman asistan olmak için yeterli değildi. Fakat bu arada belirtmek 
isterim, Seha M eray hoca, çok muhteşem bir insandı doğrusu, birçok hocamız 
gibi. Yabancı dilimin yetersizliğine rağmen, benim uluslararası ilişkiler bölümüne 
girmemi ısrarla istiyordu. Kolej dışından, A nadolu’dan gelmiş bir öğrencinin de 
bu bölümde olmasını önemli buluyordu anlaşılan. Bölümler, o yıllarda üçüncü 
sınıfta ayrılıyordu. “Hocam, benim yabancı dilim yok” , dediysem de, “Sen sınava 
gir”, dedi. Sonradan yabancı dil öğreneceğimi tahmin ediyordu, anlaşılan. Sınava 
girmeyi benim gözüm yemedi, yani yabancı dil sorunumdan dolayı. İktisat- 
Maliye bölümüne girdim. İktisat-M aliyc bölümünde okurken de aklımda hocalık 
yiııc de yoktu. Yabancı dilim yeterli olmadığı için.

-Ne düşünüyordunuz peki?

lşıklı-D PT’ye girmek. O zaman çok iş olanağı vardı. Maliye Bakanlığı’nda 
uzmanlık, müfettişlik falan, öyle şeyler. Ondan sonra ben Fransa'ya gidince 
işler değişti. Onda da Nermin H anım ’a (Prof.Abadan-Unat) şükran borçluyum. 
Onun rolü oldu. Ve gariptir, Aydın Yalçın’ın rolü oldu. Öğrenim hayatımda ilk 
defa SiyasaPın son sınıfında bütünlemeye kaldım. Aydın Yalçın’ın dersinden. 
Bir kişi mi ne kalmıştı bütünlemeye, o da bendim galiba. Bütünlemeye kalınca, 
yaz aylarında bütünlem e sınavlarının olduğu tarihte, Ankara’ya, Siyasal’a 
gelmek durumunda kaldım. O Siyasal’a geliş benim kaderimi değiştirdi. Çünkü 
o gelişimde Nermin Hanım ’la koridorda karşılaştım. Nermin Hanım, “ Bir burs 
önerisi geldi bana, senin adını yazacağım” dedi. “ Hocam, müteşekkir kalırım 
ama benim bütünleme sınavım var, veremezsem mezun olmamış olacağım için 
kabul etm ezler” dedim. “Sen verirsin, ben seni önereceğim ” dedi. Nitekim, 
verdik bütünlemeyi. N ancy’ye gidince, eksik olmasın, yakın alaka gösteren 
bazı arkadaşlar oldu. Onlarla arkadaşlık aynı zamanda Fransızca dersi oluyordu.
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Fransızcam hızla gelişti. Döndüm. Artık yabancı dili olan bir mezun olarak 
asistanlığı düşünebilirdim. Cahit Bey’in (Prof. Talaş) kürsüsü de eleman arıyordu. 
Ve beni en çok cezbeden dal da Cahit B ey’in okuttuğu, o zamanki adıyla İçtimai 
İktisat dersinin kürsüsüydü.

-Cahit Hoca ile ilişkileriniz nasıldı?

Işıklı-Cahit Hocayla iyi ilişkilerimiz vardı. Ben talebe cemiyeti başkanıyken 
o dekandı. Yani ilişkimiz o şekilde yürümüştü. Ondan sonra 27 M ayıs’ın hemen 
ertesinde o Çalışma Bakanıyken, Fakültede yapılan seçimde ben Talebe Cemiyeti 
başkanı seçildim.

-Seçim lerde liste savaşları oldu mu?

Işıklı-Karşı liste vardı ama rahat bir seçim oldu. Rakip adaylar usulen 
uygun dem okratik bir seçimin yapılmasını mümkün kılacak uygar kişilik sahibi 
arkadaşlardı.

Bizim talebe cemiyeti seçimi şu açıdan bir dönüm noktası gibi belki: O 
zamana kadar genellikle talebe cemiyeti seçimlerinde iki liste çarpışırdı. 
Kolejliler ve Anadolulular. Öyle bir ayırım vardı S iyasal’da. Bizim dönemimizde, 
bizim seçimimizde ilk defa karma bir liste çıktı. Yani K ars’lı Cengiz BulutTa 
Galatasaray’h Onur Ö ym en’in aynı listede olduğu bir liste çıkardık. Öyle bir şey 
oldu.

Ve bu bir dönüm noktasıdır bir anlamda. Ondan sonra çelişkiler başka türlü 
olmaya başladı. Yani Anadolu-İstanbul gibi değil de sağ-sol gibi olmaya başladı. 
Tabi, Atatürkçülük bizim Talebe Cemiyetinin hâkim çizgisiydi.

-Sizin İskenderun’a bir Atatürk büstü götürme öykünüz vardır.

Işıklı-Şimdi, o anıt dikme hikâyesini bütünüyle yan olaylarıyla birlikte almak 
gerekir. A tatürkçülük derken, Atatürkçülük anlayışım ız neydi. Onu da tam 
koymak lazım. Onur, bir anlamda çok tavizsiz bir Atatürkçüydü. M esela öğrenci 
lokalinde, kantininde hoparlörle müzik yayını yapılırdı. Onur, kültür işlerinden 
sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak orada yalnızca klasik batı müziğinin 
çalınmasına müsaade etmekteydi. Başka müzik çaldırmazdı. Bunu Atatürkçülük 
anlayışının kesin bir gereği saymaktaydı. İşte tam o günlerde İskenderun’da 
A tatürk’ün heykeline saldırı oldu. Ticaniler saldırdılar. Ticaniler saldırınca bize 
vazife çıktı. Hemen bir taksi tuttuk. Bir de bir Atatürk büstü bulduk. Onur, ben, 
bir de şimdi emekli büyükelçi olan Kutlu Özgüvenç, atladık arabaya; büstle 
beraber İskenderun’a gittik. İskenderun’da o büstü yerine koyup tören yapacağız.
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Türkiye’ye gelmişti turist olarak. O bana Fransa’yı anlamakta, olup bitenleri 
yorumlamakta yardımcı oldu.

-Yani Marksizmle ilk temasınız o kanal mıdır?

Işıklı-Evet, kanallardan biri de o oldu. N ancy’deyken M arksist hocalarım ız da 
olmuştu. Henri Lefebvre bunlardan biriydi. 1968’de de OECD bursiyeri olarak 
bulundum Fransa’da. Fransa, bazı düşüncelerimi yerli yerine oturtmakta önemli 
gözlem olanakları sağladı.

-O zaman M arksizmi okumaya başlamış mıydınız?

Işıklı-Başlamıştım. Fransa'dan döndüm geldim. İşçi Partisi 1961 ’de 
kurulmuştu. İşçi Partisi’nc ne zaman üye olduğumu hatırlamıyorum. Bizim 
öğrencilik yıllarından itibaren yönümüzün belirlenmesinde Sadun Bey’in rolü 
çok büyük olmuştur. Dolayısıyla Sadun B ey’e karşı son yıllardaki görüşleri 
dolayısıyla ortaya koyduğum eleştirel tepkide geçmişteki güvenimiz konusunda 
uğradığım hayal kırıklığının da etkisi olmuştur. Sadun B ey’i, uzun yıllar kendisine 
güvenmiş, kendisinden en çok etkilenmiş öğrencilerinden birisi olarak son yıllarda 
sergilediği tutumu dolayısıyla tepkilerimi orta koymayı ihmal edemeyeceğim bir 
sorumluluğun gereği saydım.

Bir şeyi herhalde eksik bırakmamak lazım. Sadun Bey öğrencilik yıllarımızda 
hocamız olarak etkili bir insandı. Derslerden ziyade, fakülte içindeki veya fakülte 
dışındaki açık oturumlarda öğrenciler üzerinde çok etkili olurdu. Onu belirlemek 
lazım. Özellikle de Aydın Yalçın’ın hakkından gelm ekte ilginç bir yöntemi ve 
üslubu vardı. Çok serinkanlı ve çok tutarlı bir mantık sergilerdi veya bize öyle 
gelirdi.

Ve sonra 1965 seçimlerinde M eclis’e girdi. O yıllarda da Sadun Bey gene çok 
etkili. Sadece M eclis’te değil, Meclis dışında da etkili bir sima. Beni de o zaman 
İşçi Partisi cezbetti.

-Fransa’dan kaç yılında döndünüz?

Işıklı-1962'de.

-Yani çok uzun kalmadınız mı?

Işıklı-Evct, ilk gidişim N ancy’de bir ders yılı sürdü. Mémoire dedikleri 
lisansüstü tezimi Türkiye’de hazırlayıp gönderdim. Kabul edildi. İşçi Partisi’ne 
olan eğilimimizde, benim eğilimimde hiç kuşku yok ki Sadun Bey’in rolü büyük 
oldu. Ne zaman üye olduğumu tam hatırlamıyorum. Ama ben hem üye oldum
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Bizden sonra, İstanbul Üniversitesi’nden bir grup genç geldi. Yani biz onlardan 
önce ulaşmıştık. Üstelik onlar büst de getirmemişlerdi. O zaman bunları önemli 
saydığımızı anımsıyorum. İstanbul’dan gelenler Tarık Zafer Tunaya hocanın 
başkanlığında gelmişlerdi. Bizimle orada buluştular. İstanbul ekibinde sonradan 
CHP belediye başkanı olan Nurettin Sözen de vardı. Başka isimler de vardı.

Neyse, o büstü yerine koyduk. Gerekli tören ve konuşm alar yapıldı. Ondan 
sonra döndük geldik. Fakülteye, yurda geldik. Bir de ne görelim. Bizim arkadaşlar 
bir alaturka müzik grubu çağırmışlar. Konser verdirtmişler.

-Karşı devrim oimuş yani...

İşıklı- Darbukacısı Hüseyin İleri galiba. Onu da omuzlarına almışlar. Yurtta 
dolaştırmışlar. Tam bir özgürlük yani. Ceberrut Kemalist yönetime (!) karşı bir 
başkaldırış.

-Yani Tayyip Erdoğan’ın O nur Ö ym en’e bugün yaptığını o zaman 
yapmışlar.

Işıklı-Evet, O nur’un dünyası yıkıldı tabii. Bu işi ayarlayan büyük olasılıkla 
başkan yardımcısı pozisyonunda olan Cengiz Bulut’tu. Sonradan vali oldu. 
Fakat Onur şiddetle benden şüpheleniyordu. Onları ben teşvik etmişim, bizim 
yokluğumuzda bunların yapılmasına göz yum arak kitlenin tepkisini yumuşatmak 
istemişim gibi düşünüyordu. Belki hala öyle düşünüyordur. İstifadan zorla 
vazgeçirdik. Sonunda tatlıya bağlandı.

-Fransa’dan döndükten sonra Türkiye İşçi Partisi çalışmaları var, değil 
mi?

Işıklı-Evet, Fransa’dan döndükten sonra...

-Hocam , Fransa’dayken Fransız Kom ünist Partisi ile hiç bağınız oldu 
mu? Veya Fransız Sosyalist Partisiyle. Ya da oradaki Türklerin kurduğu  
örgütlerle?

Işıklı-Fransız Komünist Partisi’yle, böyle resmi düzeydeki adamlarıyla falan 
bir ilişkim olmadı. Ama Fransız komünisti bir genç vardı. Roger Bot isminde. 
Paris’li bir şoförün oğlu. Çok entelektüel bir çocuktu. Cezayir savaşında asker 
olarak gönderilmiş, Fransız ordusunu terk etmiş, Cezayirliler safına katılmış. 
Cezayirlilerin hastanesinde yaralıların tedavisinde hizmet görmüş. Fransız 
Komünist Partisi üyesiydi. Onunla ahbaplığım ız daha önce Türkiye’de başlamıştı.
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hem de bilim kum lunda görev aldım. Galiba, öğretim üyeleri arasında Ti'ırkkaya 
A taöv’den sonra belki ilk üye olanlardan birisiydim.

-O zaman yirmili yaşlarda olmanız gerek.

İşık lı-1961 ’de yirmi bir yaşındaydım. O yaşlarda, evet. Bilim kuruluna girdim. 
Tabii İşçi Partisi’ne girer girmez, herhalde aşağı yukarı girer girmez, İşçi Partisi 
bildiğimiz sorunlarla karşılaşmaya başlamıştı. Yani ayrılma, bölünme, Aren- 
Boran meselesi.

-Hocam , şimdi yeni öğreniyoruz, M ehm et Ali Aybar 1951 tevkifatında 
Zeki Baştımar içeri alındığında T K P’yi devredeceği adammış. Nihat Sargın 
yeni açıkladı. Yani eskiden beri T K P’Iiymiş. Bellice Hanım 1942’de partiye 
üye olmuş. Sadun Hoca da TK P’ye 1958’de üye olduğunu bana söylemişti. 
Nihat Sargın 1948’de üye olmuş. Bu yıllarda T İP’teyken bu yöneticilerin  
TKP ile ilişkisini sezdiniz mi?

Işıklı-Yani o zaman gündemimizde değildi doğrusu. Ama bu ayrılık başladıktan 
sonra söz konusu olmaya başladı. Bir de TKP sanki bunların tamamen dışında 
bir şeymiş gibi algılanıyordu bizim tarafımızdan. TK P’nin Bizim Radyosu vardı. 
TK P'nin kendi kadroları vardı. İşçi Partisi’nin içerisinde falanca filanca TK P’nin 
uzantısıdır şeklinde bir algılama içerisinde değildik. Yani biz öyle değildik. Ben 
öyle değildim en azından. Ama o tartışm alar ne zaman başladı. 1968’de başladı 
değil mi?

-M illi Demokratik Devrim tartışmaları da aynı döneme denk düşüyor, 
değil mi? İşçi Partisi’nin teorik çizgisinin belirlenmesi süreci yaşanıyordu. 
Milli Demokratik Devrim tezine karşı tavrınız nasıldı?

Işıklı-Garip bir şekilde Milli Demokratik Devrim tezi bana hiç cazip gelmedi. 
Yani ben tamamen İşçi Partisi’nin içerisinde, yani bu yaklaşım içerisinde kalma 
eğilimi gösterdim

-İşçi Partisi’nin 1964 İzmir kongresinde kabul ettiği program Milli 
Demokratik Devrim programıdır; yan TKP’nin programı.

Işıklı-Ben Milli Demokratik Devrim derken Mihri B elli’ler falan onları kast 
ediyorum.

-Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 1961 yılındaki 22. kongre kararları 
doğrultusunda belirlenen kapitalist olmayan yol kuramı da TİP’in 1964’teki 
parti programına sokulmuş.
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Işıklı-Şimdi biz, yani ben özellikle, bu tartışmaların biraz uzağındaydım, 
o zaman. Bizim ilgimiz ve katkımız teknik konulara yoğunlaşmıştı. Yani 
mesela 1967’de yürürlüğe sokulan İş Kanunu’na İşçi Partisi adına nasıl bir 
yorum getirilecek, nasıl bir tavır takınılacak. Ben daha çok oralarda devreye 
giriyordum.

-O dönemde DİSK ’in düzenlediği ilk mitingde sizin konuşmanız var.

Işıklı-Evet, 1967, eksik olma sen düzelttin, ben 1965 olarak hatırlıyordum.

-D İSK ’in ilk eylemidir. Bu mitingde siz de konuşmacıym ışsınız.

Işıklı-Kurtuluş’ta Kemal T ürkler’le beraber. Tabi burada Cahit B ey’i minnetle 
ve şükranla anmam gerekir. Benim hocam. Ben bu etkinliklerin içerisindeyim. 
Ve benim yüzümden Cahit B ey’e bazı baskılar oluyordu; bunu kısmen biliyor, 
hissediyordum. Yani nasıl müsaade ediyorsun, Alpaslan şöyledir, böyledir 
gibilerden. Buna rağmen bana bir özgürlük ortamı tanımıştı. Cahit B ey’in 
kendisi, aslında mesela devam konusunda falan çok titiz bir hocaydı. Ama bu 
siyasi olaylarla ilgilenme konusunda bana karşı tam bir güven içerisindeydi.

-Cum huriyet Halk Partisi’nden Türkiye İşçi Partisi’ne yönelmenizde 
hangi faktörler etkili oldu?

Işıklı-Nasıl oldu, bilmiyorum ama bunu belirleyen faktörleri hatırlamaya 
çalışayım. Herhalde T İP ’e yönelmemizde Sadun Bey önemli bir rol oynadı. Ve 
Cumhuriyet Halk Partisi de bizim  heyecanımıza cevap veremez oldu. Biz o karışık 
günlerde A tatürk’ü tam anlamış mıydık acaba; yahut bugünkü kadar anlamış 
mıydık? Yani bugün ben Türkiye’de sosyalist olmanın, sosyalizmin başarılı 
olması koşulunun, kesinlikle Atatürkçü olmak, A tatürk’ü temel almak olduğu 
noktasına varmış bulunuyorum. O zaman Atatürkçülüğü bugünkü kadar anlayıp 
anlamadığım konusunda şüphem var. Hiçbir zaman Atatürk karşıtı olmadım, 
ama A tatürk’ün asla vazgeçilmez, çok önemli ve heyecan verici bir esin kaynağı 
olduğunu aradan geçen zaman zarfında daha çok idrak ettiğimi söyleyebilirim. 
T İP ’e yönelmemizde bir de F ransa’da edindiğim etkileri de eklemek gerek, Sadun 
B ey’in yanı sıra. Yani Sadun Bey ve Fransa.

-Öğrencilik döneminde M ustafa K em al’i anlıyorsunuz ve onun 
heyecanını yaşıyorsunuz. Sonra M arksist teoriyle Fransa’da bir yakınlaşma 
var. Sonra da T ürkiye’ye döndükten sonra C H P’den uzaklaşıyor ve T İP’e 
doğru yöneliyorsunuz. Fakat biz TİP’e tarih içinde baktığımızda o ayrışma 
dediğim iz yıllardan itibaren, Aren-Boran ayrışmasından sonra TİP Mustafa 
K em al’den uzaklaşıyor aslında. Cum huriyet devriminden de uzaklaşıyor
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ve bu uzaklaşma aslında 1970’li yıllarda iyice derinleşiyor ve nerdeyse bir 
düşm anlığa tekabül ediyor. O süreç hakkında ne düşünüyorsunuz?

Işıklı-Sol’un A tatürk’ü kaybetmesi süreci çok açık. A tatürk’ü esas 
kaybettirenler sözde Atatürkçülerdir. Yani 12 M artçılar ve 12 Eylülcüler.

-Ama TİP’iıı içinde ve T K P’nin içinde ciddi bir muhalefet, bir düşmanlık  
haline gelmişti.

Işıklı-İşte onu, bence, 12 M art’la 12 Eylül besledi. Yani, onları haklı çıkaran 
bir sahte Atatürkçülük ortaya çıkardılar.

-O zaman büyük kurgu 12 M art’ta olmalı. 12 Eylül’ün başına kadar 
zaten derinleşmiş bir ayrılık vardı.

Işıklı-Ve tabii burada Aren ve Boran da belli ölçüde belirleyici oldular. Aybar 
hiçbir zaman Atatürk karşıtı olmadı. Ama biz maalesef, ben daha doğrusu, 
Aybar’ı o zaman yeterincc iyi anlayamadık. Anlayamayışımın sebebi, geniş 
ölçüde, meselelere Sadun B ey’in gözüyle bakmakta devam etm em iz olmuştur. 
Öyle başlamıştık ve uzun süre o safta göründüm. Bu Çekoslovakya’nın işgaliyle 
ilgili tartışm alar başladığı zaman, ben herhalde sağlıklı denilebilecek bir tepki 
içerisindeydim. Mesela bilim kurulunda o mesele gündeme geldiği vakit, kalktım 
genç bir asistan olarak, dedim ki, “Biz daha iki ayağımızın üzerinde durmaya 
çalışan bir partiyiz. Sovyetler’in Çekoslovakya müdahalesini böyle temel bir konu 
haline getirip bunu parti içerisinde ciddi bir tartışma, hatta bölünmeye gidecek bir 
tartışma haline getirm em iz yanlış olur.” Bu tabii Aren-Boran çizgisine aykırı bir 
yaklaşımdı. Bu kadarına bile tahammül edilmedi. Nejat E rder’in mesela, kalkıp 
beni çok sert bir şekilde, senin aklın bunlara ermez gibi bir tepkiyle yanıtladığını 
anımsıyorum. Yani sesimizi duyuracak durumda olamadık. Olmamız da mümkün '  
değildi.

-Nejat Erder bu çizgisini sürdürdü mü?

Işıklı-12 M art oldu. Nejat Bey O EC D ’ye gitti.

Bu arada, 12 M art’la birlikte T İP ’e yönelik ağır baskılar başladı. T İP’te, 
her ne kadar Atatürkçü sayılmayan bir çizgi egemen olsa da sonuçta ezilen bir 
parti. Ezildiği için, haksızlığa uğradığı için onun yanında olmak zorunluluğunu 
hissettik. Kapatılma ve hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir partiyi, 
hapsedilmiş olan insanların partisini terk etm ek hoş olm az diye düşünüyordum. 
Bu durumda bizim yerimiz onun yanı olmalıydı.
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Hiç unutmam, bir gün K orkut’Ia (Prof. Boratav) Fakülte’den K ızılay’a doğru 
yürüyoruz. Aramızda konuşurken, şunu hatırladık: Vaktiyle A m erika’da McCarthy 
dönemi başlayınca, bir kısım Amerikalı aydınlar “Biz hepimiz kom ünistiz” diye 
ortaya çıkmışlar. Bizim de partiyle ilişkilerimiz gevşemişti, buna rağmen biz de 
gidelim aidatlarımızı ödeyelim, partililik yapalım, T ÎP ’li olarak görünelim falan 
dedik.

Ve bu arada işte bana bir teklif geldi. Hemen hepsi hapiste olan TİP yönetimi 
tarafından, Anayasa M ahkem esi’nde DİSK’in kapatılm asına yol açacak 
Sendikalar Kanunu hakkında açılan iptal davası çerçevesinde TİP adına görüş 
bildirmem isteniyordu.

-Şaban Y ıldız’ın başkanlığı döneminde?

Işıklı-Evet, o dönemde TİP yöneticilerinin hemen hepsi hapiste. 12 Mart 
ortamı. Ben öyle bir ortamda, aslında o zamana kadar bu Çekoslovakya falan 
meselesinden dolayı, T İP’le ilişkilerim son derece gevşemiş olmasına rağmen, 
böyle bir teklifi hemen kabul ettim. Kabul ettim ve Anayasa M ahkem esi’ne gidip 
TİP adına görüş bildirme görevini ifa ettim ve o yasa, bildiğiniz gibi, önemli 
maddeleri itibariyle iptal edildi.

-Hocam Çekoslovakya işgali tartışmalarının sonrasında T İP’ten ayrıldınız 
mı?

Işıklı-Hatırladığım kadarıyla ben resmen istifa etmedim. Ama artık ilişkilerim 
fiilen iyice kopmuştu.

-O tartışmaların içinde taraf olmadınız.

Işıklı-Açıkça taraf olmadım. Ancak, geniş ölçüde bu konudaki tartışmaları 
anlamsız bulduğum için partiden de soğumuştum. Uzaklaştım. Ama partinin 
başına bu işler gelince Anayasa M ahkem esi’nde T İP’i temsil etme görevini kabul 
etmemeyi doğru bulmadım.

-O dönemde TİP içindeki Milli Demokratik Devrim çizgisinden, o 
gelişmelerden hiç etkilenm ediniz mi?

Işıklı-Ben o konuda hep mesafeli davrandım. Her nedense ben o harekete 
yakın olmadım. Beni cezbeden bir tarafı olmadı.
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-Z ayıf olması mı etkiledi?

Işıklı-Zayıf olması, belki... Ayrıca gereksiz, sonuç vermesini mümkün 
görmediğim bir bölünme olarak gördüm. Bir süre İşçi Partisi’nin içinde olmayı daha 
doğru bir tavır olarak değerlendirdim. Sonra bu 1968’de Çekoslovakya meselesinin 
sonrasında da iyice soğumuştum. Ama bu sefer de İşçi Partisi’ne yönelen bu baskılar 
ortaya çıkınca olmam gereken yeri, tekrar onların yanında gördüm.

-Sendikalarla ilişkiniz ne zaman başladı?

Işıklı-Scndikalarla ilişkim çok eskiden başlıyor. Esas olarak, 1963 kanunlarıyla 
birlikte başladı.

-D İSK ’in kurulma sürecinde, gerçi kurucular İstanbul'daydı ama, hiç 
görüşm eniz oldu mu?

Işıklı-Ben onlara etkili olabilecek bir konumda değildim. Ama hiç unutmam, 
Cahit Bey D İSK ’lilerin ayrılmalarına karşı çıktı. Bölünmeye karşı çıktı ve ne 
kadar haklı olduğunu o zaman da kabul etmiştim. Herkes bunu T İP ’in bir başarısı 
olarak görürken, Cahit Bey bunun Adalet Partisi’nin bir başarısı olduğunu 
söylemişti.

-A m erika’nın başarısı...

Işıklı-Dolayısıyla A m erika’nın. Son derece sağlıklı bir bakış. Ben onu tasvip 
ediyordum. Yani tasvip etmiştim ve haklılığı çıktı ortaya. Ben, yıllar sonra, 
12 Eylül’den sonra bir sendika kongresinde, “Eğer DİSK-TÜRK-İŞ ayrılığı 
olmasaydı, D İSK ’in başına bu işler gelm ezdi”, dedim. Fehmi Işıklar da ön 
sırada oturuyor. Bunları söylerken onu kırmış olabilirim diye de endişelenmedim 
değil. İşkence görmüş, DİSK uğruna bu kadar çile çekmiş. M eğerse o benden de 
fazlasını düşünüyormuş. Kalktı, “Sadece D İSK ’in başına bu işler gelmemekle 
kalmazdı, 12 Eylül olm azdı”, dedi. Yani, o da Cahit Bey’in tezinin sonradan da 
olsa kabul edildiğini göstermiş oldu.

-H ocam , az önce dediniz ki, hani 1960 İhtilali sonrası, yani Fransa’dan 
dönüşte Fakülte’de Sadun Bey’in etrafında genellikle bir öğretim kadrosu 
T İP’e yöneldi. Peki bu ayrışmadan sonra, yani sizin de T İP ’ten soğuduğunuz 
dönemde, gerek o Çekoslovakya tartışmaları, 1967-68 sonrasında, 
Fakültedeki hocalar yani o birinci halkadaki TİP’e yönelen hocalarda ne 
gibi değişimler gözlediniz?
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Işıklı-Hatırladığım kadarıyla Aybarcı çıkmadı. Çoğunluk, sonuna kadar 
T İP’te ve Sadun Beyci olarak kaldı. Cem Eroğul, Türkkaya Ataöv gibi isimleri 
sıralayabiliriz. Bu arada, Doğu Perinçek’in safına katılaıılaroldu, sonradan. Başka 
kimler var? O kadar da çok insan yok. Belki onların içinde en az Arenci-Borancı 
olan bendim. Ama ben de sesimi gerektiği kadar yükselttiğimi söyleyemem. Ben 
doğrusu Aybar’ın kıymetini daha sonra daha iyi anladım.

-Hocam , sendikalarla ilk ilişkiniz 1963’lerde başladı. Direkt TÜ RK -İŞ’le 
mi ilişki kurdunuz yoksa TÜR K -İŞ’e bağlı sendikalarla mı?

Işıklı-TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalarla... M esela ilk hatırladığım ilişkilerimden 
birisi, Yapı-İş Sendikası’yla oldu. Yapı-İş Sendikası’nın Fukara Tahir namıyla 
m aruf genel başkanı beni U lus’taki genel m erkezlerine çağırdı. Toplu sözleşme 
yapacaklar, benden akıl soruyorlar. Genç bir asistan olarak ben ne toplu sözleşme 
yapmışım, ne de öyle bir şey görmüşüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Başına İstiklal 
Marşı mı koymak lazım, nasıl yapmak lazım? Bir şey bildiğim yok. “Yapamam”, 
demedim. “Yardım ederim ”, dedim. Aradım, taradım. İsviçre Büyükelçiliği’ndcn 
İsviçre’de yapılmış bir toplu sözleşme örneği ele geçirdim. Ondan yararlanarak 
ve gecemi gündüzüme katarak bir metin müsveddesi hazırlayıp onlara verdim. 
İlk ilişki olarak hatırladığım budur. Fukara Tahir, 1960 sonrasının ünlü “açların 
yürüyüşü”ne öncülük etmiştir. Sonra bir av partisinde av tüfeğiyle vuruldu, öldü. 
Kazayla olduğu söylendi.

Sonra Şeker-İş Sendikası’nda araştırma görevlisi olarak çalışan, şimdi 
hayatta olmayan bizden biri, benden iki dönem büyük M ülkiyeli bir arkadaş 
vardı. İsmi Bcycan Tavus. Onun vasıtasıyla yoğun ilişkilerimiz oldu. Değişik 
sendikalarla ilişkiler gelişti. En yoğun ilişkiler sürdürdüğüm Yol-İş ile ilişkimde, 
uzun yıllar bu sendikanın yürütme kurulunda görev yapmış olan rahmetli Doğan 
Onur unutulmaz bir halkadır. Eskiden, Amasya yıllarına kadar dayanan bir 
tanışıklığımız vardı. Ayhan Başaran’m Yol-İş’e girmesine de o vesile oldu. Daha 
sonra Yıldırım Koç ve Haşan Tahsin Benli arkadaşlarımızın birer Yol-İş elemanı 
olarak bugün sağladıkları yararlı katkıların zemininin de o ilişkilerle başlayan bir 
sürecin uzantısı olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır.

-Sosyal politika, sosyal siyaset kürsüsü, yani Cahit Talaş ve sîzlerin 
akademik desteği yanında benim merak ettiğim bir husus var. O dönemde, 
1960’lı yıllarda Türk sendikacılık tarihi ve M ülkiyeliler dendiği zaman ne 
söylenebilir? Yani M ülkiye mezunlarının Türk sendikacılığının gelişiminde 
bir katkısı olmuş mudur diye hep merak ederim. Yani sendikaların içinde de 
Maliye müfettişiyken sosyalistlik yapan Cemal Süreyya’lar var mıydı?
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Işıklı-Doğan Avcıoğlu vardı tabii. Ama, Doğan Avcıoğlıı Mülkiyeli değildir; 
Fransa’da okumuştur. Ayrıca, 1965’te A P’nin seçimleri kazanmasından sonra, 
Doğan Avcıoğlu’nu TÜRK-İŞ’ten ayırdılar. Seçimleri Adalet Partisi’nin 
kazanmasıyla birlikte TÜRK-İŞ derhal rotayı değiştirdi. Ve ilk yaptığı şey de 
Doğan Avcıoğlu’nun başında bulunduğu araştırma kurulunu tasfiye etmek oldu. 
Ve M ülkiyeliler vardı tabi. Ama çok belirgin rolü olan M ülkiyeliler denilince, 
aklıma fazla bir şey gelmiyor.

-Bir nokta dikkatimi çekiyor. TÜRK-İŞ, Doğan A vcıoğlu’nun başkanlığını 
yürüttüğü araştırma kurulunu lağvetti. Türkiye’nin yakın dönem tarihinde 
önemli araştırma kurulu gruplarından bir tanesi Doğan A vcıoğlu’nun TÜRK- 
İŞ’teki araştırma bürosuydu. 12 Eylül’den önce C H P’nin de bir araştırma 
bürosu vardı. O da tasfiye edildi mesela. Bunlar gerçekten Türkiye’nin 
sosyal tarihinde önemli işler yapan ve bir takım ilklere, yazdıklarıyla 
ilklere imza atan araştırma kuruluşları. Ve bunların hiçbir şeyi yoktu. Hani 
şimdiki think tank’ler gibi, proje kapalım, para kapalım bilmem ne telaşında 
olmayan insanlardı. O sendikalar Doğan A vcıoğlu’nun tasfiyesiyle beraber 
bence hiçbir zaman günüm üze kadar neredeyse o etkinliğini sağlayamadılar. 
DİSK ’in araştırma bürosu da dâhil. Ne dersiniz bu konuda?

Işıklı-Bence de. Yani öyle söylenebilir. Fakat bir ayrıntıyı belirtmek gerek. 
TÜ RK -İŞ’teki dönüşüm 1965’te değil, 1966’daki 6. kongresinde oldu. Çok 
önemli bir kongre. Bir taraftan Avcıoğlu tasfiye ediliyor bir taraftan da Avcıoğlu 
çizgisi bütün berraklığıyla 1966 kongresi faaliyet raporunda yer alıyor. Yani o 
önemli. 1966 kongresi faaliyet raporunda o görüşler yer alıyor. Adalet Partisi ne 
zaman kazandı. 1965’te kazandı. Düşünün, ondan hemen sonra çok radikal bir 
faaliyet raporu hazırlanıyor. O faaliyet raporuna Türk solunun hükümet programı 
da diyebilirsiniz. Orada her şey var. Bankaların, dış ticaretin devletleştirilmesi 
vs...

-Yön bildirgesi gibi bir şey.

-TÜ R K -İŞ’in 24 ilkesinin 23’ü kabul edildi o genel kurulda.

Işıklı-24 ilke, onun sulandırılmışıdır. O rapor çok daha radikal. Yani o raporda 
Avcıoğlu çizgisi kesin çizgileriyle yansıdı. Fakat bir taraftan o kongre bunu kabul 
ediyor. Öbür taraftan da bütün sola yatkın ve D İSK ’i daha sonra kuracak olan 
unsurlar da aynı kongrede yönetim  kurulundan tasfiye ediliyor.

Sendikacılar kâğıt üzerine yazılan şeyi önemli görmüyorlar. Nasıl olsa bir 
kısım aydınlardan başka kimse okumaz diye mi düşünüyorlar? Adamı tasfiye
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ediyor ama onun fikirlerinin kağıda konulmasında bir mahzur görmüyor. Okur 
yazarlar hepsi ama, kendi adlarına yazılan raporları okum uyorlar mı dersiniz?

Şu 1966 kongresi dönemindeki bir husus eksik kalmasın. O da şu: TÜ RK -ÎŞ’iıı 
1966 tarihli kongresi bence Türk solunun rotasının belirlenmesinde çok önemli 
bir dönüm noktası oluşturmuştur. O zamana kadar dem okratik yolla, işçi sınıfıyla 
beraber, sendikalarla beraber iktidara geçmenin mümkün olabileceğini düşünen 
Türk solundaki bazı aydınlar bu tarihten sonra değişik arayışlar içine girdiler. 
Avcıoğlu çizgisi denilen, eski Milli Birlik Komitesi üyesi M adanoğlu’nun da 
dahil olduğu 9 Martçı da diyebileceğim iz hareket, bazılarınca haklılık kazanmış 
oldu. Şöyle de denilebilir: 27 M ayıs’ın yarattığı umut ortamından sonra gelen 
1965 seçimlerindeki yenilgi, bazı solcu aydınlarda bir tür travma yaratmıştır.

-22 Tem m uz seçimlerinin yarattığı gibi.

Işıklı-Tam onu söyleyeceğim işte. Ona çok benzeyen bir süreç yaşandı. Yani 
14 Nisan 2007 tarihli m itingle birlikte kabarmaya başlayan dalga 22 Temmuz 
seçimleriyle bir başka travmayla karşılaştı.

-Bugün de Recep Tayyip Erdoğan aynı şeyi söylüyor.

Işıklı-Bazılarının, çobanın oyuyla benim oyum bir mi, şeklindeki düşünceleri 
geliştirmesinde, ortaya atmasında sanırım bu travma önemli bir rol oynadı.

-Şimdi bu Aysun H anım ’dan (Kayacı) yola çıkarak bir şey söyleyeceğim. 
Bir güıı o programa bir sanatçı katıldı, Yavuz Bingöl. Solcu bir aileden 
geldiğini anlatıyor. Babası öğretmenmiş filan. Ondan sonra işte sürekli 
babasının oradan oraya sürülmesini anlattı. Ondan sonra Aysun Hanım, “Ne 
kadar enteresan, bir zam anlar öğretm enler solcuym uş” dedi. Hocam, bu işin 
başından beri içinde olan biri olarak işçilerdeki bu m uhafazakârlaşm ayı, bu 
soldan uzaklaşmayı neye bağlıyorsunuz?

Işıklı-Her şeye rağmen 22 Temmuz seçimlerinin Türk halkının gerçek 
eğilimlerini yansıtmadığı kanaatindeyim. Neden? Onu da konuşuruz ama o da 
bir gerçektir. Seçimlerden önce yapılan kamuoyu araştırm alarında dünyada 
Amerikan karşıtlığının en yüksek olduğu ülke Türkiye olarak görünüyor. Avrupa 
Birliği karşıtlığı da yüzde 70. Nasıl oluyor da seçimi en A B ’ci, en A B D ’ci parti 
bu kadar büyük oy farkıyla kazanıyor? Metin Ö zuğurlu’nun M ülkiyeliler Birliği 
adına yaptığı araştırmada yüzde kaçtı AKPnin alacağı oy?
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-CHP ile AKP birbirine yakındı.

Işıklı-CHP ile AKP birbirine yakındı. Bu nedenledir ki Temmuz seçimlerinin 
sonuçlarının tartışmaya açık olduğunu ben başından beri düşünmekteyim. 
Buradan başlayayım. Bir kere onu görelim. Yani o seçimlerde Türkiye halkının 
eğilimine etkili olan kıyamet kadar sebep bulunabilir. Din istismarı, bedava kömür 
dağıtılması vs. Ancak, bu sebepler daha önceki seçimlerde de vardı. Din unsuru 
önemliyse, Erbakan niçin oy alamadı? Şimdiye kadar olan sebeplerden başka 
bir sebep olması lazım. Ayrıca, bizde ilk defa uygulanan ve bir iki saat zarfında 
sonuç veren bu elektronik sistem daha önce Yunanistan’da uygulanmak istenmiş; 
sakıncalı olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğine dair haberler var.

-Bugünlerde dolaşan bir haber var. Bir gazetede de yayınlanmış. 
Çok sayıda internet sitesinde var. Seçimler sonrasında M H P’de İzmir 
sonuçlarından hareketle bu ve buna benzer manipülasyon iddiasını 
dillendirmiş ve yazılı hale getirmişti.

Işıklı-Şimdi yalnız bunu süratle değiştirmişlerdir, büyük olasılıkla artık. 
Elbette ki bu seçim ler konusu ispatı mümkün olmayan bir şey. Dolayısıyla iddia 
bile edilemez. Ne var ki bu seçim sonuçlarından dolayı milletten um ut kesilmesine 
katılmıyorum.

Kuşkusuz, bütünüyle değerler konusunda halkın inançlarını sarsmayı geniş 
ölçüde başardılar. Genel olarak. Yani, “dürüstlük işe yaram az” ; “bir koy üç al” 
felsefesi bir hayli yaygınlaştırıldı. Ama bütün bunlara rağmen, zannedildiği 
veya iddia edildiği, algılandığı kadar Türk halkında bir çürüme sağlayabildikleri 
kanaatinde değilim. Bu bir. İkincisi şu yorum lara hiç katılmıyorum. Yani “halk 
fakirdir, halk cahildir, fakir ve cahil halkla demokrasi yapılm az.” Buna da 
katılmıyorum. Çünkü bu halk, çok daha fakir, çok daha cahil olduğu bir tarih 
aşamasında Mustafa Kem al’i çıkardı. Yani, Türkiye, A tatürk’e ne kadar çok şey 
borçluysa, Atatürk de Türk halkına o kadar çok şey borçludur. Mustafa Kemal 
halktan kabul gördü, tasvip gördü. Kendisini bu kadar inançla ve heyecanla 
izleyen insanlarla kongre topluyor; her yerde tasvip topluyor ve bu sayede zafer 
kazanıyor. Yani Türk halkının bu bilinçliliği, yoksul ve cahil olduğu dönemde 
ortaya koyduğu bu yüksek vatanseverlik ve A tatürk’ün değerini anlayıp onu 
tereddütsüz önder kabul etmesindeki sağduyu az şey değildir.

Genelleştirirsek bunu, birçok fakir ülkede çok değerli liderler seçilmiştir. 
H indistan’da G andi’nin, N ehru’nun seçilmesi gibi. Buna mukabil, Amerika 
zengin, A m erika’da okur yazarlık oranı yüksek, seçe seçe Bush’u seçiyor. Ve 
Fransa, bu kadar entelektüel geçmişi olan, entelektüeli bol bir ülke seçe seçe 
Sarkozy’i seçiyor.
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Bence dünyanın genel olarak İkinci Dünya Savaşı öncesine benzer bir karanlık 
döneme girdiği ve bu karanlığın bilinçlerde de kararma biçiminde kendisini 
gösterdiği reddedilemez. Belki bu durumun kendisini öncelikle okumuşlarda 
gösterdiği de bir gerçek. Ama bu bir dönemsel meseledir. İkinci Dünya Savaşı 
öncesinde bu durum o kadar belirgindi ki, Almanya gibi Kant’ı, Bethoven’i 
yetiştirmiş bir ülke, H itler’in peşine takılıverdi. Bu, bilinç kararması, akıl 
tutulması gibi bir şey.

Şimdi de buna benzer bir tarihsel dönemde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama 
bu, “halk cahilse, yoksulsa, halk kötü seçim yapar” demek de doğru değil. Halk 
bilinçsizse kötü tercih yapar demek doğru olabilir. Ancak, bilinç de, akıl da, 
zenginlikten ve tahsilden başka bazı faktörlere de bağlı olarak gelişim gösterir, 
düzey kazanır.

-Verdiğiniz örnekler, yani Mustafa Kemal ve Candi örneği, yani halkın en 
cahil ve en yoksul olduğu dönemde içinden çıkarmak. Onların ellerinde bir 
ortak amaç fonksiyonu vardı. Yani M ustafa Kemal bir şey söyledi. Erzurum  
kongresinde. Cumhuriyeti kurana kadar her zaman referansını Erzurum  
kongresine verdi. Şimdi Mustafa Kemal benzeri 8 madde ile 4 madde ile 
çıkan kimse yok. Tutarlılığı yok diye düşünüyorum.

Işıklı-Şüphesiz, yani A tatürk’ün çok müstesna bir şahsiyeti olduğunu kimse 
yadsıyamaz. Ama çok müstesna bir şahsiyet olur, fakat toplum onu dışlayabilirdi 
de. Bunun da örnekleri vardır.

-O tarihlerde İstanbul Üniversitesinde Sosyal Siyaset Bölümünde belli 
bir yapılanma varken, o yapılanma şimdi geldi tarikatların egemenliği 
noktasına vardı. A nkara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, sizin bölümde 
böyle bir durumun olmaması nasıl açıklanabilir?

Işıklı-Bu tamamen Cahit Talas’ın önemini gösterir. Sezar’ın hakkını Sezar’a 
vermek lazım. Cahit Talaş, sanki egemen güçleri şaşırtmıştır. Çünkü Cahit 
Talaş hayat içinde sürekli gelişim göstermiştir. Belki Cahit Talaş son vardığı 
noktayı başlangıçta ortaya koymuş olsaydı onu ne Siyasal’a alırlardı, belki ne 
de yaşatırlardı. Cahit Bey onları yanıltmıştır. Cahit B ey’in hayatındaki önemli 
dönüm noktalarından bir tanesi 12 M art’ta içeri alınmasıdır. Orada Hoca’da 
muazzam bir bilinç sıçraması olduğunu ben yakından takip edebildim,

-Bir de Cahit H oca’yı 1971 yılında Cum huriyet Yurdu baskınında polisler 
dövdüler galiba veya itip kaktılar.
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Işıklı-İtip kaktılar. 12 M art’tan hemen sonra içeri alındığında Faik Türün’ün 
kardeşi olan Tevfik Türün, H oca’ya çok kötü davranıyor. Tevfık Türün o zaman 
Ankara Sıkıyönetim Komutanı. Hoca o zamana kadar sürekli olarak saygın 
konumda, kariyerin tepesinde olan bir insanken, değerli insanların da itilip 
kakılabileceğini de bizzat yaşayarak gördü. Hoca, o kötü muameleleri gördüğü 
zamanda bile, bir insan için, hangi konumda olursa olsun, önemli olanın onuruyla 
yaşamak olduğunu kanıtladı.

-H ocam , şu da söylenebilir mi acaba. SiyasaPda Cahit Talaş vardı. 
İstanbul’da içtimai iktisat kürsüsü vardı. Orada Sabri Ülgener ve bir kişi 
daha olacak.

Işıklı-Orhan Tuna.

-Orhan Tuna ve Sabri Ülgener.

Işıklı-Ve Sabahattin Zaim.

-Bu üçlü sağa kaydı.

Işıklı-Özellikle Sabahattin Zaim, İktisat Fakültesi’nin bugünkü durumunun 
temellerinin atılmasında çok etkili olmuştur. Burada bir parantez açalım. 
Sabahattin Zaim, M ülkiyelidir ve sanırım, Cahit H oca’nın sın ıf arkadaşıdır.

-Son dönemde gördük ki, AK P’lilerin de ilk akıl hocaları imiş.

Işıklı-Kısacası, bizim bölümün kaderinde Cahit Bey önemli bir rol oynadı ve 
bu oynadığı rolde de herkesi şaşırtan bir çizgi izledi. Şaşırtıcı bir çizgi izledi, 
olumluya doğru.

-Özellikle Çalışma Bakanlığı ile birlikte başlayan bir süreç.

Işıkh-Kanımca, 12 M art’ta yaşadıkları, Cahit Bey’in özünde var olan olumlu 
özelliklerinin somut bir biçimde ortaya çıkmasına zemin hazırladı.

-Hocam 1970’e döneceğim şimdi. 15-16 Haziran 1970 olaylarından önce 
274 sayılı Sendikalar Yasasını değiştiren tasarının 12 Haziran günü Millet 
M eclisi’nde oylanması sonrasında Siyasal’dan bir grup öğretim üyesi bir 
açıklama yapıyor. Metni geçenlerde yeniden okudum. Yazının üslubu sizin 
üslubunuz gibi geldi. O metni kaleme alan sizsiniz, değil mi?
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Işıklı-Evet, tabii. Yani bazı Siyasal ve Hukuk hocalarının ortak metni olarak 
basında yer almıştı.

-Siyasal ve Ankara Hukuk’tan, profesörler, doçentler ve asistanlar var.

Işık lı-0  metni imzalayanlar arasında çok değişik hocalar vardı. 
Hatırladığıma göre mesela Ruşen Bey (Keleş), Safa Bey (Reisoğlu) vardı, yanlış 
hatırlamıyorsam.

-Cahit Hoca sizin hazırladığınız metne imza atma olgunluğunu gösterdi.

Işıklı-Cahit Hoca muhteşem bir adamdı. Yani şimdi giderek daha iyi 
anlıyorum.

-Hocam, biraz da 12 EylüPe, 1402’lik olmanıza, Arayış maceranıza, 
Ecevit’le ilişkilerinize gelelim.

Işık lı-12 Eylül oldu. Biz Fakülte’deyiz. 12 Eylül’e karşı bir muhalefet ve 
m ücadele odağı oluşturmak üzere Ecevit ortaya çıkıyor, başı çekiyor. Ecevit 
beni 12 Eylül’den hemen önce de aradı. Umumiyetle dc öyle oluyor. Yani kara 
günlerde aranıyoruz. Gündüz Bey (Ökçiin) vasıtasıyla. Önce, Altan Öymen, 
Gündüz Bey, yanlış hatırlamıyorsam Fehmi Işıklar, bir lokantada buluştuk. Belki 
ve sanki onlar 12 Eylül’ün geleceğini biliyorlardı. Demokrasi yanlısı bir miting 
yapmak fikri ortaya attılar. O vesileyle de bize dc başvurulmuş oluyor. Ve miting 
yapılacaktı. Nerdc ve ne zaman biliyor musunuz? Trabzon’da ve 12 Eylül’de. 
Sonra nasıl olduysa ondan vazgeçildi.

-Hocam, Ecevit size hiç milletvekilliği teklif etti mi?

Işıklı-Hayır.

-Siz 12 Eylül’den sonra bir tasfiye bekliyor muydunuz üniversitede 
Hocam? .

Işıklı-İstersen bunu unutma, çünkü bu da önemli. 12 Eylül oldu. Ondan önce 
bu mitingden vazgeçildi demiştim. Bu arada, ben 11 Eylül günü Sinop'taydım  
galiba. Yol-İş’in bir eğitim toplantısındaydım. Birisi çıktı, “Hocam”, dedi “Siz 
aslında bunun silahlı eylemle olmasını istiyorsunuz, değil m i?” diye bir soru sordu. 
“Yok kardeşim böyle bir şey söylemedim de, düşünmüyorum da”, dediysem de, 
“Hayır, esas fikriniz o da, burada söylemek istem iyorsunuz değil m i?” diyerek 
ısrarını sürdürdü.
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Anlaşılan benimle ilgili dosyayı yetersiz bulmuşlar; doldurmak istiyorlardı. 
Ondan sonra eve geldim. O ran’da oturuyoruz o zaman. Gece geç vakit rahmetli 
Yücel Özkök telefon etti. Pencereden bir baktım ki ortalık askerlerle, devriyelerle 
dolu. Bay provokatörün vazifesi anlaşılmıştı. Ondan sonra iseE cevit’in muhalefeti 
başladı.

Tasfiye konusu şöyle: Net olarak hatırlıyorum. Biliyorsunuz o tarihte Anayasa 
konusunda konuşmak yasaktı. Fakat bir ara Kenan Evren, nasıl olacaksa, lehte 
veya aleyhte görüş beyan etmemek kaydıyla Anayasanın konuşulmasını serbest 
bıraktı. Yani serbest ama ne lehte ne aleyhte konuşulacak! Biz hemen bir 
sempozyum organize ettik, Siyasal çatısı altında.

-Hukuktan da. Hukuk hocalarından da destek aldınız değil mi, Hocam. O 
gerekçeli alternatif Anayasa taslağının hazırlanmasında.

Işıklı-O ayrı bir siireç olarak başladı. A lternatif Anayasa taslağı hazırlama 
faaliyeti olarak M ümtaz Bey (Prof. Soysal) başını çekti onun. Bu daha önce 
düzenlenen, 12 Eylül Anayasasına tepki konusundadüzenlenm işbirsem pozyum du. 
Sempozyumda ben konuşurken sözü fazla uzatmışım anlaşılan. Oturumu yöneten 
Ruşen Bey (Prof. Keleş) haklı olarak kesmemi söyledi. “Hocam”, dedim, “Bu 
konuşma bu Fakülte’nin çatısı altında yaptığımız son konuşma olacak”, dedim. 
“Bırakın, ne gerekiyorsa söyleyelim ”, dedim.

Yani, her şey çok belliydi, gidiş oydu. Ondan sonra Anayasa 1982’de oylandı. 
1983’te biz tasfiye olduk.

-Kenan Evren devlet başkanıydı. Fotoğrafları çıkıyordu gazetelerde. 
Trenden el sallarken resmini basmışlardı. Mustafa Kemal A tatürk’e 
benzetiyorlardı. Halbuki tarih tekerrür etmez, ederse...

Işıklı-Evet, her şey iki defa tekerrür eder; birincisinde trajedi, İkincisinde 
komedi olarak demişler.

-Siz üniversiteden atıldıktan sonra mı gözaltına alındınız?

Işıklı-Hayır, ben 12 Eylül’den sonra. 29 Nisan 1981 ’de gözaltına alındım.

-DİSK danışmanlığı nedeniyle mi?

Işıklı-DİSK danışmanlığından dolayı dediler, am a bence esas sebep başkaydı. 
Arayış’ta yazı yazmamdı esas sebep. Benim D İSK ’le organik bir bağım olmadığını 
onlar biliyorlardı. D İSK ’ten maaş almıyordum, orada odam yoktu. O durumda 
olup da başına bir iş gelem eyenler var.
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-Siz Arayış Dergisi’nde Ecevit dışında tek imzalı yazı yazan kişiydiniz.

Işıklı-Yazdım. İlk sayılarında ve A rayış’ta yazdıktan kısa bir süre sonra, bir 
iki sayı sonra içeri alındım. İçeri alınmamla ilgili bir olay daha var. O tarihte 
A nkara’da Kenneth M cKenzie adında bir İngiliz m uhabir vardı. Yaşlı bir alkolik. 
Burada Bulvar Palas’ta sürekli kalıyormuş. Economist dergisinin Confıdential 
adını taşıyan ekinde bir yazısı çıktı. Onun çıkan yazıda şöyle diyor: “Generaller 
Arayış dergisinde DİSK danışmanı Alpaslan Işıklı’nın adını görünce kaşları 
çatıldı.” Generallerin haberi bile yok belki.

Ondan sonra, “DİSK yöneticileri içeride, danışmanı dışarıda” diye eklemeyi de 
ihmal etmedi. İş burada kalmadı. İçeride birisi de aynı yazıyı dergisinde yayınladı.

-Kim?

Işıklı-M ehmet Ali Kışlalı. Benim sorgulamamda sorulan sorular gösterdi ki 
o yazı benim içeri alınmamda belirleyici olan unsurlardan birisi olmuştur. Savcı 
Süleyman Takkeci ısrarla “Siz DİSK danışm anıym ışsınız” falan gibi sorular 
sordu.

Ondan sonra işte bir de Tuğrul Paşaoğlu diye bir öğrencimiz vardı. Bu Tuğrul 
Paşaoğlu bizim Fakülte’de öğrencilerin hazırladığı sem iner ödevlerini toplamış, 
götürmüş Sadun B ey’in D İSK ’teki bürosuna yerleştirmiş. Böylece aleyhimde 
bir delil daha oluştu. O sem iner ödevlerinden birisinde de DİSK hazırlanmış 
ve DİSK’i hazırlayan öğrenciye tam not verilmiş, 100 üzerinden 100. Takkeci 
onu da sordu bana. “Siz” , dedi, “D İSK ’le ilgili sem iner ödevi verm işsiniz”, 
dedi. “Evet”, dedim. “Dünyanın bütün ciddi üniversitelerinde böyle çalışmalar 
yapılır”, diye de ekledim. “Ayrıca da 100 vermişsiniz”, dedi. “Yani başarılı ise 
100 verilmiş olabilir”, dedim. Sonra sorgulama devam etti. B ir ara da, “Ahmet 
Makal kim ?” diye sordu. Bizim bölümün mensuplarından olduğunu söyledim. 
Bu konuyu kesti. Ben tabii o sırada idrak edemedim bu son sorunun manasını. 
Sonradan bağlıyorum birbirine. Tuğrul’la A hm et’in ilişkileri vardı. Büyük 
olasılıkla A hm et’in verdiği seminer ödevini, Tuğrul ondan almış götürmüş DİSK 
araştırma merkezine koymuş. Doğrusu ben o dönemde D İSK ’le ilgili bir seminer 
ödevi verdiğimi hatırlamıyordum. Ancak, emin olamadığım için Takkeci’ye ben 
böyle bir ödev vermedim de demedim.

-Peki bu Kışlalı’nın Y ankı’da yayınlam ası meselesini sonradan, yıllar 
sonra rahmetli Ahm et Taner Kışlalı ile konuştunuz mu?

Işıklı-Konuştum ve çok üzüldü. Üzüntüsü yüzüne yansıdı. Ondan sonra onu 
şöyle telafi etmeye çalıştı sanırım. Bizim 1402’lik m eselemiz Danıştay’da karara
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bağlanacağı günlerde Yankı 1402’liler grubu olarak bizim fotoğrafımızı kapak 
yaptı. 1989’da. Kapak yaptı ve kapakta özellikle de beni bir hukuk mücadelecisi 
olarak ön plana yerleştirmişlerdi. İçerde de bizi savunan bir yazı çıkmıştı. 
M uhtemelen Ahmet kaleme almıştı. Bu yayın, mahkemenin kararında ne ölçüde 
etkili oldu, bilemem. Ama, sanki daha önce yayınlanmış olan, yukarıda sözünü 
ettiğim yazının rövanşı alınmak istenmiş gibiydi.

-Ecevit ile ilişkileriniz devam etti mi daha sonra?

Işıklı-Çok güzel bir soru. Ecevit’le ilişkiler şöyle: Ben gözaltına alınmadan 
önce Ecevit ile çok yakın ilişki içerisindeydik. O kadar ki, mesela Ayvalık’a 
kayınpederimin cenazesine gidiyorum. Peşimden adresi buluyor ve başsağlığı 
telgrafı çekiyor. Onunla ilişkilerimiz bu düzeydeyken, bu yakınlıktayken, 29 
Nisan 1981’de gözaltına alındıktan sonra bıçak gibi kesildi. A rayış’ta benim 
gözaltına alındığım a dair haber çıkmadı. Kayınpederimin vefatında başsağlığı 
çeken Ecevit veya eşi, O ran’da komşumuzdu. Eşime bir telefon açıp, geçmiş 
olsun, diyebilirlerdi. Onu da yapmadı. Böyle bir süreç başladı.

-Hocam , Siyasal’dan ayrıldınız. Sizin ondan sonra da Herman van 
Renselaar ile birlikte olan, 1989’a kadar süren bir çalışm anız var. Ayrıca 
daha sonra da Yol-İş’e geldiniz. 1985’ti. Yol-İş’in 1985 olağanüstü genel 
kurulundan hemen sonra. 1985’e kadar ne oldu? Herman Bey’Ie ilişkiniz 
nasıl gelişti?

Işıklı-Herman B ey’le irtibatımızda, bizim Fakiilte’deki hocalarımızdan, Prof. 
Ersin Onulduran aracı oldu. Ben daha önce Hollanda Büyükelçiliği Çalışma 
Ataşesi olan böyle bir şahsın varlığını biliyordum. Bizim Fakülte’de Nermin 
Hanım ile beraber araştırmalar yapmışlardı. O çevrede tanınan bir insandı. 
1402'lik olduktan sonra ben süratle iş peşinde koştum.

-Eşiniz o zaman nerde çalışıyordu?

Işıklı-Siyasal’ın kütüphanesinde çalışıyordu. Ama, o tarihlerde o da işten 
ayrılmıştı. îş ararken tabii değişik olanaklar peşinde koşmaktaydım. Mesela bir 
tanesi, C ezayir’de yatırımları olan bir şirket, iş hukuku konularında uzman ve 
Fransızca bilen birisini arıyordu. Sadun Bey’in hanımı haber verdi o işi. İşverenin 
Tunalı Hilm i’de bürosu vardı. Oraya gittim. Konuştuk, uzun uzun konuştuk. Beni 
arayacağını söyledi, aramadı. Görüştüğüm kişi bir şeylerin yoklamasını yaptı gibi 
geldi bana. Çünkü böyle anlaşılması zor ve hiçbir manaya gelmeyen laflar etti. 
Bizim birbirimize destek olmak vazifemiz falan gibi. Herhalde onun bir cevabı 
olmalıydı. Ben o cevabı vermedim. Ve sınıfta kaldık.
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-Oğlunuz Ali o zaman O D TÜ’de mi okuyordu?

Işıklı-Hayır, Anadolu Lisesi’ndeydi.

Yani beni o işe almadılar. Beni o işe almadıkları gibi sağda solda, “Alpaslan 
da bizim orda çalışıyor”, diye konuşulduğunu duydum. Öyle bir şirket. Neyse, 
o olmadı. Başka başarısızlıkla sonuçlanan arayışlarımız oldu. Sonuçta Herman 
Bey’in bana iş teklif ettiğini Ersin vasıtasıyla öğrendim ve Herman B ey’in 
bürosunda çalışmaya başladım. Hollanda’daki Türk işçileriyle ilgili Hollanda 
İrtibat Bürosu. Orada Türk işçilerine çevirmenlik yaptık. Herman Bey’e 
Türkiye’nin iş ve sosyal güvenlik konularıyla ilgili bazı metinlerin çevirilerini 
yaptım. Bu gibi işlerle geçti, 1983’ten 1989’a kadar altı yıl. Geçimimiz böyle 
sağlandı.

-Yol-İş’te 1985 EylüPünde olağanüstü genel kurul oldu. Olağanüstü genel 
kuruldan hemen sonra oraya başladınız.

Işıklı-Sıkıyönetim kalktıktan sonra ben Yol-İş’e danışman oldum. Ama 
danışmanlık geçim sağlayacak bir para getirmiyordu. Türkiyeli bir iş sahibi olmak 
bakımından benim için önem taşıyordu. Artık meşruiyet kazanmış oluyordum. 
Türkiye’de iş yapan bir insan oluyordum. Ve ayrıca sendikal hareketin içinde 
oluyorum, hem de Bayram Bey’in (M eral) birjestini yanıtsız bırakmış olmuyorum. 
Danıştay’dan önce İdare M ahkemesi bizim lehimizde karar verdi. Yani Yol- 
İş sıkıyönetimin kalkması gibi bir kritik noktayı bekledi, anladığım kadarıyla. 
Sıkıyönetim kalktı ve onlar da rahatladılar ve bana iş teklif ettiler. Dolayısıyla 
sembolik de olsa bir bağlantı başlamış oldu.

-1985 yılı sonlarında Yol-İş’te aynı odadaydık. Bir gün siz geldiniz ve 
“Anayasadaki memur yasağını ben bulamadım, sen bir ara”, dediniz. 
Aradım, ben de bulamadım. Ondan sonra siz bombayı 1985 sonunda 
patlattınız ve kamu çalışanları sendikacılık hareketini başlattınız.

Işıklı-Türk Mühendis ve M imar Odaları B irliği’nin düzenlediği bir 
sempozyumdu. Orada, “Bir sürprizim olacak” , diye söze başladım. Ve Anayasada 
memurların sendikalaşmasının önünde bir yasak olmadığını ilk defa orada 
söyledim. O kadar ilginç bir tespitti ki, emin olamadım. Emin olmak için sana 
da sordum. Sen de aradın, bulamadın. Böyle başladı. Birçok dostumuz zaten 
benim o açıklamamı anlayamadı. Hatta hukukçu formasyonuna güvendiğim 
bazıları bile sanki ben 1982 Anayasasını temize çıkarıyormuşum gibi anladılar. 
Sonra anlaşıldı. Ve başka gelişm eler başladı. Yasanın çıkması beklenmeden 
sendikalaşma girişimleri başladı.
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-Kamu çalışanları sendikacılık hareketi orada sizin o tespitinizle başladı.

Işıkh-Orada başladı. Ardından M ülkiyeliler Birliği başkanlığım döneminde bir 
uluslararası sempozyum düzenledik, m em ur sendikacılığı konusunda. Dünyanın 
dört bir tarafından m em ur sendikaları temsilcileri katıldı. Sempozyum daha sonra 
kitap olarak basıldı. O da memurları sendikalaşm a konusunda yüreklendirdi. 
Çünkü orada değişik ülkelerden gelen insanların katkısıyla m em ur sendikacılığının 
kaçınılmazlığını sergilemek mümkün oldu. Hatta, mesela İsveç’ten polis 
sendikasının temsilcisi de gelmişti. O günlerde önemli bir olay teşkil etti. Polis 
deyince 12 Eylül’de işkence yapan insanlar anlaşılıyordu. İsveç’ten gelen 
sendikacı polis ise, polisin işkence yapmaması için sendikalaşması lazım, diye bir 
tez işledi. Çünkü polisin kanundışı emirlere uymaması, ancak kendisini sağlam 
bir yere dayamasıyla mümkün olabilirdi. Bu nedenle demokratik toplumda polis 
sendikasız olamazdı.

-Sonra Eğit-Der kuruldu ve sizin sürekli toplantılara gittiğinizi ben 
hatırlıyorum. Anadolu’nun değişik bölgelerinde düzenlenen toplantılarda 
memurların sendikalaşma hakkına sahip olduğunu anlatıp durdunuz.

Işıklı-Tabii, çok acemice başlamıştı m em ur sendikaları, doğrusu. Örgütlenme 
kolay değil. Hepsi aynı zamanda bin bir türlü özel problemle uğraşıyorlar. 
Profesyonel sendikacı değiller. Mesela şöyle ilginç bir olay hatırlıyorum. 
G üney’de, A ntalya’da veya M ersin’de bir seminere, konferansa çağırdılar. Ben, 
“Oraya varınca nereye gideceğimi lütfen bana söyleyin”, dedim. “Hayır, hocam, 
sizi karşılarız” , dediler. Bana biletimi verdiler haftalar öncesinden. Hareket günü 
yaklaştıkça içime kurt düştü. “Şu adresi verin nereye gideceksem bileyim”, diye 
defalarca sordum. Birkaç gün kala sorduğumda aldığım cevap ilginçti. Hangi 
konferans, dediler. Çünkü konferans iptal edilmiş. Bana söylemeyi unutmuşlar. 
Bileti geriye vermek falan da bana düştü. Böyle bir acemice başlangıç oldu.

-Emekli öğretmen ve öğretmen dernekçiliğinde büyük emeği geçmiş 
Binali Seferoğlu vardı. “İstediğimiz fazla bir şey değil ki; sendikalaşma ve 
toplu sözleşm e hakkı”, derdi. Onun bu kadar önemsiz gibi söylediği hakların 
ne kadar önemli olduğunu düşünür, gülerdik.

Işıklı-Böyle ilginçlikleri vardı ilk günlerin.

-Hocam 1980’den sonra, I983’te oluşan partilerden ya da siyasi 
oluşumlardan sizinle bağlantı kurmak isteyenler oldu mu?

Işıklı-Olmadı. Yani benim o cenahtan aranmam 12 Eylül’e çeyrek kala bir 
miting yapma niyetleri vesilesiyle olmuştu. Ve o mitingden 12 Eylül dolayısıyla
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değil, 12 Eylül olmadan, darbe olmadan vazgeçtiler. Bilemediğim bir sebepten. 
Yani önce bir heyecanla başlandı. Sonra bıraktılar.

-M ülkiyeliler Birliği’nde görev almanız kaç yılında oluyor?

Işıklı-1990-94.

-Önce Fakülte’ye dönüş..

Işıklı-1989’da. M ülkiyeliler B irliği’ne de 1990 tarihli genel kurulda 
seçildim.

-Ben çok net hatırlıyorum. Ben de vardım genel kurulda. Yani çok  
çekişmeli ve gergindi genel kurul. Hatta M ülkiyeliler Birliği tarihinin bence 
en çekişmeli genel kuruluydu diyebilirim.

-Bir noktayı da düzeltelim  istersen; en çekişmeli ve en kalabalık genel 
kurul. 980 kişi oy kullanmıştı. Harb-İş Sendikası’nın altındaki salonda 
yapmıştık.

Işık lı-0  genel kurulun önemi şuradan kaynaklanıyor. Turgut Özal başta. 
Ve Turgut Özal, İstanbul şubesinden başlamak üzere M ülkiyeliler B irliği’ni 
ele geçirm ek istiyor. Ve bariz bir M ülkiye düşmanlığı sergiliyor. Neoliberal 
ideolojisine koşut olarak, Türkiye’nin başına gelenlerin sorumlusu olarak 
müfettişleri, bürokratları görüyor. Onlar da M ülkiyeliler demek esas olarak. 
Neoliberalizmin devleti küçültülmesi ve devletin baş belası olduğu yönündeki 
teziyle örtüşen bir yaklaşım. Onun doğal sonucu olarak M ülkiye karşıtlığı 
kabarmıştı.

-Eleştirilerin yoğun bir biçimde başladığı bir dönemdi.

-İstanbul şubemiz Ö zal’a The M armara otelinde bir konferans verdirdi. The 
Marmara O teli’nde verdirilen konferansta bu zat, izleyici kitlesini oluşturan 
M ülkiye topluluğuna adeta açıktan hakaret etmiş. O zaman bizim yönetimimiz 
göreve yeni başlamıştı. Türkiye’nin değişik M ülkiyeli çevrelerinden, özellikle 
eski M ülkiyeli’lerden bana sitem edenler oldu. Yani böyle bir şeye nasıl olanak 
sağlıyorsun diye tepki koydular. İşte ben bütün bunları tahmin ettiğim için, böyle 
gelişmelere engel olabilmek kararlılığıyla genel başkanlığa talip olmuştum. 
İstanbul şubemizin o zamanki başkanı Hüseyin Ergün, böyle bir dönem açmıştı. 
Bu gidişe dur diyebilmek amacıyla başlamıştık. Kısmen de olsa muvaffak olduk, 
genel merkezi koruduk, ama m aalesef İstanbul şubem izde fazla bir değişiklik 
yapm am ız mümkün olamadı.
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-Hocam , sizin genel başkanlığa aday olduğunuz kongreyi siz almasaydmız 
çok daha farklı bir süreç başlayacaktı. Siz aldıktan sonra sizin İstanbul 
şubesine yoğun baskılarınız nedeniyle onlar da bir M ülkiyeliler Vakfı kurdu 
ayrıca.

Vakfın gücünü de parçaladı böylece. Kaynağı belli olmayan bir parayla 
M ülkiyeliler Birliği genel merkezinden daha fazla öne çıkmaya çalıştı.

Işıklı-Ve iddialı bir yatırımları oldu. N akkaştepe’de bir proje başlattılar.

-Konferans salonundaki koltukların her birini 5 ’er bin dolara satacaklardı. 
Yani veriyorsun 5 bin doları, koltuğun arkasına adını yazıyorlar.

-Hocam , siz genel başkan olarak o dönem de aslında bayağı önemli işler 
yaptınız M ülkiyeliler Birliği’nde. M esela bulardan bir tanesi Körfez Krizi 
sırasında oldu. 1991’de Körfez Savaşı’na karşı protestolar sırasında önemli 
bir etkinliği gerçekleştirdiniz. K ızılırmak sinemasında dönemin liderlerini 
bir araya getirdiniz.

Işık lı-0  toplantı A B D ’nin K örfez’e m üdahalesine karşı düzenlenmişti. Etkinlik 
aslında daha erken bir tarihte belirlenmişti, ama yasaklandı. Körfez müdahalesi 
olduktan sonra müsaade sağladık. Ve bize müsaade edilince o zamanki liderlerin 
önemli bir bölümünün (Demirel, İnönü ve diğerleri) katılım ıyla etkinliği 
gerçekleştirdik.

-Am a çok ses getirdi.

Işıklı-Evet, yani Körfez Savaşı’nın ciddiyeti, vahşeti kam uoyuna anlatıldı.

-O dönem de Amerikanın bu em peryalist girişimine karşı en güçlü sesti 
nerdeyse.

-O güçlü sesi tam amlayan uluslararası konuklar da geldi Alpaslan  
H oca’nın sayesinde. Yani o neoliberal dalgaya karşı duran önemli isimler. 
M esela Ernest M andel geldi. Sam ir Amin geldi. İngiltere’den Brendan  
M artin geldi. Anwar Shaikh geldi. Bunlar da çok ciddi katkılardı.

-Hocam , ben izninizle on yıl önceye gidiyorum . 1982 Anayasası öncesinde 
Çağdaş Sahne’deki Yol-İş konferansında siz de konuşmuştunuz, değil mi? 
Uğur M umcu ile birlikte. Siz vardınız orada. Herkesin sustuğu, Anayasanın  
eleştirilm esinin cezaevine girmek için yeterli kabul edildiği koşullarda 
Çağdaş Sahne’de bir panel düzenlendi. Siz vardınız, Uğur M umcu vardı, 
rahmetli. Bir iki kişi daha vardı. Onun da unutulmaması gerekir.
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Işıklı-Evet, S iyasal’daki panelden sonra.

-Çağdaş Sahne’deki de önemli bir toplantıydı.

Işıklı-Evet, öyle bir şey de oldu.

Hatırladığınız yabancı ünlü bilim adamlarının gelmesini de ben çok önemli 
bulmuştum. Yanılmadığımı zannediyorum. Çünkü 12 Eylül olmuş; ondan daha 
önemlisi Sovyetler’in çöküşü süreci başlıyor. Sovyetler’in çöküşünü sosyalizmin 
çöküşü, sonu olarak gösterme çabası başlamıştı. Artık sosyalizmin devri geçti 
havası estiriliyordu. Bizim başkanlığımız 1990-94 arasında. 1990’da Sovyetler’in 
çöküşü başlamıştı.

-Siz zaten o arada bir Sovyetler’e de gidip gelmiştiniz. Sadun Aren ve 
A rif G ülöksüz’Ie birlikte.

Işıklı-Yani, her iş bitti artık, sosyalizm bitti, sosyalizmin sonu geldi falan 
denildiği bir ortamda önce Em est Mandcl davetlimiz olarak geldi. Konferans, Dil 
ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Salonda yer bulunamadı. Yani 
tam bir depolitizasyon sağladık denildiği sırada bu oldu. Bu durum M andel’i de 
heyecanlandırdı, çok memnun ayrıldı Türkiye’den. Şunu dediğini hatırlıyorum: 
“Avrupa’da bir üniversitede veya Avrupa’nın herhangi bir kentinde bu ilgiyi 
sağlayamazsınız”, demişti. 12 Eylül sonrası Türkiye’de bu ilgi sağlandı. Böyle 
bir önemi vardı. Daha sonra Samir Amin, Susan George, Brendan Martin geldiler 
davetlimiz olarak. Aynı ilgi ve heyecan tekrarlandı.

-Hocam , sizin bir de önemli bir katkınız TÜRK-İŞ, DİSK ve H AK -İŞ’iıı 
bir araya getirilm esiydi. 1992 1 M ayıs’ı. Önce bir panel mi düzenlenmişti?

Işıklı-M ülkiycliler Birliği olarak 12 Nisan 1992’de işçi konfederasyonlarının 
başkanlarını bir araya getiren bir açık oturum düzenledik. O günlerde 1 Mayıs 
yaklaşmaktaydı. Bu vesileyle hayretle gördüm ki işçi konfederasyonlarının 
başında bulunanlar o zaman kadar hiç bir araya gelmemişler. Hatta bazıları 
birbirlerini tanımıyordu bile. M esela Kemal Nebioğlu katılmıştı. Sonra Mustafa 
Başoğlu vardı. Necati Çelik de vardı. M esela Türk-İş’ten Başoğlu ile H ak-İş’ten 
Çelik orada tanıştılar. Nebioğlu da onlara yabancıydı. Bu açık oturumun sağladığı 
diyalog ve tanışma sonucunda 1 M ayıs ilk defa birlikte kutlandı. O nedenle çok 
önemli. Bir de Demokrasi P latfonm ı’nun temelinin atılmasında da bu ilişkilerin 
önemi oldu.

-Demokrasi Platformu çok önemliydi. Ama ilk işbirliği tohumları bence 
Uğur M um cu’nun cenaze töreninin organizasyonu ile atıldı. M ülkiyeliler
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Birliği’nin 2. katında bir toplantı yapıldı. TÜ RK -İŞ’ten, DİSK ’ten insanlar 
geldi. Bence o birlikteliğin temeli asıl orada atıldı.

-Tanıştılar, ilişkiler başladı. 1 M ayıs’ı birlikte kutladılar. Uğur Mumcu 
cenazesinde olgunlaşıp, 1993’ün 6 veya 7 K asım ’ında Çalışanların Ortak Sesi 
Demokrasi Platform u’nu kurdular. Tam o ara, 1992 yazında da M ülkiyeliler 
Birliği Yazı K urulu’ndaki kapışmayı yaşadık. 1992 yazıydı.

-O şöyle oldu. M ülkiyeliler B irliği’nde bir panel düzenlendi. Paneli 
ben düzenledim. Konuşm acılar Yıldırım Koç, Mustafa Sönm ez ve Ziraat 
Fakültesi’ııden Ziya Gökalp M ülayim. Panelin adı da “Bölgeler Arası 
Dengesizlik ve Kalkınma Politikaları” idi. Yıldırım Koç orada ayrılıkçı Kürt 
milliyetçiliğine karşı çıktı.

Işıklı-“ İşçi sınıfına zarar veriyor”, dedi.

-Evet. Ondan sonra teamül gereği bu yazının yayınlanması gündeme 
geldi. M ülkiyeliler B irliği’nin yaptığı bu tür panelleri, toplantıları Mülkiye 
Dergisi yayınlıyordu. O zamanki adı M ülkiyeliler Birliği Dergisi’ydi. Bu 
yazıyı da orada yayınladık ve buııu yayınlayınca kıyamet koptu. Bununla 
ilgili değerlendirm eniz nedir Hocam?

Işıklı-Şimdi bana öyle geliyor ki, o tepkiyi ortaya koyan o zamanki arkadaşımız 
(o zaman Siyasal Bilgiler öğretim üyesi, meslektaşımızdı) bu işi bahane 
yaptı. Yani Y ıldırım ’ın konuşmasını bahane yaptı. Sanki o bir yerlere bizimle 
bağlantısının olmadığının veyahut bizimle aynı potada olmadığının mesajını 
vermek ihtiyacındaydı. Yani demek istedi ki, “Ben A lpaslan’la aynı kafada, aynı 
düşüncede değilim .” Bunu kamuoyuna açık bir şekilde ilan etmek, bazılarına bu 
mesajı vermek zorunluluğunu hissetti.

-O meseleyle ilgili bir parantez açalım. Ben de bir iki hatırlatmada 
bulunayım. Yıldırım K oç’un konuşma metnini dergide makale olarak  
yayınladıktan sonra Haluk Gerger, Fikret Başkaya ve Aslan Sonat imzalı 
30 sayfalık bir makale geldi. K oç’un makalesindeki görüşleri şiddetle 
eleştiriyordu. M akaleyi ben okudum. Hatta şöyle ifadeler vardı hatırlarsanız. 
M akalede, “Gerillalar annelerinin ellerini öperek dağlara çıkıyorlar” filan 
gibi. Biz bunu yazı kuruluna soktuk. O zaman Terörle M ücadele Yasası’nın 
8. maddesi var. Çok ağır hükümleri var. Ondan sonra Alpaslan Hoca, 
yazının içeriğinden çok, öncelikle M ülkiyeliler Birliği’ni düşünerek, dergide 
böyle bir yazının yayınlanması acaba M ülkiyeliler B irliği’nin kapatılmasına 
doğru bir süreci başlatır mı, endişesinden hareket ederek yazıyı hukukçulara
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inceletti. Yazı kurulunda da çatlak olunca, biz yazı kurulundaki yalpalam alar 
nedeniyle işi bir de yönetim kuruluna götürdük. Yönetim kurulu o konuda 
bir karar aldı. Basılmasın kararı aldı.

-Alpaslan Hoca, yazıyı önce avukat Halit Ç elenk’e okutturdu.

-Sonra da Avukat Şahin M engü’ye okuttu. Her ikisinden gelen 
görüş de Terörle M ücadele Y asası’nın 8. maddesinden sorun çıkacağı 
doğrultusundaydı.

Işıklı-Terörle M ücadele Yasası’ndaki hüküm ler çok açık. Teröre destek olan, 
yardımcı olan örgüt kapatılır, mallarına el konur denilmekte. Yani M ülkiyeliler 
Birliği’nin bahçesi, binası falan gidebilirdi. O yazı, hala saklıyorum o yazıyı, 
sadece siyasi çizgisi itibariyle değil, üslubu, özensizliği itibariyle de sanki 
yayınlanmamak üzere yazılmış bir yazıydı. Yani yayınlamasın isteniyor; hır 
çıksın isteniyordu.

-O dönem de o kararımıza ben yönetim kurulunda muhalefet etmiştim. 
Yani madem bu kadar diretiyorlar, yayınlansın diye. Orda çok önemli 
isimlerle, bana göre bir kırılma yaşadı. M esela, bunların bir tanesi günümüz 
de çok popüler olan hocamız İlber Ortaylı. Bu tartışm alar üzerine İlber Hoca 
önce yazı kurulundan istifa ettiğine ilişkin bir dilekçe verdi. Sonra o yetmedi 
istifasını noter kanalıyla gönderdi. O arada toplu istifa dilekçesi yaşandı. 
Yazı İşleri Müdürü Oktay Etiman, İşaya Üşür, Aslan Sonat hocalarımız 
da istifa ettiler. Fikret Başkaya, Varlık Ö zm enek de istifa ettiler. O arada 
ilginç bir şey daha oldu. Yalçın Küçük bir mektup gönderdi M ülkiyeliler 
Dergisi’ne. Yalçın K üçük’ün mektubu bende var. Saklıyorum o mektubu.

Işıklı-Ne diyor?

-“Ben T ürkiye’de çıkan hemen hemen her yayını okurum . Gerici yayınlar 
hariç. Bundan sonra lütfen adresime derginizi postalam ayın”, gibi bir şey.

-O zam anlar Özgür Gündem gazetesi çıkıyordu. Haluk G erger ve Sungur 
Savran orada bu konuda yazılar yazdılar. Sungur Savran bir dizi yaptı 
hatta. Sonra Haluk G erger’in orada bir yazısı vardı. Alpaslan hoca için 
“M ehm etçik Profesör” diyordu.

-Hocam sizin o dönem koyduğunuz tavır daha sonra aslında birçok  
aklı başında insanın da benimsediği tavır oldu. Ve o dönem Türk solu 
Kürt hareketine doğru kaymak üzereyken bunu yaptınız. Birçok kişi Kürt 
M illiyetçiliği yapıyordu. Sizin tavrınızla başlayan süreçle bu gidişe karşı 
çıkıldı.
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Işıklı-Yanıldılar. Şunu um dular sanıyorum bu yazıyı yollayanlar. Taraftar 
bulacaklar. Muhalefet yükselecek ve bunun sonucunda M ülkiyeliler B irliği’nde 
yönetim düşecek. Bunu sağlayacaklarını umdular. Ve bunda da M ülkiyeliler 
B irliği’ndeki genç kadrolara umut bağladılar. Ama umdukları olmadı. Hesapları 
yanlış çıktı. M ülkiyeliler B irliği’ni bizim kontrolümüzden çıkarabileceklerini 
sandılar. Bunun sonucunda M ülkiyeliler B irliği’nde isyan çıkacağı ve benim 
devrileceğimi umdular.

-Hocam, dönüşte nasıl bir Fakülte buldunuz.

Işıklı-Ben 1402’lik olduğum vakit emekliliğimi hak etmiş değildim.

-Siz o zaman doçenttiniz, değil mi?.

Işıklı-Profesör olmuştum. Fakat profesörlüğe yükseltilmem olmamıştı. 
Kadro, Çankaya’nın üçlü imzasıyla olacak bir şey. Herhalde bu işi yapanlar 
12 Eylül’ün geleceğini biliyorlardı. Geciktirdiler benim profesörlük yazımın 
Çankaya’ya çıkışını. Evren, Çankaya’ya geldikten sonra yazım oraya ulaştı ve 
Evren onaylamadı, bekletti. Profesör unvanımı kullanıyordum, ama profesörlüğe 
atamam yapılmamıştı. 1402’lik olduğumda emekli maaşım yoktu. Ben 1989’da 
Danıştay kararıyla dönme hakkını elde edince, doğrusu bir süre sadece emekli 
hakkımı sağlayıncaya kadar çalışayım, ondan sonra ayrılayım düşüncesindeyim. 
Çünkü Fakülte’nin ve Ü niversite’nin artık bizler için yaşanmaz bir yer olduğunu 
düşünmekteydim. Ama bu düşüncemin kırılmasında öğrenciler başlıca âmil oldu. 
Bu arada da Haşan Tahsin B enli’yi hatırlamam gerek. Hatırlarsan, bir toplantı 
düzenlemiştiniz, M ülkiyeliler Birliği bahçesinde.

-Bir mezuniyet gecesi.

Işıklı-O mezuniyet gecesine beni de çağırmıştınız. 1988’in mezuniyet gecesi. 
Orada uzun bir aradan sonra öğrencilerle ilk birlikteliğimiz oldu. Ve müthiş bir 
gece oldu. Altı-yedi yıl geçmişti. Bende müthiş bir yenileme oldu. Yani çok 
duygulandım, çok heyecanlandım. Herhalde toprağına kavuşmuş bir bitkinin 
ruh hali de böyle olabilirdi. O orada kalmadı tabii. Ondan sonra Fakülte’ye 
döndükten sonra da öğrencilerle müthiş bir kenetlenme başladı. Ve diğer şeyler, 
beni Fakülte’den iten diğer şeyler önemini kaybetti. Artık kararımı değiştirdim. 
Üniversitede kalmak düşüncesi egemen oldu. Öyle sürdü bu iş.

Net olarak şunu gördüm. Şimdi, 12 Eylül’le 27 M ayıs’ı kıyaslarken hep aklıma 
gelen mesele budur. 27 M ayıs’ta biz öğrenci temsilcisiydik. Örneğin, 147’ler 
olayı patlak verdiği zaman, yani 147 hocanın görevine son verildiği zaman, bu
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olayı protesto etmek ve bu konudaki yanlışlıklarım anlatmak üzere Milli Birlik 
Kom itesi’nden randevu talep ettik. Hemen bize randevu verdiler. O zamanın 
gençlere verdiği itibarın somut örneği. Hemen randevu verdiler ve unutmayacağım 
isim Sezai O kan’dır. Sezai Okan bizi kabul etti. Eski M eclis’in alt katında. Sezai 
Okan, belki biliyorsunuz, o komitenin en asık yüzlü komutanıydı. O asık yüzlü 
komutan bizi sabırla, uzun uzun dinledi. Biz de verdik veriştirdik. Ve kendilerinden 
beklediğimizi bulmadığımızı vs. söyledik. Sezai Okan çok duygulandı. Yanakları 
kızardı, ağlamaklı oldu adeta. Böyle bir etkileşim. Düşünün, gençler, ihtilal 
yapmış Milli Birlik Komitesi üyesi komutanı eleştirecek, etkileyecek.

Özgüven büyüktü ve onlar da bu itibarı tanıyorlardı. Kesinlikle şu söylenebilir. 
Türk gençliği bir Atatürk zamanında böylesine bir itibarlı konuma geçmiştir. Bir 
de 27 M ayıs’ta. 12 Eylül’e gelince bunun tam tersi olan bir tablo ile karşılaşırız. 
Genç olmak, potansiyel suçlu sayılmak için yeterliydi. Fakülte’ye döndüğüm 
vakit gençler değil ihtilal yapmış komutana, değil rektöre, değil dekana, hademeye 
bile dertlerini cesaretle anlatabilecek özgüvenden yoksun bırakılmışlardı. 12 
Eylül sonrasının, o dönemin gençleri arasında sanki özel bir konuşma biçimi 
türemişti. Kısık sesle, fısıltı halinde konuşuyorlardı, besbelli. Mesela ben 27 
Mayıs gençliğini düşündüğüm vakit, en temsil edici örneği olarak Uğur Mumcu 
aklıma geliyor. Uğur M um cu’nun konuşmasını düşünün. Her seferinde parmağım 
kaldırarak, adeta kükreyerek konuşurdu.

Oysa, 12 Eylül sonrası gençlerini düşündüğüm vakit şöyle diyebileceğim: 
Hapishane usulü bir konuşma tarzı pratiği geliştirmişler. Hapishanede bir 
hücrede, bir koğuşta, güvendiğiniz, güvenm ediğiniz insanlarla berabersiniz. 
Konuşacaksınız bazılarıyla, sohbet edeceksiniz. Hem diğerlerini rahatsız etmemek 
için, hem de diğerleri tarafından duyulmamak için çok ustaca ayarlamanız lazım 
ses tonunuzu. Gençlik böyle koşullandırılmıştı.

Türk köylüsünü anlatmak için bir şey denilir. Hiçbir zaman sorumluluk almak 
istemez. Çünkü başına bela gelmesinden korkar. Bir şey sorduğunuz vakit, 
“Valla bilmem beyim ” klasik cevabıdır. Öğrenciler de böyle bir duruma gelmişti. 
Örneğin, çok kullandıkları sözcüklerden bir tanesi “ fark etm ez” idi. Ben bunu fark 
etmiştim. Yani bir şey söylemek istemezler, fark etmez, derlerdi. Görüş ortaya 
koymak istemiyor, fark etmez, diyor. Ve bazı sözcükler birkaç anlama gelecek 
şekilde kullanılıyor. Örneğin “takılmak” sözcüğü. Ben bunu sınıfta öğrencilerime 
söylediğim vakit, meğerse onların da aynı tespiti yaptıklarını gördüm. Aynı şeyi 
onlar da düşünmüşler. Bu tür sözcüklere bir de isim bulm uşlar “jocker” sözcük 
diyorlannış. Jocker sözcük her manayı karşılayabiliyor. Sen ne söyledin, diye 
sorulduğu vakit söyledikleri her manaya gelecek şekilde yorum lanabilir bu sayede.
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Bu sürekli olarak 12 Eylül ortamında söylediklerinden dolayı yargılanmak, 
sorguya çekilmek korkusu, endişesi içerisinde yaşayan gençliğin icat ettiği bir 
konuşma tarzıydı diye düşünüyorum.

-Peki, hocam aşağı yukarı 19 yıl geçti, değil mi. Değişti mi bir şeyler?

lşıklı-27 Mayıs ve 12 Eylül... Ama şunu da her zaman söylerim. 27 M ayıs’m 
gençliğinin böyle bir özelliği vardı kuşkusuz. Ama bunun bir tehlikeli tarafı da 
vardı. 27 Mayıs gençliği çok iyimser bir gençlikti. Yani bir gecede her şeyin 
birden düzelebileceği kanısını taşıyanlar çıkabilirdi aralarından. Evet, bu umutlu 
olmak, hayalperest bir iyimserlik dozuna ulaşınca olumsuzluklarla karşılaşıldığı 
vakit kötü sonuçlar verebiliyor. Yani 27 Mayıs kuşağından bol bol “dönek” 
çıkmasının sebebi bu olsa gerek. Herkesin Uğur Mumcu olması mümkün değil. 
Yarın her şey bir anda tozpembe olacak hayali içerisinde olan bazıları, birdenbire 
farklı bir yarınla karşılaştıkları vakit, o zaman bunun yıkımı daha fazla oluyor. 
Şimdiki gençler demeyeyim de, yani 12 Eylül sonrasının gençleri belki heyecanlı 
değiller, umutlu değiller ama daha realistler. Yani oklarını ulaştırabilecekleri 
hedefe göre geriyorlar, ayarlıyorlar. Bu yüzden hayal kırıklığına düşmeleri de 
pek olmayabiliyor.

-Hocam siz M ülkiyeliler Birliği’ndeıı sonra başka oluşumlar içinde 
de oldunuz. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği, Tüm Öğretim Üyeleri 
Derneği.

Işıklı-Tüm Öğretim Üyeleri Derneği’nde öncc 1995’te bir dönem başkanlık 
yaptım. Daha sonra 2006’da seçildiğim TÜM ÖD genel başkanlığı görevini halen 
yürütmekteyim. TÜ M Ö D ’iin adı şimdi Tüm Öğretim Elemanları Demeği olarak 
değişmiş bulunuyor. Daha sonra da YÖK üyesi olduk.

-Hocam , nasıl teklif edildi YÖK üyeliği size?

Işıklı-Kemal Nehrozoğlu vasıtasıyla. O tarihte Sayın Sezer döneminde 
Cum hurbaşkanlığı Genel Sekreteri idi. Vc tabii anlatılması zor bir şey değil mi, 
etrafa. YÖK'iin gadrine uğramış, Y Ö K ’ü eleştiren bir insan, sonradan YÖK 
üyesi oluyor. Aslında ben bir çelişki görmüyorum. Kötii kurum yoktur, kötü 
yönetim  vardır. YÖ K ’ün iyi yönetilmesinden ve daha demokratik bir yapıya 
kavuşmasından yana olanların YÖK içinde de yapacakları şeyler vardır. Yeter ki 
hedeflerinden sapmasınlar, ilkelerine ihanet etmesinler.

İşte burada temel bir bakış farkı ortaya çıkmakta. Devlet de demokratik 
mücadelenin bir alanıdır. Vc devlet de mümkün olduğu kadar daha demokratik,
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daha halktan yana olabilir, olması için mücadele verilmesi lazımdır. Bu belli bir 
dünya görüşünün gereğidir. Ben şahsen bu saftayım. Bir başka safta olanlar da, 
bu iş bitmiştir, devlet eliyle iyi şey yapmak mümkün değildir, derler. Anarşistler 
daha da açık koyarlar tavırlarını, devletin ortadan kalkması şarttır, derler.

-Hocam, atayan kişi Ahm et Necdet Sezer olunca durum farklı ama.

Işıklı-M evziler açısından. Hani, şu laf da var ya, kötü kanun yoktur, kötü 
uygulama vardır. Aynı şey, kötü kurum yoktur, kötü yönetilen kurum vardır. 
Ve orada olmam zannediyorum ki bazı, çok önemli olmasa da bazı olumlu 
şeylerin yapılmasına, bazı olumsuzlukların önlenmesine katkı sağladı. Bu görevi 
üstlenirken şunu da düşündüm. Sayın Sezer beni kabul ettiğine göre demek ki 
ihtiyacı var. Bu ihtiyacı yanıtsız bırakmamalıyım.

-YÖK, 12 Eylül ürünü bir kurumken, özerk ve demokratik üniversiteyi 
tahrip etmiş bir kurum ken, sizin görev sürenizde orada nasd bir gelişme 
yaşandı?

Işıklı-YÖK’ün dönüşümü sona ermedi. Şimdi AKP ile birlikte yeni bir döneme 
girdi. Yani bütün devlet kurum lan gibi, bütün siyasal, yönetsel kurumlar gibi, 
YÖK de siyasal iktidarın yapısına göre, toplumdaki egemen konjonktüre göre 
biçimden biçime giriyor. Bir bakıma, anlaşılır bir şey bu.

Kuşkusuz, Sayın Necdet Sezer’in cumhurbaşkanlığı, ülkemiz açısından çok 
belirleyici ve önemli bir dönem oldu. Onu görmek lazım. Bunun yansımalarından 
bir tanesi Y Ö K ’te kendisini gösterdi.
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Annesi Nebile Hanım ve babası Ali Bey

Babasıyla.
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Çocukluk yıllan.

40 'lı yıllarda Amasya 'da Cumhuriyet Bayramında.
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27 Mayıs 1960’ın e r t e s i n d e  Amasya’da Atatürk’ün 12 Haziran toplantısını yaptığı
mekanda konuşurken.
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Annesi Nebile ilamın, babası AH Bey. ablaları Hiimeyra ve Aynıır, 
Enişteleri Ahmet Akyıldtz ve Teoman Omurtag

1961 SBh' Talebe Cemiyeti Başkanı
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7 Mayıs 1959 günü Uşak 'ta taş atılması olayından sonra bir grup SBF öğrencisinin
İsmet İnönü yü ziyareti.

1961 CHP Genel Merkezinde eski hocaları Prof. Dr. Turhan Feyzioğlıı ve 
Prof. Dr. Muammer Aksoy ’ti ziyaret.
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*  . . .  * -

1961 SBF Talebe Cemiyeti Balkanıyken Prof. Dr. Cahit Talaş ve arkadaşlarıyla.

1961 SBF İnek Bayramı.
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/ 96 ¡-62 'de Nancy ’de yiikseklisans öğrencisiyken.
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1966 yılı nikah kokteylinde Onur Öymen He birlikte.

1966 yılı Zerrin Hanım ile nikah töreni, Bacanağı Şafak Eren ile.
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1973 yılında Zırlılı Birlikler Okulu ’uda.

Prof. Bahri Savcı ile öğretmen örgütlenmesi mücadelesinde bir açık oturumda.
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Oğlu Ali ile.

D İ S K  G E N E L - İ S

70 'li yıllarda DİSK Genel-İş Sendikası 'nda eğilim seminerinde.
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9 0

70 '¡i yıllarda DİSK eğitimlerinde.

Işıklı ’nın katıldığı açık oturumlardan biri. Şemsi Denizer, Yaşar Seyman ve 
Prof. Dr. Cahit Talaş ile.
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SBF 'den meslektaşları Prof. Dr. Cem Eroğul, Prof. Dr. Korkut Bora tav, 
Prof. Dr. Taner Timur ve eşi Zerrin Işıklı ile.

Mülkiyeliler Birliği Dergisi Yazı Kurulu. Soldan; Prof. Dr. İşaya Üşür, Alpaslan Işıklı, 
Yıldırım Koç, Selim Soydemir, Bülent Varlık, Dr. Serdar Şahinkaya, Baki Özilhan, 

Ayla Kutlu, Prof. Dr. Cem Eroğıd, Haşan Tahsin Benli ve Fatma Yıldırım.
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Mülkiyeliler Birliği Geııel Burkanıyken Murat Karayalçm, Salih Er ve dostlarıyla.
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90 7/ yıllarda RP 'den Şevket Kazan, SHP Genel Başkam Erdal İnönü, DYP Genel 
Başkam Hüsamettin Ciııdorıık ve TÜRK-İŞ Genel Başkam Şevket Yılmaz ile.

Uğur Mumcu ve Gencay Şayian ile birlikte.
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1989 yılında Herincin van Rensalaar ile cezaevinde bıılıınan Yıldırım Koç 'u ziyaret.

1990 yılında Moskova 'da Nazım Hikmet 'iıı mezarını ziyaret. Prof. Dr. Sadıııı Areıı, 
Prof. Dr. Oğuz Oyan. Prof. Dr. İlhan Tekeli, A rif Giilöksüz ve Kenan Somer ile.
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SBF’nin 137. kıın/lıış yıldönümünde Prof. Dr. Calıil Talaş ve Mülkiyeliler Birliği Genel
Başkanı Mehmet Kerimoğhı ile.

Sivas Madımak Oteli katliamının ertesi giinii Aziz Nesin ile birlikte.
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A Ü SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim kadrosuyla. Soldan;
Prof. Dr. Murat Şeker, Prof. Dr. Ahmet Makal, Doç. Dr. Seyhan Er doğdu, Prof. Dr. 

Gülay Toksöz, Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Onur Kovancı, Alpaslan Işıklı, Doç. Dr. 
Şennur Özdemir, Doç. Dr. İlkay Savcı, Prof Dr. Recep Varçın, Prof. Dr. Şerife Özsuca,

Doç. Dr. Mehmet AH Şuğle.

Susan George ile Paris 'te küreselleşme karşıtı yürüyüşte.
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14 Nisan 2007 Tandoğan mitinginde konuşurken.
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KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denkiaş ile birlikte.

Eşi Zerrin Işıklı ile.
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Oğlu Ali, gelini Exin ve lorunu Deniz.
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Belgeler
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ALP ASLAN IŞIKLI

İnsanoğlunun faydalandığı şeyler arasın
da oıı sihirlisini seçmek lâzım gelse, şüphesiz 
mürekkep birinci olurdu.______ _

Târihi karıştırıyoruz... Gözümüze çarpan 
mühim bir olayın, meselâ Fransa İhtilâli
nin sebeplerini araştırmak, Rousseau’nun ka
leminden damlayan mürekkebin meydana ge
tirdiği izlerle karşılaşırız. Ve daha nice Roııs 
seau'İar mürekkebin sihrinden istifâde ederek 
dünya târihinin seyrini değiştirmişlerdir.

Bunları düşüklükçe, Goethe’nin Faust’u 
yazdığı günlerden bu güne kadar saklanan, 
masasının üzerindeki mürekkep lekelerine kar 
şı Alman Milletinin gösterdiği ihtimamın 
mânasını daha iyi anlıyoruz.

Buna rağmen aramızdan çoğunun bir 
ömür boyunca harcadığı mürekkebin miktarı 
hesaplandığı vakit muazzam bir yekûn tu t 
tuğu halde, geriye bir yığın boş şişeden baş
ka bir şey kalmaz. Diğer taraftan Hint şâi 
ri R. Tagore’un tekb ir ciimlssine Nobel mü
kâfatı verildiğine de şaşmamalı. Zira gün o - 
lur bir damla m ürekkep bütün dünyayı dü
şündürür... Y eter ki erbabının kaleminden 
damlasın.

Abımdan sızan kanlar 
Biten günle birlikte 
Kapattı gözlerini,
Ertesi sabah
istiklâl güneşi doğacaktı alnına. 
Mes’uttu...

Neş’et Karaçalıı

ğ ü p e g ö n d ü z

Güpegündüz yağdı yağm ur 
Şimdi ne yapacağım ben?
Geceler bekleyip durur 
Güpegündüz'yağdı yağınnr.

Güpegündüz, uyku bastı;
Uyuyam am  gündüzleri.
Bütün sevgili yüzleri
Güpegündüz uyku bastı.

Güpegündüz serpildi kız 
Düş görmeyi beklomeden 
Şaştı bu haline beden!
Güpegündüz serpildi kız.

Güpegündüz düştü ıneyva 
Yel esmeden, taş atm adan 
Dalın sefasın ladmadan 
Güpegündüz düştü meyva.

Güpegündüz çıkageldi 
Karanlıkta beklediğim.
“Gündüzün gelme" dediğim 
Güpegündüz çıkageldi.

Osman Attillâ

Kâh bir meyhanede görürler seni 

İçer, söyler gülersin...

Kâh tenha bir köşede gözlerin yaşlı

Bir perde kımıldar

Bir baş uzanır arkandan.
N. Nihat AKIN ’

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı 'nın Amasya ’da Gençliğin Sesi dergisinde yayınlanan ilk yazısı
(15 Temmuz 1957)
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27 Mayıs 1960 ’tan sonra İnönü Savaşlarının yıldönümünü ilk defa gündeme getiren 
SBF Talebe Cemiyetinin başkanı olarak Alpaslan İşıklı 'nın İsmet İnönü ’ye gönderdiği

davet yazısına verilen cevap
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MADEN-İŞ
TÜRKİYE MADEN. MADENÎ EŞYA vc MAKİNE SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI 
METAL. METAL COODS AND MACHINE İNDUSTRY WORKER*S UNION OF TURKEY 
TÜRKİSCHK METALL UND METALL IN DUSTRIEARBEITER CGWERKSCHAFT 
SYNDICAT DES OUVRIERS DE L'IN D U STRIE METALLURGIQUIE DE TURQUIE

ADRES : N uruosm aaiye  Cad. A libaba
T ü rb e  Sok. No. 18 K at 3 İstanbu l 

KURULUŞ : 1W7 
TELGRAF : M ADENİŞSENDİKA
TELEFON : 27 Sİ 48 — 27 57 44 

27 21 39 -  27 06 88

Sayın Dr. Alpaslan Işıklı 
Siyasal ^ilgiler Fakültesi
• j^ ro tijii ü y e s i  
- id ra ra

15-16 Haziran olaylaıana sebep olan, A-^jantin modeli Sendikalar yasasının Ana
yasaya aykırılığı konusundaki bilimsel eyleminiz, devrimci işçilerin mücadelelerine güç ks z endırmıştır.

¿•'evrimci işçilerin naçiz bir temsilcisi olarak tuttuğunuz ışığın eylemlerimize yön vereceğini belirtir, 
m  sunarım.

İTi'.

S endikam ız, T ürk iye D evrim ci 1({1 S end ikaları K onfederasyonu ( D İ S K )  lo vc U luslara rası M aden 
İşç ileri Federasyonu (IM F) tdn  Üyesidir.
AfflUtiated to  C onfédération  of Projçrcsslve T ra d e  U nions of T urkey  ( D I S K )  and  (IM F)
An d er K onfedcratlon  d e r  P rogressiven  G ew erkschaften d e r  TUrkei ( D I S K )  u n d  (1MB) angcglicdert.
Estaffllld  a la  C onfédération  des Syndicats P rogresslfte s  T urc* ( D I S K )  e t (FIOM )

15-16 Haziran olaylarına neden olan ve DİSK’İn kapatılmasını hedef alan ¡317 sayılı 
yasanın iptali yönünde Alpaslan Işıklı 'nın yürüttüğü hukuksal, demokratik mücadele 

dolayısıyla DİSK ’in en büyük sendikası olan Maden-İş Genel Başkan Vekili Hilmi
Giiner ’in teşekkür mektubu.

TARİII SAVI

9.10.1970 970/ & J 2 /
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G E N E L  M E R K E Z

CIN S l  S A İ K A N ................K I M A l  T Ü H l t l l I
C I N tL  SCKRCTC*..................*  U M I V O M t  l
CINCL «AJKAN VIKİ I I IH İ  . . » İ N A S İ  KAV/ 
H İ L M İ  O O N E I - C A V İ I  »  A R M A f, 

KUMULU» I İÇ* 7 

İ t tCH A f  ı M A O IN İ  tCCNOİKA 

27 3 » >9 * 37 0 6  00

« A . l »  . 6 . 3 . 1 9 7 2

—1 -972 / y u f

r  n
S a y ın  Doç. D r.  A l p a s l a n  I ş ı k l ı  
S i y a s a l  B i l d i l e r  F a k ü l t e s i  
ö ğ re t in i  Ü yesi  
AIÎKARAL J

CAÛAtOSlU. tMUMMANfYC C*COCU AlTMM TVtâS SOKAK W - KAT I  UT ANIL t

S e n d i k a l a r  kanununun Anayasaya a y k ı r ı l ı ğ ı  konusun
da ,  b i l i m s e l  p lân d a  y a p t ı ğ ı n ı z  ç a l ı ş m a l a r ı  Anayasaya b a ğ l ı  
i ş ç i l e r  y a ş a m la r ı  boyunca t a k d i r l e  a n a c a k l a r d ı r ,  ö z e l l i k l e ,  
Anayasa mahkemesinde y a p t ı ğ ı n ı z  savunma, bu güne dek i ş ç i l e r e  
y a p ı l a n  h i z m e t i n  en y ü c e s i  o l a r a k  t a r i h e  s e ç e c e k t i r .

Anayasa mahkemesinin v e r d i ğ i  i p t o l  k a r a r ı n d a  büyük 
k a t k ı n ı z  olduğuna in a n a n  ü y e l e r i m i z i n  ve s e n d ik a m ız ın  o n -sa ıa i -  
M i , ' t e ş e k k ü r l e r i n i  sunmaktan ö z e l  b i r  k ıv an ç  d uym ak tay ız .

Sendikal hak ve özgürlüklere aykırı pek çok yönğnğn yanı sıra DİSK'i kapatmayı 
amaçlayan 1317 sayılı yasanın iptali doğrultusunda Anayasa Mahkemesi nezdinde 

geniş kapsamlı bir sunuş yapan Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ya Maden-İş Sendikası Genel 
Başkan Vekili Hilmi Giiner 'in gönderdiği teşekkür mektubu
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Alpaslan Işıklı ’nın 
Metris Cezaevi 'nden 

bırakılmamasının anlından, 
Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu 'mm 

kaleme aldığı yazı.

GÖZLEM
U G LR  M Îrâ r .:  j j  -? / / j j

Oeneralin Mektubu...
Bugün 12 Eyü! dönem inde çeşitli görevlerdo bulunan bir 

emekli generalin açıklamaları ile aynı dönemde Ankara Sıkı
yönetim Komutanlığı yapan bir orgenerale, işkenceci bir polis 
memurunun yazdığı mektuptan söz edeceğiz.

Emekli General Sayın Metin Okçu. "1402'lik Profesör A lpas
lan Işıklı" ile İlgili salı günkü yazımızda yer alan konulara açık
lık getiren şu mektubu gönderdi.

Mektubu okuyoruz:
' Kıymetli kardeşim Uğur,
Bugünkü Cumhuriyat’te çıkan değerli Pıofosör Sn. Alpaslan 

Işıklı ile ilg ili yazınızı okudum, yazı bon i yıllar öncesine götürdü. 
Don, Sn. Işıklı’yı istomedtğim biçimdo tanıdım.

O tarihte Motris'tekl 26. Mknz. A lay Komutanıydım. DİSK, 
MİSK yönoticitoriyle bazı bürokratlar ve b ir do m illetvekili doği- 
ş ik  nodenlerlo alayımın m isafiri oldular. Imkânlanm ölçüsünde  
kendilorino yardımcı olmaya çalıştım. B u  orada, horgün kaldık
ları koğuşlara gidorok kendiloriyfo ilgilondim. Tabii Sayın IşıkJı da  
dahil pok çoğu ifo çeşitli konularda görüşmo'or yaptım, fikir alış
verişinde bulundum. Oldukça kısa sayılacak b ir süro sonunda 
Sn. Işıklı alayımızdan ar/r ılırken e lim i sıktı vo 'Albayım alayınızda 
adalet vardı, teşekkür ederim* dedi.

Alay komutanlığımı tamamladıktan sonra terfi ottim. Kıta gö
revim i müteakip M SBdo deiro oaşkanı oldum. Bu göresim m illi 
istihbarat, olağanüstü hal, m illi güvenlik, NATO vs. g ib i çeşitli 
güvenlik konularındaki toplantılara katılmamı da goroktiriyordu. 
Zannederim 1983 yılındaki b ir toplantıda yazınızda belirttiğiniz 
1402'liklerle ilg ili konu gündeme goldi. 1402'hklcrle ilg ili Genel
kurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanlığı, 'yapılan tahkikat 
sonucu 1402'yo göre görevlerinden alınan öğretim üyelerinin gö
revlerine dönmesinde b ir m ahzur olmadığı görüşünü' ilg ili ma
kamlara göndermişti.

Bu  görüş, toplantıda bazı müsteşarların goniş şekilde alerji
s in i çekti. Bazıları, 'devletin temeline dinamit koyan bu komü
nistlerin kendi dönemlorinde işten uzaklaştırılan askerler, şimdi 
b iz im  başımıza yıkıyorlar1 diyo enteresan fikirler ile ri sürdüler.

Bolki inanmayacaksınız ama toplantıda fikir sürenlerin İçinde 
tok olumlu görüşü ben ileri sürdüm. Toplantıya kafilanların bü
yük kısmı halen çok üst görevdedirler. Bofki hatırlarlar.

Sn. Işıklı'nın da Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Baş
kanlığının listesinde bulunduğunu sanıyorum. Arşivler aranırsa 
bulunabilir kanısındayım.

Ben Sayın Işıklı’yı alayımda bulunduğu sürede; efondi, contil- 
men ve fevkalâde va ta n so^r b ir insan olarak tanıdım. İnşallah 
o ve onun g ibilorin haklan verilir ve hakikaten b ir haksız uygula
ma ortadan kaldırılır.

İşlerinizde başanlar diler, saygılar sunanm."
Emekli General Sayın Okçu’ya toşekkür ederiz.
Sayın Okçu, bu açıklamaları ile 12 Eylül ¿önem inin gizli kal

mış olaylarından b irino ışık tutmuş bulunuyor.
12 Eylül dönem inde uzunca bir süre Genelkurmay Sıkıyöne

tim Koordinasyon Başkanlığı yapan emekli Korgeneral Sayın 
Nevzat Bölüglray'dan  da bu konularda açıklama bokliyoruz.

12 Eylül dönem inde “askerlerden do askerci s iviller" 
in hukuk dışı b irçok uygulamalarına tanık olundu. Bu hukuk 
dışı uygulamalar, askeri dönemden sivil döneme devredilen so
ğuk savaş kafalı dem irbaş bürokratlar eliyle bugün de sürüyor.

Prof. Alpaslan Işıklı, bugün ANAP m itletvokili o larak siyasot 
sahnelerine çıkan Orgeneral Recep Ergun’u n "paşa tasarrufu" 
ilo görevinden alınmıştı.

12 Eylül günlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şu- 
be’do solcu sanıklara işkence yaptığı için mahkûm olan polis 
memuru Mehmot Yılmaz'ın eski Sıkıyönetim Komutanı Recep 
Ergun'a yazdığı 19 N isan 1980 günlü mektupta da ilg inç konu 
ve açıklamaların yer aldığı ile ri sürülüyor.

Mehmot Yılmaz, bu “ taahhütlü m ektubu" Ankara Yenişehir 
Postanesi'nden aynı gün 3852/2 sayı ilo TBMM'ye gönderm iş
tir.

ANAP Kayseri M illetvekili ve TBMM M illi Savunma Komisyo
nu Başkanı em okli Orgoneral Sayın Recop Ergun'un işkence 
suçundan mahkûm olan bir polis memuru tarafından kendisi
ne gönderilen bu ilg inç mektubu açıklayacağını sanıyoruz!
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T. C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ' â  S I 2  I v)li3

Yazı İşleri M üdürlüğü

Sayı :
43-2 / 3 S ?  -  "3a62. GİZLİ-KİnİİTE ÖZEL

Sayın P 3S S .E r.A lpaslan  I ş ı k l ı  
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V a k i l l  »Av.Kooa A lfcfn o t (Aynı Ycrdo).
Kay-) 1 Tprtıf iPoç.D r.A lpaslan  I ş ı k l ı

Va k i l i  i Av. iîaoan Bıyıklı,Av«'.'>ahin ?*•
Y enişehir -AKKABÜ

İnta,1!ir. o z a t i ı  Ankara ¿»İdare ■iaMcöiîooiiics ver i 1 sn 9 .12 .3338  ’Un)
KSİ335/313, IÎJİ9ÖS/Î4ÛO oayıl-ı k Arar m  »dilekçede yassılı n eden lerle  “ oayj

f s e  ir, o i l  en ar ek b o z u la s ı  in taniltnektodir«
savuficafctr ür.&tit y o a v ia i intenon içere?in İ'darl er ç ı  laca  üfrolü

Kanununun 4 3 . m addetsin!} o b e l i r t i le n  «konjria neden lerine a y k ır ı b ir  ¿ünü
buhınnadıflı, Sd nedsnlo in ien in  reddi flerekoceai yolundadır*

O.ifiıot.’ î  'Jettik  'İçkimi t Zeynep Kavlak
inn^iftaj Şavo^nı t tfevin RCnonş

ßUsdncooi s Ankara ü n iv ern iteo i ijiyogal B ild ile r
F a k ü lte s in d e  ¿¿ re tim  Üyooi ikan  3402 n e y ı l ı  liar.utı u jü t im o  f>drovino ncr 
v e r ilc - ı  davsosn ın  m k ı j  Snetiıain  kalfcnnoı User .ine '»cirove bny în.t-ı i d
a i y l e  j-n iıiu lı başvurunun re d d in e  i l i ş k i n  i^ lc o in  i p t a l i  ¿olundu Ani'-oro ( 
İd a ro  jlahkeaüeiaca v o r i 'o n  ¿ a r a r ın  îc.?.;iscn  İn ce len e rek  boıuı Uif’.m io tonJ 

m e k t e d i r .
1402 n a s ı l ı  Banunun 2303 o n ^ ılı Kanunla deüi:>!İk 2 .  caddeninin  

f - on fık ram aS a  S ı t ı ı  ün etia  K oaut an îar in  in  b ö lgeler in d e «onol çüvenlik  
nr.ayi!} vo keau düznni aç-ısıaden. ç a lıg n a ja r ı n n k ın ca lı ^¡Srlllon v e jo  îıia -  
^ e tl e r i y a ra r lı o’nn. fin kacu perm n o îin in  iç le r in e  "on voi-İ3ûopİ halikın
daki in te /ü îer ir in  l l f l i l i  kur-ja ve organlarca 'lorfıaî , s f in e  n .e iir ile o e g i, 
s i m  .-saddenin 27ö6 s e y ı l ı  Kar.unîo ûe<3.i^ik goklindo *Ja bu  ̂cık i 3 <3 e iy lo r i 
no nen v er ilo n  ^«r.ur lar vo difier kes« r; ör evi i  ’ or tniıi bir -3 eh a krjaa h i s -  
n e tle r ln d c  ç a lı^ t- ır ıla a ıy a c a k la r ı hükno b a31en « ıstır  •

(TörPldUSü ü z e re  aad d ed e  it ı k ı  yön e t  in  K o a u ta n S s rm ’ n i r t e f e l e r i  Use

r i n e  i*ar a v lo r in o  nen v a r i3 c n  kacnı p a ro o G o lır in  n ık ı .  ö n a t i / ı in  oons t i 'a c t f :  

n£ n ü to aU ip  y en id en  <»iireve b c r:> la tı3 fic?k lo rı „o3uf!dn h e rh a n g i  b i r  hükiiti 

¿ e r  a î c a m e t ı r »  • / • «

Danıştay 5.Dairesi ’nin Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ile ilgili görevine son verme kararının
iptali yönündeki metni.
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B e ş i n c i  D a i r e

E s a s  No : 30 &CI/ 3 3 0  ~ /i~
K a r a r  No : m

Anook, a ;m  Eomififi 2750 "a; ı l ı  Kanunla'«*5drajfiA;oçioi ..r. ;îo;<0
•'■- .y ' f.

S îitı.önetüo K*~Bsa'?wn 2« cadde?ino •».Ura fîıiî^'öhütîn KîjKftjtoricr'mn is t i  
î e r i  Üzerice i î lc r in o  son verilen’ « 'in  ■U3r\ı£ı^,-3a£tt rtliijfönûtio Eoautoı 
larm o'î ;«aidcn incelen ip  ieau Slass«^¿orinî^MŞse'rîâKSiri 1kİ< ocat:lor i  
t aopit edilen .nosarlar-n bir dahn koçu »tisuıet^orirflo f a iı ı) -. i ‘,ıiaı-.ı1,aoU 
lor t hüksö bo.:lar.."i:j oldıurunöon tu . cfcilda r.örovlarino non v er il o Xuoı 
personelin le qUrovo baçIflfıİEi-.lnr-ı B"tı; Unetla .Voautanlarmea ıtsbifîoaJ: 
Jtfc koraMDio ortadan fcaîd-'isînco». haîifldo etefeiin o îab il ocaktir.

üoayoann ifleolensesinden rufcsjMâa göaS a d i5on fct-nun hi.i.~üftc 
dDianalornii <*örovino oon v erilen  dava«» haMımda a titm e n l} İ1K ftareitfi: 
S U !i;3ne tin  K cautanîtâtr.ea ortadan -f»M'î"'?rî!îd,*tîx snloyıld-ıâındon ark i  
Türavin1’ bt>:j1.nt' lıatun aCznitln tnı loncnankto d tr •

Açıltlar.rn n ed en lerle  da«» komimi içToo.t ip ta l öder İdrra Knhlio- 
/soni kararında inobot buJnnotıdıiiiDdSB ta s ;  iz  ir t s s in in  fc:»b»ı’ U i l e  İdr.rı 
¿Sohlıe.naoi Iı«rujnmn bossulnanı >0 dnv'înfn reddi Mirc.Ut i l i  dGfclîcl.Sfiüştta' 

î t  m: ¡SİT T lV t ADrnfl 
HUbii'a vorer» Ûonujtny Hoîjinoi Dnironinc>; İv in  ^ore^i diijtatlîdl!! 
Crıvo, Anksra Un iv  or » i t  o« i  '71; nnol 1 U J~ .il»  i'aiiültüiiinilo ö£ro tia  

U ;acl İkon 1-J02 S a r ı l ı  enanîn a.crddetji uj nrv.c-j s’ Jıı. üBetia fccfr^tn« 
r m ın  in te ^ i n oöd n iilo  23»2»39Ö3 tsırihir.de .'¡crevins 3on varil.'n  tinvaoT- 
n'n,Ankara illn t io  m kijîîn  a t ic in  ftalfcann laorltU) g:iroviru; İBiioni iç in  
i ' o p t ı i ı  başvurunun reddine i l i ş k i n  lgîerairs ip t a l i  l c t e £ l ; l o  uçıl/nayt t r  
Ankara û»Idara iiahi:c20Bİ*'ln 9»İ2»19B3 rç>inîü|3?i J9C5/9SO»K»â3Ö3//ıtCO oaii- 

İ t  k o re r ıj 'la , innsetsal b ir  tu roa  olan d-*J'.3. jün tjt i n i „ U S aın î. ¿terofetir o  
h a lle r e  b o ,:îı olarak ^UrftrİMa konulan 1 s bu h a il arın  os?t edan kalisnasi
1 o ncna~öron g e ç ic i  b ir r a j la  olduğu, bu B A t«ligtnd«ı dolaş 1 oJk-:; öne- 
t i a  idorea in o o ajtnoa SnlOBilarin da ilnü tio in  fca.liwnnt.3a i;ü'1 ii;te  
Qr;nQ oreC|&îif bu durııaa /îîüfo 1402 <1njt î i  BtJ'.ıj-î'r«6la  ranvrıi’ un 2 »."üd“ 
d a n i- in  Sî2756 a o i i l t  ¿nna i l o  de^i^ik ron frfcrPBindn j c r  aîua hUusüd 

o tlttiU n o iln  i la n  ed ilen  ¿es* yo er fiiiS n o tio  nüroaii’lo  f t ın ır î ı  oîâiîfit!»

• / •«

Danıştay 5.Dairesi 'nin ProJ. Dr. Alpaslan Işıklı ile ilgili görevine son verme kararının
iptali yönündeki ınetni.
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bu nadonlo irJ'-are. \u i lg iJ a r  F akültesinde öS ratio  üyt
ikon e ık ıy ö n s t in  k o^ tan ır iın ' üzerine "ürovina 00» ver ilen  davacıı
Ankara’da a ık ıyön etia  uy^îanaeVnın' fcaSkrcanından Bonra (îBrove iade edi! 
ısesi iç in  y a p tıâ ı başvurunun reddodilraeeindo hukuka uyarlık  bulunnadıgı 
^avekçeaiyla  dava konusu i^lem ip ta l e d i l a i ş t i? .

D a v a l ı  i d a r a ,  d o v a s ’ n ın  !3ak->ncnîı3'.k I: a r  a r ın a n  k a l d ı r ı l a n d ı ^ ı n ı ,  

bu n e d a n la  a ık 'y B n o t im  u ; ç u l a n e m n ı n  sona  e r s e n i  ü z e r i n e  " ö r e v in o  i a d e  

e d i l n a ;  B c aS iB i , aahkefficca 1402 s a y ı l ı  y a r e n in  2 . a a d d e o in in  y e n l ı ş  yorul 

l a n d ı& ın ’ i l e v i  s t l rn o k ta  vo an:.ltm k a r a r ı n  t e n s i z c e  i n c e l e n e r e k  bczu laa -  

om- lata/sektedir»
Danıştay İ ç t ih a t la r ı  B ir lo ş t ir n o  Kurulu'nun 9-2 .1990 •?Unlü»20428 

s a y ı l ı  Por/ai Hazetado yayıajanao 7-3Z«1989 .'’lin3Uf2s.l9!J8/6,lis3989/4 Bayı: 
kararında da vurguîatıdıâı iiatr 9 ,a ık ı;  önetin  dayananını Anayaeadan vo Anı 
yasanın UatünliiSU ilk esin d en  alan hukukrnl bir kurua o3up sık ıyönetim  
i l a n ın ı  "erek tirsn  h a lle r*  b a j î ı  o3arı?Ji yilrürlüSB konulan ve bu h o lla r iı  
ortadan ilalkr.?3i duru..mnda sona eren rçeçici bir r e j la d lr »  Sık ı;  onot in  
rejim in in  bu n i t o l i 3 i ,  s ık ıyönetim  idaroninco alm an ünlem lerijı s ık ıy ö 
netim in kalkm asınla b ir l ik t e  sona erd iğ in in  fc.;bn_lünU de Sorunlu k ı la r .  
3sşka b ir  ifa d ey le ,g ıliiy a n c tiıa  dönoaina 3s/îU ;o tk i1ori:: vo bu y e tk ile r e  
dayanılarak alınan S n îeo lor ir  bir bölüraUnUn bu döneain bitneninden oonr 
da uyçuiSına alanında İCHİnaaı bu .'ojJ .-in" g c ç ic il ik "  n i t c l i j i y l a  baü- 
d rgt'r ılan ayaca* ı. ?.ibi Annyartanın 33/2» vo 122. aaddolori hUkUalori.no 
(»öre do nümfcUn d e l i ld i r ,  Dolay?o ıy la  Î402 P ay ılı Yasanın 2-maddaninin 
2766 S a y ıl’ Yasa i l o  d eğ iş ik  non fık rasın d a  yor alan" Bu .j-eiıildo i ç l e -

tUi!coaindeki" bir deha knsu h iz c a t l erinde çR Îış t’r ı la a u c la r“ ib aren in ! 
bu aapri iç in d e  vo sık ıyön etim  yöre vo nürepiyla a ın ı r î ı  b ir hOJiün 
ö3arak a lo  a lıp  d e ler i endirnek gere-kir. Mit ak in  Danıştay İ ç t ih a t la r ı. _ 
Bir 1 eştirm e Kurulu'mın oözii e d il on kararının nonuç kısmında 1402 'r a j ı l ı  
EakıySnotiia Kanununun 2» oaddeainin 2766 S a y ıl ı  yasa i l e  d e r iş ik  son 
fık ra sın d a  yor a la n " » ., bijr daha kanu M zcetler in d o  ça3ıytırı3amaz3aj?"

Danıştay 5. Dairesi niıı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ile ilgili görevine son verme kararının
iptali yönündeki metni.
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D A N I Ş T A Y  
B e ş i n c i  D a i r e  
E s a s  No : 1 9 8 9 /  830 

Karar No : 5950/  693 ”4~
h Ünün tin ani rvn ve kap sam , ¿uknrıdn asetloncn b ig lad a  ortnya konuldukt 
n o n r a " ... adı ıçoççn oaddo «¿nrınea mk-ıj önotiBkom ıtB nlannın iç t e n le r i  

uzerino iy l s r in e  oon v e r ile n  - c e su r la r ın , dii'or kaou r îo ro v liler in in  v 
fcanu h izan tlor in d o  <»8revH is jr ilo r in  ilk  kez kanu «örevim ; i* ird ik ler i 
to r ih to  bu rçHrav iç in  ;aoo ve ¿anetnol ik i erde öngörülen n i t d l ik le r i  
kojbotmemio o ln s la r ı koguluyla , iğ le r in e  "cn v e r i ld iğ i  bul^odo r.->kijön 
t i n  k a lk tık tan  nonrn, fcurunlnrınca enki .••Urovlar in e  iaöo  ediİGOleri. 
»erefcsco5i"no karar v er ilerek  8 ;k ır ı  iç t ih a t la r ,  2575 !>«;•>!t  jpcarm  40 
.•saddepi u jarn ıcn , bu doğrultuda b ir i e ş t i r i l n i y t i r .  Sîizü v e ”¡in nnddenin 
4 - f ık r e e ı j ’l o ,  İ ç t ih a t la r ı  D ir le ş t ir n e  Kurulu*nun iç t ih a t la r ın  b ir lc ç t i  
rilm ep i ve r te tf iş t ir i’nani hafckındeki k ararlarına  , flanıytay dairo  vo 
K u ru lları i l e  id a r i aahkenolor vo idnronin uyaafc soruda o ld u k ları htlkn 

b a a ia n o ıç tır*  .
D ol i r t  11 on ânayaooî va Hukuknal durman .-çür e , î>ıkı;anotim  F.'o«utanınu 

istera l üzerin e  mörovina oon v a r il in  davacının a ıfc ıjö n o tin in  pjarev yapı 
lan balr’.ode aooa e r d iğ i , davacının ü n ivero ite  öğretim O jesi ol^ek iç in  
"ero!; l i  n i t e l i k l e r i  ¿ i t  ir  neni:, olduğu "üaBnUiida tu tu larak  r ık ıy  ar et in in  
kalkmasından nonra sörovo dannofc iç in  ;opt->iı ba:,vurunun kab-nlti gerekir
ken bu yoldûki intorain U niverpito . anetin  kurulunca roddodil.v.orindc hukı
k n u j  a r lık  bulunearaaktadır•

Açıklanan nedealorlo  d ava lı id a r -v ir  ten ijis  it ıteg i'- in  roddi i l e  
Ankara ¿ .îd a r o  üahkcnoçıinin 9.İ2«19G8 rtünlü,E»19Ü5/910 Kj198c>/1400 sa y ı
l ı  fcarariMrjjfuicar-ıda b o l i r t i le n  a a ra k ce lir in  do eklonedr-i a u re tiy lo  
onannaaıra, tem yiz <4dorl erin in  ieteodo  bulunan d a v a lı (.'narinde b ır a k ıl
m asına, artan 10.000«— l i r o l ı k  porta pulunun ia t o S i  h a liod o  davalıya  
ia d es in e ,2 i> .3*1990 ta r ih in d e  o y b ir l iğ i  i l e  kernr v e r i l d i .
Başken Üyo üyo üyo Uya
Nuri Alan H ayrettin  Ernöz Ahmet öz er on «ursa! Ayiaekoglu 'Ender: Çetinkay

■ Asik<Sib?dir\

hA -

Damştay 5.Dairesi 'nin Prof. Dr. Alpaslan Işıklı ile ilgili görevine son verme kararının
iptali yönündeki metni.
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Tarımsal Fiyatlar, 
İstihdam ve Köylülüğün Kaderi

Korkut Boratav*

Samir Amin 2003’te yayımlanan bir makalesinde, Üçüncü Dünya tarımı ile 
Batı’nın kapitalist tarımı arasındaki astronomik verim farklarına işaret ettikten 
sonra, olası sonuçları tartışıyor: “Bugünün üç milyar köylüsünün pazara sunduğu 
gıda ürünlerinin otuz milyon modem çiftçi tarafından üretileceği düşünülebilir. 
Böyle bir seçeneğin gerçekleşmesi için... verimli toprakların önemli bir miktarının 
şimdiki köylülerin elinden alınması; yeni kapitalist çiftçilere transfer edilmesi;... 
milyarlarca rekabetçi olmayan üreticinin... kısa bir tarih dilimi içinde ortadan 
kaldırılm ası” gerekecektir. Ve soruyor: “Bu milyarlarca insana ne olacak?” 1

İlk bakışta abartılı görünse dahi bu “felâket senaryosu”nun ciddiye alınması 
gerektiğini düşünüyorum. Ancak, hatırlatmak gerekir ki bu türden bir dönüşümün 
gerçekleşmesi için Üçüncü Dünya tarımında üç ön-koşulun tamamlanması 
gerekiyor: Olağanüstü desteklere dayalı metropol tarım ürünleri ithalatına 
tam olarak açılmak; ulusal tarımsal piyasalarda tüm desteklemelere, kamu 
müdahalelerine son vermek ve tarımsal arazilerde sınırsız metalaşma, yani 
yabancı sermaye için de alım-satım  serbestîsi...

Bu çalışma Türkiye verilerine bakarak Samir A m in’in sorunsalına iki doğrultuda 
ışık tutmayı hedefliyor: Birincisi, sanayi sektörü fiyatlarına göre tanımlanan tarımın 
iç (net trampa) ticaret hadlerinin (TİTH ’nin)2 ve tarıma ait bazı göreli fiyatların seyri;

* Prof. Dr., AÜ SBF Emekli Öğretim Üyesi
1 “World Poverty, Pauperization and Capital Accumulation", Monthly Review, October 2003. Sendika, 

org silesi 23 Ekim 2003 tarihinde Türkçe çeviriyi yayımlamıştır.
2 Ayrıca belirtilmedikçe çalışmada “tarımın ticaret hadleri” ifadesiyle “net trampa ticaret hadleri” 

kastedilmektedir.
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İkincisi ise tarımsal istihdamda gözlenen değişiklikler... Bu iki alandaki değişimleri 
belirleyici etkenler olarak farklı dönemlerde tarıma dönük politikalar, daralma/kriz 
konjonktürleri, uluslararası ticaret hadleri ve sektörel verim hareketleri üzerinde 
duruluyor. Bağlantılar kuramsal önermeler, nicel bulgular ve sağduyu aracılığıyla 
kuruluyor. Nedensellik bağlantılarının ekonometri yöntemleriyle irdelenmesini, 
bu tür bir çabayı gerekli gören uzmanlara bırakıyoruz.

Kavramsal düzlemde zorunlu bir ilk-açılım gerekiyor: Herhangi bir tarımsal 
(veya tarıma dayalı) ürünün nihaî fiyatını tüm bileşenlerine ayırdığımızda, 
pazarlama zincirinin çeşitli halkalarında yer alan aktörlerin katma değer veya 
maliyet/girdi öğeleri olarak bir birim pazarlanan üründen aldıkları paylar ortaya 
çıkmış olur. Bu tür bir şemanın paylaşım oranlarının nicel olarak belirlenmemiş 
olduğu duaım larda dahi, pazarlama zincirinde karşı karşıya gelen aktörleri 
doğrudan ilgilendiren fiyatların (fiyat makaslarının) zaman içinde seyri, bu 
aktörler arasındaki bölüşüm ilişkilerinin hangi doğrultuda, hangi aktörün lehine, 
hangisinin aleyhine ve ne kadar değiştiğini ortaya koyar. Farklı bir ifadeyle, ana 
bölüşüm şeması bilinmeden, pazarlama ilişkileri içinde meydana gelen bölüşüm 
değişimlerini doğrultu ve oransal olarak belirlem ek mümkün olur. .

TİTH bu türden bir bölüşüm değişimini ortaya koyan istatistikî bir göstergedir 
ve bir başlangıç yılına göre çiftçinin eline geçen fiyatlardaki değişm eler ile, 
çiftçinin ödediği fiyat hareketleri arasındaki oranın (tercihan endeks değeri olarak) 
ifadesidir. En bütüncül düzlemde sözü geçen iki fiyat dizisi olarak tarım ve sanayi 
sektörlerine ait fiyat hareketlerini temsil eden zımnî sektörel deflatörler kullanılır. 
Bölüşüm ilişkileri açısından T İT H ’nin seyri, piyasaya dönük küçük üreticiliğe 
(“küçük meta üretimi”ne) dayalı bir tarımsal yapıda, dolaysız üreticinin (köylü/ 
çiftçinin) geriye dönük piyasa bağlantıları aracılığıyla “sıkıştırılm a” (daha doğrusu 
sömürülme) derecesindeki değişmenin doğrultusunu ve büyüklüğünü ortaya 
koyar. Daha somut olarak, pazarlanan birim ürün içinden çiftçinin/köylünün eline 
geçen gayri safı üretim değeri ile tarımsal olmayan üretim giderleri (ve “tüketim 
fonu”) arasındaki m arjda meydana gelen değişmeleri TİTH temsil eder3.

T ü r k iy e ’de T arım ın  İç T icaret H ad leri

Tablo 1 ’in ilk sütunu Türkiye’de 1968-2006 yıllarına ait T İTH ’nin seyrini, 
seçilmiş yıllara odaklanarak ve dünya ticaretinde tarımsal ürünlere ait ticaret 
hadleri (DTTH) ile birlikte sunmaktadır. 1968-1992 arasında içerilen yıllar, 
Türkiye ve dünya ticaret hadleri serilerinden herhangi birisinin dip ve zirve 
noktalarıdır. Daha yakından mercek altına alınacağı için 1997 sonrası kesintisiz 
kapsanmaktadır.

3 Daha ayrıntılı tanım ve yorumlar için bk. Korkut Boratav, “Movements o f  rclative agricultural priccs
in sub-Saharan Africa”, Cambridge Journal o f  Economics, May 2001, Vol. 25, No.3.
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Serinin tümüne baktığımızda Türkiye’de yaklaşık kırk yıllık TİTH 
hareketlerinde kabaca onar yıllık dört dönem gözleniyor. Tablo l ’in son sıraları, 
bu dönemlerin başlangıç-bitim  yıllarını, ortalama değişim oranlarıyla (ve aşağıda 
incelenecek olan D TTH ’ye ait dönemlerle birlikte) sunuyor. İstatistiklerin telkin 
ettiği dönemleştirmenin iktisat politikaları farklılaşmaları ile çakışması, TİTH 
hareketlerinin ardında yatan etkenler açısından aydınlatıcıdır.

1968-1978, TİTH için toplamda yüzde 31 ’lik bir artış içeren ve ortalama 
yıllık yüzde 3 ’e yaklaşan bir yükselme dönem idir4. Bu eğilimin 1960’h yıllarla 
birlikte başladığı biliniyor5. Kapsamı ve boyutları giderek genişleyen destekleme 
politikalarının, bu dönemin belirleyici özelliklerinden biri olduğuna dikkat 
çekelim.

Tarmı ve sanayi kesimlerinin asimetrik fıyatlama davranışlarının bir 
sonucu, ekonomik/fınansal kriz ve talep daralması konjonktürlerinde TİTH ’nin 
gerilemesidir6. 1979-1980 kriziyle başlayan “şok tedavisi”, 12 Eylül rejimi ve 
“Ö zal’lı yıllar” ile süregelen on yıllık bir dönem içinde (1978-1988), T İTH ’de 
y ıllıkortalam ayüzde3.7’likve toplamda yüzde46.6’lıkbir aşınma gerçekleşmiştir. 
Bu, tarımsal fiyatlarda büyük buhran yıllarında dahi gözlenmeyen boyutta bir 
çöküntü anlam ına gelir7.

1989’da işçi hareketleriyle başlayan, ANAP hükümetlerinin referandum/seçim 
yenilgileri ve popülist politikalara kısmî dönüşler yapan koalisyon hükümetleri 
ile süregelen on yıllık bir dönem, T İT H ’nin yıllık ortalama yüzde 4 .7’lik ve 
toplamda yüzde 80.4’lük yükselmesine tanık olmuştur. 1989-1993 yıllarını 
kapsayan bir düzelmenin ücretler için de söz konusu olduğunu; ancak o dalganın 
1994 kriziyle birlikte son bulduğunu biliyoruz. TİTH de 1994’te yüzde 11.3 
oranında gerilemiş; ancak sonraki dört yıl boyunca kesintisiz yükselerek 1998’de 
sonraki yıllar boyunca aşılmayacak olan zirve noktasına ulaşmıştır.

4 Dönemsel değişim oranlan bu çalışmada logaritmik olarak hesaplanmıştır. Azalış ve artış oranlarının 
karşılaştırılması ve yorumlanması söz konusu olduğunda, bu çalışmayı okuyabilecek genç öğrcııcilcre 
(meslektaşlarımın hoşgörüsüne sığınarak) bir uyarı yapmak yararlı olabilir: Yüzde yüz oranındaki 
bir artıştan sonra başlangıç değerine dönülürse yüzde elli oranında bir azalma söz konusu olacaktır. 
Nitekim TİTH ’de 1978-1988 arasında yüzde 47’lik bir azalmayı 1998-1998 arasında yüzde 80’lik bir 
artış izlemiş; yine de I998’in endeks değeri 1978'dekiniıı altında kalmıştır.

5 1960-1961 ile 1968 arasında iki farklı hesaplama yöntemine göre TİTH’de yüzde 4 veya yüzde 20 
oranında yükselme gerçekleşmiştir. Bk. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2005, Ankara 
2006, ¡nıge Yayınevi, Tablo V.

6 1979, 1994 ve 2001 krizlerinde TİTH (aynı sırayla) yüzde 25, 11.3 ve 23.3 oranlarında gerilemiştir.
7 1929-1936 arasında TİTH yüzde 27.2 oranında gerilemiş; sonraki yıllarda düzelmeye başlamıştır: 

Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi: 1908-2005, Ankara 2006, İmge Yayınevi, Tablo 1.
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1994’ü izleyen bir yıllık bir stand-by anlaşmasından sonra iki buçuk yıl 
boyunca Türkiye’de iktisal politikaları IM F’den bağımsız olarak belirlendi. 1998 
Haziranında IMF ile imzalanan bir “Yakın İzleme Anlaşm ası”, bu duruma son 
verdi. Bu anlaşma beş alanda “yapısal reform ” öngörmekteydi ve tarıma dönük 
politikalar bunlardan birini oluşturuyordu. Bu anlaşmayı 1999 sonunda imzalanan 
bir stand-by takip etti. Bu tarih sonrasını belirleyen bir dizi stand-by anlaşması, 
onları tamamlayan mektuplar, belgeler ile Dünya Bankası (DB) ile imzalanan ek 
düzenlem eler8, 1998’i izleyen yılları ekonomik ve sosyal konularda bir 1MF/DB 
rejimi olarak değerlendirm em ize yol açıyor. Bu düzenlem elerin hepsinde tarıma 
dönük “piyasa dostu” neoliberal politikalar önemli öğeler olarak yer aldı9.

Tarıma dönük politikalarda bu değişikliklerin meydana geldiği 1998-2006 
zaman dilimi içinde T İT H ’de yıllık ortalama yüzde 1.8’lik ve başlangıç/bitim 
yılları arasında yüzde 39’luk bir gerilemenin gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu 
dönemde de ekonomik kriz T İT H 'de yüzde 2 3 ’lük bir çöküntüye yol açmıştır. 
Ancak, 1994 kriziyle önemli bir fark, 2001 krizinin tarımsal fiyatlardaki olumsuz 
etkisinin geçici olmamasıdır. Krizin geçici etkisiyle tarımsal “reform lar”dan 
kaynaklanan kalıcı etkilerin bir bileşkesi akla gelebilir.

T arım sal T icaret H ad leri: U lu slararası F iyatlar

Tablo 1 ’in son sütunu dünya piyasalarında tarımın ticaret hadlerini (D TTH ’yi) 
1968-2004 döneminin Türkiye verilerin göre seçilmiş yılları için sunuyor. 
Yukarıda TİTH ’nin seyri, kapsanan dönemlerdeki iktisat politikaları ve kriz 
dönemeçleriyle bağlantılar kurarak mercek altına alınmıştı. Bir diğer (ve göreli 
olarak dışsal) belirleyici olarak DTTH’nin incelenmesi aydınlatıcı olabilir. Ne var 
ki, tarımın ülke içi (iç) ticaret hadlerinin belirlenmesinde, Türkiye yapısındaki pek 
çok ülkede göreli olarak dış ticarct konusu olmayan; ancak yerli tarımsal üretim, 
katma değer ve istihdam açısından ağırlık taşıyan tahıl üretiminin etkisi, tarımsal 
piyasaların serbestlettiği koşullarda dahi, TİTH ile DTTH hareketleri arasında 
kopukluk ve uyumsuzluk olmasına yol açabilmektedir. Özellikle DTTH’nin

8 On yıllık IMF-Türkiyc ilişkilerinin kısa tarihçesi için: Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Raporu, IM F  
Gözetiminde On Uzun Yıl, I 998-2008: Farklı Hükümetler, Tek Siyaset, TMMOB, Haziran 2006, ss .II-  
15.

9 1998’i izleyen yıllarda tarım kesimi için öemilen, hayata geçirilen politikaların ve bunların genel ve 
ürünler düzlemindeki sonuçlarının döküm ve çözümlenmesini burada üstlenmiyorum. Bu konuda 
ayrıntılı bilgi ve değerlendirmelere örnek olarak: İktisat Dergisi ÖzeI Savı: Tarımda Sancılı Dönüşüm, 
Eylül 2006; TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, VI. Teknik Kongresi, 3-7 Ocak 2005, Cili ve 2; 
Nccdet Oral, Türkiye Tarımında Kapitalizm ve Sınıflar: IM F ve Dünya Bankası Programlarının 
Türkiye Tarımına Etkileri, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara 2006. Bölüm IV ve V. Daha 
kısa bir değerlendirme için: Bağımsız Sosyal Bilimciler 2006 Raporu, IM F Gözetiminde On Uzıın Yıl, 
1998-2008: Farklı Hükümetler, Tek Siyaset, TMMOB, Haziran 2006, Bölüm VIII.
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belirgin boyutlarda aşağı seyrettiği dönemlerde, tahıl üreticilerini korumaya 
dönük politika öncelikleri, T İTH ’deki gerilemelere sınır getirm ektedir10.

Bu gözlem, Tablo 1 ’in ilk iki sütununu, dönemin tümü için karşılaştırdığımızda 
ortaya çıkıyor. 1968-2006 yılları arasında T İTH ’mn yıllık değişimi %-0.7; DTT11 
için % -2.2’dir. Otuz sekiz yıllık bir zaman dilimi içinde DTTH’nin TİTH ’ye 
göre daha fazla aşınmış olması, Türkiye’de çiftçiyi dünya fiyatlarında gözlenen 
eğilimlere karşı koruma mekanizmalarının uzun dönemde etkili olması ile 
açıklanabilir.

Ne var ki, tablonun tümünden çıkarsanaıı bu bulgu, alt dönemlere bakıldığında 
sadece ilk 18-20 yıl için geçerli görünmektedir. Kapsanan dönem kesintisiz 
incelendiğinde, T İTH ’nin iki çıkış, iki inişten oluşan dört dönem (veya herbiri 
bir iniş ve bir çıkıştan oluşan iki çevrim) içerdiği; D TTH ’nin ise 2001 sonunda 
Türkiye’ninkilere ek olarak üçüncü (ve şimdilik “çıkış” aşamasını yaşayan) bir 
çevrim içine girmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Başlangıç yılını saymazsak, zirve 
ve dip noktalarını oluşturan yıllar ve dönemlerin uzunluğu bakımından iki seri 
tam olarak çakışmamaktadır. TİTH ve DTTH verilerinin tümünden çıkarsanaıı 
dip ve zirve noktalarının belirlediği dört dönemin içerdiği yıllar ve her döneme 
ait ortalama değişim oranlan Tablo 1 ’iıı alt bölümünde sunuluyor.

Görüldüğü gibi, dünya piyasalarında göreli tarımsal fiyatların seyri ile 
TİTH hareketleri tamamen çakışmamaktadır; ancak, 2001 sonrasını saymazsak, 
çevrim ler arasında belli bir paralellik de geçerli olmaktadır. Uluslararası 
piyasalarda tüm ham madde (ve tarım ürünü) fiyatları 1973-1974 yıllarında petrol 
fiyatlarını izleyerek sıçramış; bu iki yıl ertesinde son bulan bu hareket 1968
1974 döneminin DTTH eğilimini de yukarı çekmiştir. Türkiye’de ise bu süreç, 
hem ihraç edilen tarım ürünü fiyatlarını doğaldan doğruya yukarı çekmiş; hem 
de istikrarsız siyaset ortamlarının yaşandığı 1975-1978 yıllarında dış ticarete 
konu olmayan ürünlere (başta hububata) dönük destekleme politkalarının 
sürdürülmesine dolaylı katkı yapmış olm alıdır".

Uluslararası tarımsal fiyatlarda gözlenen göreli gerileme, böylcce, Türkiye’den 
önce ( 1975’te) başlamış; 1986’da (yani Türkiye’de Ö zal’m katı neoliberal

10 Bu saptamanın Afrika ülkelerindeki geçerliliği için bk. Korkul Boratav, “Movements o f  relative 
agricultural prices in sub-Saharan Africa", Cambridge Journal o f  Economías, May 2001, Vol. 25, 
No.3.

11 UNC'TAD verilerine göre (bk. Tablo 1 'deki kaynak), 1972-1974 arasında uluslararası fiyatlar, 
Türkiye’nin iki önemli ihraç ürünü olan tütün ve pamuk için (ikisinin ortalaması olarak) yüzde 63 
artmış; o yıllarda dış ticarete büyük ölçüde kapalı olan buğday vc mısırda artış oranı yüzde 150 olmuş; 
ithalatı kısıtlı olan şeker, çay vc ayçiçeği yağının ortalama artış oranı ise yüzde I83’e ulaşmıştır. 
Bu fiyat hareketlerinin Türkiye’deki taban fiyatları etkilemesi vc o dönemin politik koşullarında bu 
etkinin 1975 sonrasında da süregelmesi kaçınılmazdı.
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politikalarının son yılı olan 1988’den iki yıl önce) son bulmuştur. 1968-1986/1988 
yıllarını kapsayan bu ilk çevrimde TİTH ’nin dalgalanması, iki doğrultuda da 
DTTH ’nin gerisinde seyretmiştir.

Buna karşılık, ikinci çevrimin ilk döneminde TİTH, D TTH ’nin çok üzerinde 
seyretmiş; 1997/1998’de başlayan “ iniş” konjonktüründe ise, bir kez daha, 
tarımsal fiyatlardaki göreli aşınm aTürkiye’de dünyaya göre daha ılımlı boyutlarda 
seyretmiştir. Aradaki önemli fark, dünya fiyatlarında 2001’de başlayan yukarı 
eğilimli hareketin 2006’ya gelindiğinde Türkiye’de gerçekleşmemiş olmasıdır. 
1997/1998 ile 2006’yı kapsayan yılları her iki seri için de tek bir dönem olarak 
kabul edersek, Türkiye’deki yıllık % 4.7’lik aşınm anın D TTH ’deki % 0.5’Iik bir 
düzelme ile eş-zamanlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Görüldüğü gibi, son sekiz 
yıllık bozulma, büyük ölçüde Türkiye’ye özgü etkenlere bağlıdır.

İstih dam  H arek etleri ve E m ek  V erim i

Göreli tarımsal fiyatlarda 1998 sonrasındaki dramatik gerileme, köylü 
nüfusun bir bölümünün üretimden (giderek topraktan) kopmasına yol açtı mı? Bu 
sorunun biraz dolaylı bir yanıtını (fiyat hareketlerinin bir sonucu olarak) istihdam 
verilerinde arayabiliyoruz.

İstihdam ve üretim hareketlerinin bileşkesi, tarımda emek veriminin seyrini 
de verecektir. Bu bulgu, sanayi kesiminin emek verimi hareketleriyle birlikte 
incelendiğinde, (bir sonraki kesimde tartışılacağı gibi) T İTH ’yi etkileyen bir 
neden olarak da dikkate alınabilir.

İstihdam ve verim hareketlerini birlikte ortaya koyan Tablo 2, 1980 ile 1999 
arasında tarımsal istihdam düzeyinde, verilerin güvenilirliğini kuşkulu kılan 
dalgalanmalar bir yana bırakılırsa, fazla değişme olmadığını gösteriyor. Sonraki 
yedi yıl ise, Türkiye tarımında dramatik bir istihdam aşınmasının meydana 
geldiğini ortaya koyuyor. Tablonun türetildiği verilere göre, iki tarih arasında 2.8 
milyon insan tarımsal üretimden kopmuştur. Bu, üçte bire yaklaşan bir gerileme 
anlamına geliyor12.

Türkiye ekonomisinin aşırı şişkin tarımsal nüfus barındıran yapısal çarpıklığı 
öteden beri dikkat çekmekteydi. Tarımsal istihdamın 7-8 yılda üç milyon civarında 
daralmasını, bu çarpıklığın “gecikmiş, hızlı” bir düzelmesi olarak yorumlamak

12 Tablo 3 ’te kullanılan verilere göre 1999 ile 2006 arasında tarımsal istihdamdaki daralma 2.781.000 
kişidir. Buna karşılık 1988-1999 için TÜİK’in HHİGA bulgularının Nisan-Ekim ortalamalarını 
yıllık veriler olarak alırsak. 1998-2006 arasındaki tarımsal istihdamda 2.951.000 kişilik bir daralma 
gözlenmektedir.
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doğru mudur? Yoksa, Samir A m in’in öngörüsü doğrultusunda, köylülüğün 
piyasanın ve kapitalizmin vahşi süreçleri tarafından hızla tasfiyeye uğraması 
mı söz konusudur? 1998-2006 arasında geniş anlamda işsiz sayısının13 2.4 
milyon arttığını; işgücüne katılma oranının yüzde 53’ten yüzde 4 8 ’c düştüğünü; 
kırsal kesimde tarım-dışı faaliyetlerde “ça lışan la rın  yüzde 23 oranında artmış 
görünerek 3.8 milyon kişiye ulaştığını dikkate alalım. Ortaya çıkm aktadır ki, 
köylülüğün hızlı bir tempoyla başlayan tasfiyesine, artan işsizlik ve çok sayıda 
insanın işgücü piyasalarının dışına kayması refakat etmektedir. Ortada, dinamik 
bir büyüme sürecinin altyapısını oluşturacak yapısal bir düzelme olduğunu ileri 
sürmek, ancak kaba burjuva iktisadının pembe renkli at gözlükleri ile mümkün 
olabilir.

Tarımsal istihdamda 1998 sonrasında gözlenen hızlı düşmenin bir sonucu, 
emek veriminin de çarpıcı bir tempoyla yükselmesidir. Tablo 2 ’nin son iki sütunu 
ve en alttaki dört sırası bu bilgiyi sunuyor. Görüldüğü gibi, tarımda emek verimi 
artışları ilk üç dönem boyunca ılımlı ve giderek düşen bir tempoyla sanayideki 
emek veriminin gerisinde seyretmiştir. 1998-2006 döneminde ise tarımsal verim, 
yılda yüzde 5 ’i aşan bir büyüme hızına ulaşmış; ilk kez sanayi kesiminin önüne 
geçmiştir.

Bu olgunun ardında tarımsal hasılaya ilişkin bir dinamizm değil, sadece 
istihdam azalması yatmaktadır. M illî gelir verilerinden elde edilen sabit fiyatlarla 
tarımsal katma değerin yıllık ortalama artış hızı, Tablo 3 ’teki ilk üç dönem 
boyunca fazla değişmemiş; emek veriminin yükseldiği 1998-2006 döneminde ise 
aşağı çekilm iştir14. Tarımdaki emek fazlasının önemli bir bölümünün üretimden 
koparılmasına yol açan süreç, toprak verimi ve katma değer büyüme hızları 
yükselmeden, sadece işsiz kitleleri artıracak biçimde gerçekleşmektedir.

Ç ift V erim  F ak törlü  T icaret H ad leri

Tarım ve sanayi sektörleri arasındaki göreli fiyat hareketlerinin (TİTH ’nin) 
tamamen bölüşüm değişmeleri olarak yorumlanması için sektörel verim 
hareketlerinden arındırılması gerekir. Tarım sektörünün, sanayiye göre 
verimliliği artmışsa ve iki sektör arasında fiyatlama davranışları farklı değilse, 
T İTH ’nin artan verimlilik nedeniyle düşmesi normaldir ve bu değişmenin tarım 
aleyhine bir bölüşüm değişmesi olarak görülmemesi gerekir. TİTH hareketlerine 
bu düzeltmenin “yedirilm esi” söz konusu olduğunda pratik zorunluluklar ve

13 Umudu kalmadığı ve diğer nedenlerle iş aramayan, ancak iş bulduğu takdirde çalışmak isteyenlerin,
iş arayan işsizlere eklenmesinden elde edilen toplanı.

14 Tablodaki dört döneme ait ortalama tarımsal katma değer artış hızı (tablodaki sırayla) yüzde 1.2; 1.3;
1.2 ve 0.9’dur.
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(kanımca) kuramsal gerekçeler ilgili iki sektöre ait emek verimlerinin (EVt ve 
EV s’niıı) karşılaştırılmasını daha uygun kılıyor. Çift Verim Faktörlü Ticaret 
Hadleri (ÇVFTH) kavramı bu amaçla oluşturuluyor ve ÇVFTH = TİTH * (EVt/ 
EVs) olarak tanım lanıyor15. Sözü geçen düzeltmeyi içerdiği için ÇVFTH’nin 
seyrini “s a f ’ (sektörler-arası verim hareketlerinden arındırılmış) bir bölüşüm 
göstergesi olarak yorum lam ak mümkün olur. Tablo 3, Tablo 2 ’nin verilerini 
kullanarak kapsanan dönem ve yılların ÇVFTH değerlerini veriyor.

Görüldüğü gibi, 1980-2006 döneminin tümü ve belirlenen ilk üç alt dönem 
için, ÇV FTH ’nin seyri,TİTH (yani N T T I1 ile) karşılaştırıldığında, tarım açısından 
daha olumsuz çıkmaktadır. 26 yıllık dönemin tümünde TİTH ’de görülen ılımlı 
düzelme, ÇV FTH ’yc göre ortadan kalkıyor. 1980-1988 yıllarında TİTH ’deki 
aşınma, sektörel verim etkenlerinden arındırıldığında, yani ÇV FTH ’ye göre, 
dramatik bir çöküntüye dönüşüyor. Yorumlayalım: Verim hareketleri sektörel 
fiyatlara aynı oranda yansımış olsaydı, tarımsal göreli fiyatların yükselmesi 
gerekecekti. Gerçekte ise, göreli fiyatlardaki bozulma, tarımdaki verim 
hareketlerinin sanayiden daha yavaş seyrine rağmen ve tarım aleyhine “s a f ’ bir 
bölüşüm bozulması olarak gerçekleşmiştir. 1988-1998 yıllarında göreli fiyatlarda 
tarım lehine bir düzelme gerçekleştiği doğrudur. Ancak, bu düzelmenin kabaca 
dörtte biri “s a f ’ bölüşüm etkenlerinden değil, tarım kesiminin sanayi gerisinde 
seyreden verim artışlarının fiyatları yukarı çekmesinden kaynaklanıyor.

1998-2006 dönemine gelindiğinde, Tablo 2 ’de gözlenen “ istisnaî” koşulların 
göreli fiyat hareketlerine yansıması söz konusudur. Tarımsal verim artışları 
(istihdamdaki çarpıcı gerilemenin etkisiyle) sanayinin önüne geçmiştir. Göreli 
tarımsal fiyatların bu etken nedeniyle gerilemesi, yani TİTH ’niıı düşmesi doğaldır. 
Bu beklenti gerçekleşmiştir; ancak, verim etkenlerinin giderildiği ÇVFTH 
göstergesi kullanıldığında, tarım kesiminin yıllık ortalama yüzde 1.8’lik “s a f ’ bir 
bölüşüm bozulması ile dc karşı karşıya olduğu ortaya çıkmaktadır.

Tekil Ü rü n lerd e G öreli F iyat H arek etleri

TİTH için yapılan incelemenin, farklı veri kümeleri kullanarak tekil ürünler 
için de yürütülmesi mümkündür. Tablo 4 ve 5 bu türden hesaplamaların 
sonuçlanın (1976 vc 1995’tcn başlatarak) sekiz ürün için sunuyor. Çiftçinin 
eline geçen fiyatlardan oluşan endeksler, ilk tabloda toplan eşya (üretici) 
fiyatlarına, İkincisinde ise, dört girdiyi içeren endekslere oranlanmış; göreli 
fiyat hareketlerinin seyri (kapsanan yıllara bağlı olarak) önceki tablolarla paralel 
dönemlere ayrılarak sunulmuştur.

15 Endeks değeri olarak tanını için Tablo 4 'iin notuna bakınız.
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Tablodaki bulgular, ayrı bir özeti ve betimlemeyi gertektirmeyccek derecede 
açıktır. Kapsanan alt-döııemlerde gözlenen göreli ürün fiyatlarının hareketleri 
ile önceki tablolarda tüm tarıma ilişkin TİTH ve ÇVFTH hareketleri arasında 
büyük ölçüde uyum vardır. İki istisna söz konusudur: TİTH ’nin ve tüm diğer 
ürün fiyatlarının tarım aleyhine seyrettiği 1976-1988’dc fındığa ve 1998-2006’da 
ayçiçeğine ait göreli fiyatlarda düzelme gözlenmektedir.

Böylece, 1998-2006 yıllarının Türkiye tarımının ürün yelpazesinde önde 
gelen öğelerinde de yaygın ve bazılarında önemli boyutlarda fiyat bozulmalarının 
gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır.

İleriye D ön ü k  B ağ lan tıların  İzini S ü rm ek

Küçük üreticinin piyasa ilişkileri içinde yerel ve uluslararası sermaye 
tarafından “sıkıştırılm a” ve sömürü derecesindeki değişmeleri incelemek için, 
TİTH göstergesini geliştirmek ve onun temsil ettiği geriye dönük bağlantıları 
ileriye taşımak; bölüşüm değişmelerini temsil eden göstergeleri çeşitlendirmek 
gerekiyor.

Bütüncül TİTH göstergesine ilişkin önemli bir düzeltme, tarım sektörünün 
zımnî deflatörü yerine, millî gelir hesaplarında tarımsal gayri safi hasıladan 
katma değere geçişte kullanılan girdi bileşimine ait ağırlıkların ve fiyat serilerinin 
kullanılması olacaktır16.

İleriye dönük piyasa zincirlerinde de TİTH benzeri bölüşüm ilişkileri oluşur. 
Bunlardaki değişmelerin ürünler düzlem inde incelenmesi doğrudur. Burada 
üretici ile tarımsal ürünlerin pazarlanmasında rol alan yerli, yabancı ticaret 
sermayesi veya tarımsal ham maddeleri kullanan (çoğunlukla çokuluslu) sanayi 
sermayesi arasındaki bölüşüm karşıtlıkları söz konusudur. İç piyasalarda tarımsal 
(veya tarıma dayalı) ürünlerin nihaî fiyatları (pip) ile aynı ürünler için çiftçinin 
eline geçen fiyatlar (pçift) arasındaki makasın seyri (endeks sayısı olarak pip/ 
pçift) bu bölüşüm ilişkisindeki değişmeyi ifade edecektir. Çözümlemede, üretimle 
nihaî piyasa arasında meydana gelen ve incelenen ikili gruplar dışındaki aktörlere 
ait maliyet ve ek katma değer öğelerinin (veriler imkân verdiği ölçüde) dikkate 
alınması gereklidir.

İhraç edilen tarımsal ürünlerde, birim ihraç fiyatının yerli parayla ifadesi 
(pxTL) ile (pçift) arasındaki makasın seyri (endeks sayısı olarak pxTL/pçift), 
ihracatçı ticaret sermayesi ile çiftçi arasındaki bölüşüm karşıtlığındaki değişmenin

16 Bu yöntemi kullanan bir hesaplama Oktay Varlıcr tarafından yapılmıştı: Türkiye 'de İç Ticaret Hadleri, 
Ankara 1978, DİE.
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yönünü ve büyüklüğünü ifade edecektir. Bu ilişkinin bir ileri adımı, dış ve nihaî 
(dolarla ifade edilen) piyasa fiyatlarıyla (pdS) çiftçinin eline geçen (dolarlı) fiyat 
(pçift$) bağlantısı (pd$/ pçiftS) ile ifade edilir.

Söz konusu tarımsal ihraç ürününün (bu kez dolarla ifade edilen) birim ihraç 
fiyatı (px$) ile aynı ürünün uluslararası piyasalardaki fiyatı (pw) arasındaki 
makasın seyri, ülkenin sözü geçen ürüne ilişkin pazarlık gücündeki değişmeyi 
ortaya koyabilecek bir gösterge olarak yorumlanabilir. İthalatçı ülkedeki nihai 
piyasa fiyat ile birim ihraç fiyatı arasındaki makasın (pdS/px$) seyri ise, (yine 
ek katma değer ve maliyet öğelerindeki değişm eler dikkate alınabildiği ölçüde) 
ithalatçı ve ihracatçı ülkeler arasındaki bölüşüm karşıtlıklarına ışık tutar.

Türkiye bakımından özel önem taşıyan (ve geleneksel olarak korunan) hububat 
ve yağlı tohumlar gibi önemli boyutlarda yerli üretimin söz konusu olduğu 
ürünlere ilişkin göstergelerin inşasında ve yonım unda farklılıklar söz konusudur. 
Her ürün için yerli para cinsinden (gümrük vergileri dahil veya hariç) birim ithal 
fiyatı (pmTL) ile aynı ürünler için çiftçinin eline geçen fiyatlar (pçift) arasındaki 
makasın seyrini doğrudan bir bölüşüm göstergesi olarak yorumlamak için ithalat 
rejimi, ithalat miktarı ve destekleme politikalarının ayrıntıları gibi ek bilgiler 
gereklidir. Keza, ithalatın yerli üretim üzerindeki potansiyel etkilerini algılamak 
ve rekabet baskısı altındaki Türkiye köylüsünün kaderi üzerindeki tartışma ve 
senaryolara ışık tutmak için, yerli parayla ifade edilen dünya fiyatlarını (pwTL’yi) 
iç fiyatlar (pçift) ile karşılaştırmak gerekir.

T ü r k iy e ’de K öy lü lü ğü n  K aderi

Bu çalışmanın başında kısaca aktardığımız Samir A m in’in “Üçüncü Dünyada 
köylülüğün tasfiyesi” öngörüsüne dönelim. Son çeyrek yüzyılın belirleyici bir 
özelliği olan sermayenin dünya çapındaki saldırısının tarıma ve üçüncü dünya 
köylülüğüne yönelik boyutu Dünya Ticaret Örgütü, DB, IMF, ikili ticaret 
anlaşmaları, NAFTA ve AB bağlantılı Gümrük Birliği düzenlemeleri aracılığıyla 
yürütüldü. Türkiye de, özellikle DB ve AB kanallarından ve siyasi iktidarların 
teslimiyetleri sayesinde aynı etkilere maruz kaldı.

Türkiye tarımında 1998’i izleyen yıllarda gözlenen fiyat çöküntüsü ve 
dramatik istihdam daralması bu türden bunalımlı bir toplumsal dönüşümün 
yansıması mıdır? Yoksa, tarımsal fiyat hareketlerinde son kırk yıl boyunca 
gözlenen çevrimlerden birinin “ iniş” aşamasının yaşanmasından ibaret geçici bir 
olgu ile istihdamın sektörel yapısında gecikmiş bir düzelmenin yanyana gelmesi 
mi söz konusudur?
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İktisadın sınırlı, zaman zaman kısırlaşan yöntemleriyle bu soruların 
yanıtlanması güçtür. Bir boyutu ile sosyologların, “köyde neler oluyor?” sorusuna 
iktisatçılardan farklı gözlüklerle bakarak ve alan çalışmalarıyla yanıtlamaları 
gerekiyor. Diğer boyutuyla devlet aygıtının içsel çözümlenmesi sonunda 
siyasi iktidarların emperyalizmden kaynaklanan reçetelere teslimiyet sürecine 
ışık tutulması ve “daha ne kadar; nereye kadar?” sorularına cevap aranması 
gerekiyor.

Rosa Luxemburg, bundan yüz yıl kadar önce, kapitalizmin dünyanın 
pre-kapitalist coğrafyalarına yayılması sonunda, meta üretimiyle henüz 
bütünleşmemiş köylülüğü kastederek “doğal ekonominin yıkım ı” öngörüsünde 
bulunmuştu. Ona göre kapitalizm, “kapitalist olmayan formasyonların meta 
ekonomisine geçişlerinin kendiliğinden, içsel çözülmeler yoluyla gerçekleşmesini 
bekleyemez... Şiddet, sermaye için geçerli olan tek çözümdür; sermaye birikimi 
de şiddeti sürekli bir silah olarak kullanır.” Bu da, sömürge yönetimleri tarafından 
insafsızca hayata geçirilmiştir.

Aradan geçen yüz yıl boyunca, emperyalist sistemin çevresinde yer alan 
toplumlarda doğal ekonomi, meta üretimine teslim oldu. Ne var ki köylülük, bir 
yandan içsel direnme gücünün katkılarıyla; bir yandan da bağımsızlık sonrası 
dönemlerde ulus devletlerin tarımsal piyasalar üzerinde oluşturduğu koruma, 
destekleme politikaları sayesinde küçük meta üretimi ilişkileri içinde varlığını 
sürdürebildi17.

21. yüzyılın başlarında köylülüğün Üçüncü Dünyada ve Türkiye’de tekrar 
saldırı altında olduğu açıktır. Direniyor mu? Yıkılıyor mu? Yeniden doğarak 
mı? Sosyal bilim araştırmalarının önümüzdeki yıllarda bu sorulara ışık tutması 
beklenir.

17 ‘‘Köylülüğün kapitalizme karşı direnmesi” üzerindeki kuramsal tartışmalar için bk. Korkut Boratav, 
Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm  1980 SBF, 2. baskı İletişim; 3. baskı İmge
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Tablo 1: Dünyada ve T ürkiye’de Tarımsal Ticarct Hadleri, Endeksler

Yıllar Türkiye Dünya

1968 100.0 100.0

1974 127.6 176.9

1978 131.0 106.3

1988 70.0 69.6

1992 77.6 58.0

1997 100.7 72.4

1998 126.3 65.3

1999 109.3 55.4

2000 102.3 55.2

2001 78.6 55.0

2002 78.6 57.6

2003 89.9 60.3

2004 91.8 62.6

2005 82.7 66.6*

2006 77.1 70.8*

Yıllık değişim ,% Türkiye Dünya

1 .dönem: Yükseliş 2.99 9.03

2.dönem:İniş -3.70 -5.20

3.dönem:Yükseliş 4.68 0.89

4.döııem:İniş -4.71 -6.91

5.dönem:Yükseliş — 5.08

Kaynak: Türkiye: Milli gelir serilerinin zımni dcflatürleri. Dünya: UNCTAD web sitesi, Handbook ol' 
Statistics, Trade & Com modity Price Indices, Free Market Prices and Price Indices o f  Selected Prim ary 
Commodities, Table 2.2'deki "yiyecek", “yağlı tohum lar”, “ tarım sal ham maddeler” serilerinin 
aritm etik ortalam ası. Kullanılan deflator, aynı tablodaki, “gelişm iş piyasa ekonomilerince ihraç edilen 
sanayi ürünlerinin birim  değer endeksi”.

* IMF, World Economic Outlook, October 2007, dış ticaret fiyatlarına ait Tablo A9'daki üç tarımsal ürün 
grubuna ait fiyat indeks değerlerinin aritmetik ortalamasının imalat sanayii indeks değerine oranı. 
Tablo’daki 2004 indeks sayısına uygulanarak hesaplanmıştır. Dönem yıllık değişim ortalamaları 
Türkiye ve Dünya için farklı tarihleri kapsıyor. İlk zaman dilimi Türkiye'yi, İkincisi Diinya'yı 
kapsamak üzere: I.dönem 1968-1978 ve 1968-1974; 2. dönem: 1978-1988 vc 1974-1986; 3. dönem: 
1988-1998 ve 1986-1997; 4. dönem: 1998-2006 ve 1997-2001; 5. dönem (sadece Dünya için): 2001
2006.
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Tablo 2: Tarım ve Sanayide İstihdam (İST) ve Emek Verimi (EV), 
Endeksler

Y dlar Sanayi İST Sanayi EV Tarım İST Tarım EV
EVTarım/ 

Sanavi
1980 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1988 118.6 147.7 92.1 123.4 66.6

1992 133.9 161.9 95.2 121.8 66.7

1997 156.5 187.4 92.6 127.6 68.1

1998 157.6 189.8 94.5 135.5 71.4

1999 157.5 180.4 99.0 122.9 68.1

2000 169.2 178.1 86.7 145.7 81.8

2001 166.6 167.3 90.3 130.8 78.2

2002 173.5 175.7 83.3 151.6 86.3

2003 170.4 192.9 80.0 153.9 79.8

2004 176.8 203.3 82.6 152.0 74.8

2005 190.0 201.4 72.5 183.0 90.8

2006 194.7 211.1 67.9 200.8 95.1

Yıllık değişim, %

1980-2006 2.57 2.51 - 1.00 2.18 -0.32

1980-1988 2.44 5.06 -0.70 2.05 -2.86

1988-1998 2.93 2.44 -0.12 1.36 - 1.10

1998-2006 2.56 1.96 -4.04 5.15 3.13

Kaynak: Tarım /im alat istihdam  verileri DİE kaynaklı “ iktisadi faaliyet koluna göre istihdam ” (1980
1999 eski seri, 2000 ve sonrası TUİK HHIA 'ne göre yeni seri). Sektör katma değerleri milli gelir 
serilerinden. TCMB web sayfası.
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Tablo 3: Tarımın Ticaret Hadleri: Net Trampa (N TTH ) ve Çift Verim 
Faktörlü (ÇVFTH ), Endeksler

Yıllar NTTH ÇVHTH

1980 100.0 100.0

1988 72.9 60.9

1992 80.7 60.7

1997 104.8 71.4

1998 131.3 93.8

1999 113.7 77.5

2000 106.4 87.1

2001 81.7 63.9

2002 81.8 70.6

2003 93.5 74.6

2004 95.5 71.4

2005 86.1 78.2

2006 80.2 76.3

Yıllık değişim, %

1980-2006 0.29 -0.02

1980-1988 -2.20 -5.06

1988-1998 4.68 3.57

1998-2006 -4.71 -1.76

Kaynak: Tablo 3. ÇVHTH endeksi =  (Tablo 2, son sütun * NTTH) /100
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Tablo 4: Tarımsal Ürünlerin G öreli Fiyat Hareketleri, Endeksler (Çiftçinin  
eline geçen / toptan eşya (üretici) fiyatları)

Yıllar Buğday Arpa Mısır Fındık Ayçiçeği Pamuk

1976 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1988 63.1 73.5 69.3 127.1 67.6 63.5

1992 74.8 85.0 93.3 85.2 76.7 63.4

1997 96.4 98.2 78.9 144.2 85.7 68.7

1998 92.0 93.9 91.9 169.3 91.4 60.7

1999 85.5 90.6 88.3 164.6 74.0 47.3

2000 75.9 86.2 84.1 153.6 62.0 49.4

2001 75.7 80.6 85.5 121.9 63.5 45.3

2002 81.5 78.6 90.2 101.5 67.8 36.6

2003 86.2 83.1 86.5 91.8 98.6 45.1

2004 88.4 91.9 83.4 166.9 97.4 40.7

2005 80.9 79.0 59.8 225.4 85.8 34.3

2006 79.2 77.2 73.7 110.7 79.2 34.8

Yıllık değişim, %

1976-2006 0.55 1.65 -0.25 2.01 0.58 -2.40

1976-1988 -1.68 -1.56 -2.49 2.86 -0.05 -2.04

1988-1998 3.31 2.07 2.03 4.77 2.36 0.04

1998-2006 -0.54 -1.71 -3.36 -1.45 2.05 -5.80

Kaynak: Kaynaklar: TUİK, İstatistik Göstergeler 1923-2004, Tablo 9.29, “Tartılı aritm etik ortalam alar”; 
Ayçiçeği 1993-2003 için FAOSTAT; 2004-2006 içinT ZO B ’nin web sitesindeki “ tarım  ürünleri ile girdi 
fiyatları” tablosundaki ürün fiyatları yıllık artış oranları uygulanarak hesaplandı. TEFE/ÜFE: TÜÍK 
verileri.
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Tablo 5: Göreli ürün/girdi fiyatları, Endeksler

Yıllar Buğday Arpa M ısır Ayçiçeği Pamuk Pancar Tütün Fındık

1995 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1996 154.4 164.6 162.9 116.7 105.0 105.6 120.1 126.5

1997 157.2 150.1 150.1 115.0 111.4 140.1 114.6 161.7

1998 160.2 152.9 152.9 123.4 98.4 133.3 113.1 173.1

1999 130.7 137.3 129.7 86.8 69.1 129.7 84.1 155.6

2000 105.8 118.5 111.1 69.9 72.4 102.9 67.1 106.5

2001 81.4 91.1 90.2 56.7 62.0 72.9 43.8 71.8

2002 99.1 90.2 109.9 81.0 63.4 93.8 54.4 65.0

2003 119.4 110.6 132.9 69.0 60.8 95.9 51.9 85.7

2004 117.1 116.8 122.4 66.5 52.3 91.9 50.3 149.0

2005 103.7 102.9 89.9 59.9 45.3 86.1 50.2 206.0

2006 99.4 98.4 108.3 54.1 44.8 69.4 44.9 99.0

Yıllık değişim , %

1995-2006 -2.85 -3.20 -2.53 -4.99 -8.22 -4.03 -9.34 -0.98

1998-2006 -3.30 -4.03 -3.11 0.62 -8.14 -6.12 -8.99 -0.90

Kaynak. TZOB web sayfası, Ürün vc girdi fiyatları. Girdi: Traktör, mazot, ilaç, gübreye ait 1995=100 
bazlı fiyat endeks sayılarının basit (aritmetik) ortalaması.
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Türkiye Ekonomisinin 
Neoliberal Yapılanma Sürecinde 

Bankacılığın Yeniden Düzenlenmesi, 
1980-2007

O k ta r  Türel*

1. G iriş

Bu yazıda Türkiye’de 1980 sonrasında başlayan ve 2000’li yıllarda bugünkü 
kurumsal yapısını ve operasyonel pratiklerini yerleştiren bankacılık yeniden 
düzenlemesini incelemeyi amaçlıyoruz. Yazının bölümlerini tanıtmaya geçmeden 
kullandığımız terminoloji üzerine kısa açıklama ve uyarıları gerekli görüyoruz. 
Aksi metindeki cümleden açıkça anlaşılmıyorsa, bu yazı bağlam ında “düzenlem e” 
ve “yeniden düzenlem e” sözcükleri, kimi Batı dillerindeki “regulation” ve “re
regulation” sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılmıştır. “Kuralsızlaştırma”yı 
ise iktisat yazınında bazen kullanılan “deregülasyon” sözcüğünün karşılığı 
olarak benimsiyoruz. İçimize fazla sinmese de İngilizce’deki “prudential” 
sözcüğünün karşılığı olarak “ ihtiyati” sıfatını kullandık; umarız ki okurlarımız 
“ ihtiyati” sözcüğünün çok-anlamlılığı ve bulanıklığı dolayısıyla bizi fazlasıyla 
eleştirmeyecektir. “Bilgi”nin yabancı dillerdeki “ information”a iyi bir Türkçe 
karşılık olamayacağı düşüncesiyle, yabancı sözcüğün Türkçe okunuşunu

* Prof. Dr., ODTÜ İktisat Bölümü Emekli Öğretim Üyesi. Yazar kendisini Alpaslan Işıklı’ya Armağan’a 
katkıda bulunmaya davet eden Dr. Yıldırım Koç’a, sağladığı veri desteği için Prof. Dr. Erinç Yeldan’a, 
nihai metnin hazırlanmasındaki katkısı için Dr. Serdar Şahinkaya’ya ve yazım ve sayfa düzenine 
emek veren Ergün Altuntaş’a teşekkür eder. Metindeki eksiklik ve yanlışlıkların tüm sorumluluğu 
yazara aittir.

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan 131



(“enformasyon”) kullanmayı yeğledik. (Kanımızca “bilgi” , İngilizce’deki 
“knowledge”in karşılığı).

Yazı, giriş bölümü dışında dört bölümden oluşuyor. İkinci bölüme bankacılıkta 
düzenlemenin gerekliliği ve düzenlemede uyulacak kurallar üzerine açıklamalarla 
başlıyoruz; bu bölüm Türkiye’de 1980 sonrasındaki bankacılık düzenlemesinin 
kronolojik anlatımı ve yorumlanması ile tamamlanıyor.

Üçüncü bölümde ise dünya ekonomisindeki fınansallaşma süreci ve bunun 
Türkiye’ye yansıması üzerinde duruyoruz. Kanımızca böyle bir uluslararası 
çerçeveden Türkiye bankacılığına bakış, ikinci bölümdeki tarihçeyi daha iyi 
algılamamızı sağlayacaktır. Bu bölümde önce fınansallaşmanın genel kabul gören 
göstergelerini sıralayıp, bunların Türkiye özelindeki görünümünü sergiliyoruz; 
daha sonra fınansallaşmanın spesifik olarak bankacılık kesimi üzerindeki 
yansımalarını tartışıyoruz ve bölümü fınansallaşma sürecinin ülkemizdeki 
tasarruf ve yatırım eğilimini nasıl etkilediğini araştırarak sonlandırıyoruz.

Dördüncü bölüm, bankacılıktaki ihtiyati kural ve standartların günümüzdeki 
popüler versiyonları olan Basel I ve Basel II m utabakatlarının tanıtımı ile başlıyor 
ve böylesi incelmiş-arınmış şemaların uygulam ada sergileyeceği kusurlar ve 
işleyiş bozukluklarının hatırlatılması ile sürüyor. Dördüncü bölümün kapanış 
paragrafları, fınansallaşmanın sadece bankacılık kesimindeki ihtiyati kuralları 
standartlaştırmakla kalmadığını, muhasebe paradigmasını da değiştirme yönünde 
baskılar getirdiğini ortaya koyuyor.

Beşinci ve son bölüm ise kapanış sözcüklerine ayrılmıştır. Bir siyasal iktisat 
perspektifi sunan bu bölümde okura iletmek istediğimiz ve önemli bulduğumuz 
bazı saptamalara yer verilmektedir.

2. T ü r k iy e ’de B a n k a cd ığ ı Y eniden  D ü zen lem e G ir iş im ler i

2 .1 . F in an sa l P iyasa lard a  D ü zen lem e G ereğ i

Finansal piyasalarda kamu otoritesi, ya da kamusal erki kullanma ile 
yetkilendirilmiş organlar eliyle düzenlemeye başvurulduğu sıkça görülmektedir. 
M üdahaleye gerekçe olarak, devletin kapitalist bir ekonomide iyi tasarlanm ış -iyi- 
çalışan finansal sistemleri kurma ve çoğu kez karşılaşılan ekonomik bunalımlarda 
finansal kuramların mali sağlamlığını ve istikrarını koram a sorumluluğu akla 
gelebilir. Salt teori düzleminde (kanımızca yetkin ve hâlâ geçerli) bir açıklama 
Stiglitz (1994) tarafından getirilmiştir. Ona göre finansal piyasalarda düzenleme 
gereği, bu piyasalarda “piyasa başarısızlığı” (market failure) olaylarının diğer 
piyasalardakine kıyasla daha yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Finansal
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piyasaların temel rolü, enformasyon edinme ve işlemedir. Esas itibariyle kamusal 
bir mal olan enformasyon, piyasa düzeni kendi işleyişine bırakılırsa, yüksek 
maliyetlerde ve yetersiz m iktarda arz edilir1; bu durum da dışsallıklar dolayısıyla 
piyasa başarısızlıklarına yol açar2. Piyasa başarısızlıklarının en iyi bilinen 
üç türünün, yani ahlaki sakınca, aykırı seçim ve asimetrik enformasyonun en 
mükemmel örneklerine fınansal piyasalarda rastlamak olasıdır.

Stiglitz’e göre finans sektöründe düzenleme iki temel ilkeden yola 
çıkmalıdır: (i) Hangi eylem ve işlemler düzenlemeye tabi tutulmalıdır? (ii) 
Hangi düzenleyici standartlar konulmalıdır? Her fınansal işlemi risk ve ihtiyat 
açısından denetlemenin maliyeti çok yüksek olduğundan, birinci ilke çoğunlukla 
dolaylı kontroller yoluyla uygulanmaktadır. Dolaylı kontroller özendirici olabilir 
(örneğin ihtiyatlı davranan kurum ve yöneticilerini daha kazançlı kılacak tedbirler 
ve vice versa); ya da engelleyici olabilir (örneğin kurum çalışanlarının işlemleri 
kendi çıkarlarına yönlendirmelerini önleyici tedbirler). İkinci ilkenin, yani nicel 
standartlar koyma ve bunlara uyulmasını kontrol etmenin de sorunları vardır: 
seçilen kontrol değişkeninin gözlenmesi ve karar alınması gecikebilir, böylece 
kontrol çabası etkisiz ya da anlamsız olabilir; fınansal kuruluş ve düzenleyici 
otorite arasında enformasyon asimetrisi de söz konusudur (kayıtları tutan kuruluş 
bunları düzenleyiciye çarpıtarak iletebilir).

Düzenleyici otoritenin idari kararlar / kurallar arasındaki tercihi uygulama 
kolaylığı dolayısıyla kurallar lehinde yapması salık verilmektedir. Düzenlemede 
bazen yanlışlardan kaçmılamaz; düzenleyicileri de düzenleyen hiyerarşik kontrol 
modelleri yol açtığı ek maliyet ve ikilemeler dolayısıyla benimsenmeyebilir. 
Düzenlemenin kapsamını genişletmek ve etkinliğini artırmak için ilgili özel 
sektör kuruluşlarının katılımını sağlamaya çalışmakta da yarar vardır. Ancak bu 
çaba her zaman başarılı olmayabilir.

Stiglitz’e göre, ihtiyat amaçlı standartları koymanın üç temel ilkesi 
şunlardır: (i) Yeterli özkaynak ve sermaye gerekliliği şartlarını tesis etmek ve 
sürdürmek; (ii) fınans kuruluşlarının devletçe sigortalanmış mali yükümlülükleri 
için yüksek getiri yarışına girişmesini (gerektiğinde faiz haddi kontrollerine 
başvurarak) önlemek; (iii) güven duygusunu ihlal etme olasılığı çok yüksek olan

1 Kamusal mal (public good) deyimi ile kastedilen, bu malın bir birey tarafından tüketiminin bir 
başka bireyin tüketimine rakip olmaması ve tüketicilerin başkalarını dışlama imkânına sahip 
bulunmamasıdır.

2 Stiglitz (1994:24-32) fınansal piyasalardaki yedi başarısızlığı şu başlıklar altında derlemektedir: (i) 
enformasyon yönetiminin kamusal mal niteliği; (ii) yönetim, mUstakriz seçimi ve ödünçlendirmede 
dışsallıklar; (iii) fınansal çöküşlerin ekonomide yaratacağı dışsallıklar; (iv) eksik ve mevcut olmayan 
piyasalar; (v) aksak rekabet; (vi) enformasyonun içsel olduğu ve bazı finansal risk piyasalarının 
mevcut olmadığı şartlar altında rekabetçi piyasaların bile Parcto optimumunu sağlayamaması (bkz. 
Greemvald ve Stiglitz, 1986); (vii) plasman sahiplerinin bilgisizliği.
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sermaye sahipliği biçimlerini ve fınansal işlemleri engellemek. Stiglitz, anılan 
makalesindeki argümanları o dönemde hâlâ etkili olan devlet eliyle düzenleme 
söylemi üzerine inşa etmiştir. Ancak bu görüşler, bugün dünyada ve Türkiye’de 
egemen olan anlayış uyarınca düzenlemenin özerk kurum ve kurullar eliyle 
yapılması durumunda da geçerliliğini korumaktadır.

Düzenlemenin devlet eliyle yapılmak istenmemesinin iki temel gerekçesi 
vardır: (i) Devlet eliyle yapılacak düzenleme eninde sonunda siyasallaşır ve 
böylece ekonomik etkinliğe aykırı sonuçlar ortaya çıkar; (ii) piyasa başarısızlığı 
gibi, hükümet başarısızlığı (government failure) da önem lidir ve düzenleme 
sürecinde ahlaki sakıncalar doğurur. Türkiye’de Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurum u’nun (BDDK) oluşumu sonrasında yaşananlar bu gerekçelere 
hak verilmesini güçleştirmektedir. Günümüzde sıradan bir gazete okuru / TV 
izleyicisi bile siyasallaşmanın “özerk” kurum lar içinde de süregeldiğini ve 
fınans sektöründe ahlaki sakıncalar doğuran uygulamaların ortadan kalkmadığını 
algılayabiliyor (bkz. Türel, 2003:297-8). Kanımızca düzenlemenin devlet ya da 
“özerk” kurum lar eliyle yapılması arasındaki tercih, ekonomik argümanlarla 
kolayca desteklenemeyen ve değer yargılarına dayanan bir siyasal tercihtir.

Karşıt bir görüşü savunan Ersel (2002:15), özerk düzenleyici kurulların ortaya 
çıkmasını bir siyasal tercihten çok, “ iktisadi karar birim lerinin... karşılaştığı, 
iktisat politikası uygulamalarından kaynaklanan, belirsizliği düşürmek için 
akılcı bir yol arama gereksinim ine” bağlamaktadır. Ancak Ersel iktisat politikası 
seçeneklerinin kesin belli olmadığı durumlarda özerk düzenleyici kurumlardan 
beklenen yararların sağlanamayacağına işaret etmektedir. Çünkü bu durumlarda 
hükümet dâhil, tüm karar alıcılar özerk düzenleyici kurumun davranışlarından 
doğacak ek belirsizliklerle de uğraşmak zorunda kalacaklardır. Bu nedenle özerk 
düzenleyici kurumun görevlerini yerine getirirken, sadece tanımlanmış amacı 
sağlama kaygısı ile hareket ettiğine güven duyulması gereklidir.

Özetle, bugün Türkiye’de iktisat politikası amaçlarının seçimi ve amaçlar 
arasındaki öncelik sıralamasının hükümetçe belirlendiği, ama düzenleme 
araçlarının seçimi ve uygulamasında BDDK türü özerk kuruluşlara operasyonel 
serbestlik tanındığı bir uzlaşıya gidilmesi daha gerçekçi görünmektedir; böyle bir 
uzlaşı özerk düzenleyici kuruluşları oluşturan temel felsefeye ters düşmemekle 
birlikte, ana akım iktisadının ortodoksluğunu biraz törpüleyecektir. Kaldı ki, 
A K P’nin kadrolaşmadaki ısrarı, bugün Türkiye’de iktidarın ve düzenleyici 
kuruluşun “görünmeyen elleri”ni masa altından buluşturmaktadır.
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2.2. Bankacılıkta Yeniden Düzenlemenin Tarihçesi, 1980-2007

1980 sonrasında bankacılığın yeniden düzenlenmesi üç aşamadan geçerek 
bugünkü yapısına ulaştı. Bu aşamaların kritik dönemeçleri M ayıs 1985 tarih ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanunu, Haziran 1999 tarih ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu 
ve Kasım 2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık K anunu’dur (bkz. Çizelge 1).

1980’lerin başında hükümet çevrelerinin ve Türkiye’deki iktisat politikaları 
dönüşümüne önderlik eden IMF ve Dünya Bankası’nın (DB) ortak görüşü, 
Türkiye’de fınansal sistemin yoğun baskı (repression) altında olduğu idi. Finansal 
baskının kaynak tahsisinde etkinsizliklere yol açtığı, (M c Kinnon - Shaw hipotezi 
uyarınca) ulusal tasarrufları ve yatırımları daraltarak iktisadi büyümeyi olumsuz 
etkilediği, fınansal yeniliklere fırsat vermediği, hükümet başarısızlığına tipik 
örnekler oluşturduğu ileri sürülüyordu. Böyle bir teşhisin doğal sonucu, fınansal 
piyasalarda kuralsızlaştırmaya ağırlık verilmesiydi. 1982’deki bankerler ve 
bankacılık skandallarından sonra kuralsızlaştırm aya daha gerçekçi yaklaşıldığı 
görüldü3. Bu yıllarda hükümetin algıladığı ve uygulam aya cesaret edebildiği 
kadarı ile “yapısal uyum”, finans kesimine 3182 Sayılı K anun’la yansıdı.

Ancak IMF ve D B ’nin tasarladıkları ve Türkiye’ye çeşitli mali anlaşmalarla 
empoze etmeye çalıştıkları “finansal uyum ”un ima ettiği değişiklik, 3182 Sayılı 
K anun’la gerçekleşenin çok ötesinde idi. Anılan kuruluşlar “ fınansal uyum ”u 
fınansal politikaların, fınansal araçların ve fınansal kuram ların köklü bir yeniden 
yapılanması olarak algılıyorlardı. Kurum lar üzerinde yapılacak düzenlem eler ise 
T.C. M erkez Bankası (TCM B), ticari bankalar sistemi, sermaye piyasası ve para 
piyasasına ilişkin düzenlemeleri içermekleydi.

Spesifik olarak “fınansal uyum ”, Türkiye’nin gündemine Yapısal Uyum 
Beşinci K redisi’nin ikinci dilimi (SAL V-2) için M ayıs 1986’da D B’ye verilen 
Niyet M ektubu ve bu mektup paralelinde Haziran 1986’da imzalanan, ilgi alanı 
dolayısıyla Finans Sektörü Uyum Kredisi adıyla bilinen ikraz anlaşmasıyla 
girdi4. Anlaşma metninde (hükümetçe verilen sözlü taahhütleri yazılı güvence 
altına almak için) “ 1987 Programının Yapısal Uyum Program ı’na uygun olarak 
tamamlanması” şartı eklendi5. 300 milyon dolarlık bu kredinin kullandırılan 
kısmı, anlaşmadaki taahhütlerin yerine getirilmemesi nedeni ile 80 milyon 
do lar’la sınırlı kaldı; DB ile Haziran 1988’de imzalanan 400 m ilyon dolarlık İkinci 
Finans Sektörü Uyum Kredisi de aynı örneği izledi ve 1988 Program ı’nın Yapısal

3 1980’lerde finansal politikalarım özlü bir anlatımı için bkz. Akyüz (1990).
4 Bu anlaşmanın ayrıntıları ve uygulama sonuçlan Ekzen (2003: 304-7)’den okunabilir.
5 İşin ilginç yanı, bu anlaşma metninde “yapısal uyum prograım”nın ne olduğunun tanımlanmaması 

idi. Daha önceden SAL kısaltmasıyla anılan “yapısal uyum” kredi anlaşmalan dolayısıyla, bu deyime 
anlaşma taraflarının aynı anlamı yükledikleri varsayılıyordu.
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Uyum Program ı’na uygun olarak hazırlanacağı yine taahhüt edildi. İkinci kredi 
anlaşması da 300 milyon dolarlık çekişten sonra “yeterli gelişme sağlanamadığı” 
gerekçesiyle DB tarafından askıya alındı.

Çizelge 1: 1980 Sonrasında Bankacılık Sektörü Düzenlem eleri Kronolojisi

Tarih Kanun No. Adı

M ayıs 1985 3182 Bankalar Kanunu

Mayıs 1985’ten Temmuz 1994’e kadar bir dizi parça-buçuk değişiklik:
3222 (Haziran 1985), 3291 (Haziran 1986), 3322 (Mart 1987), 3494 (Kasım 1988), 
3794 (Mayıs 1992) sayılı kanunlar ile 512 (Eylül 1993) ve 538 (Haziran 1994) sayılı 
KHK’lar

Haziran 1999 4389 Bankalar Kanunu
Değişiklikler: 4491 (Aralık 1999), 4603 ve 4604 (Kasım 2000), 4672 (Mayıs 2001), 
4684 (Haziran 2001), 4743 (Ocak 2002), 4842 (Nisan 2003), 5020 (Aralık 2003), 
5021 (Aralık 2003), 5092 (Şubat 2004), 5228 (Temmuz 2004), 5230 (Temmuz 2004), 
5311 (Mart 2005), 5348 (Mayıs 2005), 5354 (Mayıs 2005), 5358 (Haziran 2005)

Kasım 2005 5411 Bankacılık Kanunu

Değişiklikler: 5472 (M art 2006), 5569 (Aralık 2006).

Bilgi için: 2006 ve sonrasında bankacılıkla ilgili yasal düzenlemeler

M art 2006 5464 Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu

Mayıs 2007 5667

T. İmar Bankası’nca 
DİBS Satışı Adı Altında 
Toplanan Tutarların 
Ödenmesi Hk. Kanun

Mayıs 1985’den 1994 bunalımının ortalarına kadar 3182 Sayılı Kanun üzerinde 
Çizelge 1 ’den izlenebilen bir dizi parça-buçuk değişiklik yapıldı. Ağustos 1989’da 
sermaye hesabının serbestleşmesini öngören 32 Sayılı K arar’dan sonra Türkiye’yi 
uluslararası fınans piyasaları ile bütünleştirmek ve uluslararası işbölümüne tam 
olarak eklemlemek amacı ile Bankalar K anunu’nun yeniden tümüyle ele alınması 
gerekmekteydi; ancak hüküm etler 3182 Sayılı Kanun üzerinde köklü bir revizyona 
gitmekte fazla istekli davranmıyorlardı.
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Haziran 1985 - Haziran 1994 arasındaki parça-buçuk mevzuat değişiklikleri 
sonrasında Bankalar K anunu’nun A nayasa’ya uygunluğu açısından çeşitli 
sorunlar ortaya çıktı ve Anayasa M ahkem esi’nin iptal kararlarındaki zaman 
kısıtlarına uymak üzere Haziran 1999’da 4389 Sayılı Bankalar Kanunu acele ile 
TBM M ’den geçirildi ve böylece ikinci kritik dönemece ulaşıldı.

4389 Sayılı K anun’un TB M M ’den geçirilmesindeki acele, söz konusu yasal 
düzenlemede IMF ve D B’nin telkinlerinin göz ardı edildiği anlamına gelmiyor. 
Tam tersine, Türkiye yaklaşık bir yıl önce IMF ile Yakın Gözetim Anlaşm ası’na 
(Staff M onitoring Agreement) varmıştı. Böylece IMF ve DB repertuarında fınans 
sektörüne ilişkin olup, 1990’lı yıllarda Hazine ve TCM B yetkilileriyle temaslar 
sonucunda olgunlaştırılan önerilerin pek çoğu 4389 Sayılı K anun’da içerildi. Bu 
kanunun 3-6’ıncı maddeleri ile idari ve mali özerkliğe sahip BDDK oluşturuldu 
ve Hazine M üsteşarlığı ve TCM B’nin bankalar sistemi üzerindeki gözetim ve 
denetim yetkileri B D D K ’ya devredildi.

“Ekonomik suça ekonomik ceza” ilkesine bağlı kalan 4389 Sayılı Kanun, 
bankaların ve ortaklarının denetimi için ve mali bünye zayıflam asına karşı 
alınacak tedbirleri ayrıntılı hükümlerle belirliyordu. 1994 bunalımı sırasında ve 
sonrasında bankacılık sektöründeki usulsüzlüklere ve batan bankalara duyulan 
tepkiler, söz konusu hükümlerin formüle edilmesinde etkili oldu6. 4389 Sayılı 
K anun’un yürürlüğe girişinden kısa bir süre sonra hükümet IM F’ye 9 Aralık 1999 
tarihli Niyet M ektubu’nu verdi ve mali destek anlaşmasının IM F’ce müzakeresi 
öncesinde bu kanunun (Niyet M ektubu’nun 53-56’ıncı paragrafları uyarınca) 
değiştirileceğini taahhüt etti. Böyle bir baskı altında ve Niyet M ektubu’ndaıı 
sadece 8 gün sonra 4389 Sayılı Bankalar K anunu’nu değiştiren 4491 Sayılı 
Kanun, TB M M ’den geçti ve bu kanunla 4389 Sayılı Kanun, adeta yeni baştan 
yazılırcasma, büyük değişikliklere uğratıldı7.

Bu tarihten sonra B D D K ’nın örgütlenmeye, kendi yönetmeliklerini çıkarmaya 
ve çalışma kurallarını belirlemeye yöneldiği izlenmiştir. B DDK ’nın çalışmaları 
belirli bir olgunluk düzeyine ulaşmadan Kasım 2000 ve Şubat 2001 finansal 
bunalımları patlak verdiğinden, BDDK bankacılık sektörü için belirli bir strateji 
ve uygulama programı geliştirmekte zorlanmış ve gecikmiştir. Nitekim B DD K’nın 
Eylül 2001 tarihli “Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı” Şubat
2001 şok’undan yaklaşık 7 ay sonra hazırlanabilmiştir.

6 Ayrıntılar için bkz. TMMOB (2002:17-8).
7 4389 Sayılı Kanun’un BDDK’yı tanımlayan 3. Maddesinin çeşitli fıkraları da 4491 Sayılı Kanuıı’la 

değiştirildi. TBM M ’deki kanunlaşma sürecinin kısalığı, 4491 Sayılı Kanun metni üzerindeki 
hazırlıkların 9 Aralık 1999 tarihli Niyet M ektubu’ndan epey önce IMF ile kotanldığına işaret 
sayılmalıdır.
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4491 Sayılı K anun’la yeniden biçimlendirilen 4389 Sayılı Bankalar 
K anunu’nda Haziran 2005 sonuna kadar 15 değişiklik daha yapılm ıştır (Çizelge
I )8. Bunların önemli bir bölümü ya IMF ve DB ’ye verilen taahhütlerle, ya da Şubat 
2001’in öncü ve artçı şokları ile ilgilidir9. Ziraat, Halk ve Emlak Bankalarını KİT 
olmaktan çıkararak özel hukuk hükümlerine bağlayan 4603 Sayılı Kanun, Vakıflar 
Bankası’ndaki vakıf hisseleri üzerindeki satış yasağını kaldıran 4604 Sayılı 
Kanun, IM F’ye verilen 3 M ayıs 2001 tarihli Niyet M ektubu’ndaki taahhütleri 
hukuk diline tercüme eden 4672 Sayılı Kanun, “torba” kanun niteliğindeki 4684 
ve 4842 Sayılı Kanunlar, mali sektöre olan borçların yeniden yapılandırılmasını 
ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören 4743 Sayılı Kanun, İmar 
Bankası’nın “ sıra dışı” işlemlerini tasfiye edebilmek üzere çıkarılan 5020 ve 5021 
Sayılı Kanunlar, İcra ve İflas K anunu’nu değiştirerek banka borçlarının yeniden 
yapılandırılmasına destek sağlayan 5092 ve 5311 Sayılı Kanunlar, Pam ukbank’ın 
tasfiyesi ile ilgili 5230 Sayılı Kanun bu kategoriye örnek olarak verilebilir. Anılan 
değişikliklerin bir kısmında (örneğin 4672, 4743 ve 5020 Sayılı K anunlar’da) 
B D D K ’nm yapısı ve işleyişi ile ilgili hüküm ler de mevcuttur. 4389 Sayılı 
Kanun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TM SF) idare ve temsil yetkisini 
BDDK’ya bırakmıştı. 5020 Sayılı Kanun TM SF’yi ayrı bir tüzel kişilik haline 
dönüştürm üştür10.

2002 yılı sonundan itibaren iktidar partisi A K P’nin TB M M ’de elde ettiği geniş 
çoğunluk marjı, bankacılık kesimindeki yeni düzenlemelerin 1985-99 ve 1999
2002 dönemlerindeki gibi, ihtiyaçların zorlamasıyla parça-buçuk yapılmasına 
imkân veriyordu. A K P’nin iktidar dönemindeki yasama faaliyetlerinde çoğu kez 
izlenen özen eksikliği, böyle bir olasılığı güçlendiriyordu (bkz. BSB, 2007:VI1.3). 
Ancak AKP hükümeti, 2004’de yeni bir Bankacılık Kanunu hazırlığını başlattı 
ve BDDK tarafından hazırlanıp Kasım 2004’de hükümete tevdi edilen Finansal 
Hizmetler Kanun Tasarısı Taslağı (BDDK, 2004) daha sonraki yasama çalışmasının 
kaynak metni oldu11. BDDK (2005: 65-6)’da Taslağın “finansal sisteme rekabet 
gücü kazandırılm ası,... risklerin asgariye indirilmesi, finansal piyasalar(da)... 
bütünleşmenin gerçekleştirilmesi ve piyasaların daha etkin işleyişinin 
sağlanmast”nı amaçladığı ve taslağın hazırlanma sürecinde AB İlerleme Raporu

8 4389 Sayılı K an u n 'd a  değişik lik  öngören “ torba” kanunlar bu sayıya dâhildir
9 “Yapısal Uyum”un başlangıcından 23 yıl sonra, bu defterin hâlâ kapanmadığını vurgulamak 

istercesine, IMF 2003 Yılı Ülke Raponı’nun ekinde bir bilanço çıkararak IMF ve DB’ııin Türkiye ile 
ilişkilerindeki gündem maddelerini özetlemektedir (bkz. Ek 2).

10 Bu değişiklik, bankacılık sektöründe yetki parçalanmasına yol açabileceği için bazı iktisatçılar ve 
finans uzmanları tarafından eleştirilmiştir. Ancak BDDK’nın çoğu adli ve idari takibata giren TMSF 
işlemlerine şemsiye görevi ifa etmeye fazla istekli olmaması, ayrışmayı kolaylaştırmıştır.

II Bu taslaktaki yapılanma ile 5411 Sayılı Kaııun’daki yapılanma hemen tümüyle aynı olup, taslak ile 
kanun arasındaki farklılıklar esas itibariyle bazı maddelerin redaksiyonu ile sınırlı kalmaktadır.
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ve AB direktiflerinin, B İS’nin Etkin Denetim ve Gözetim İlkeleri’nin, OECD’nin 
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin, AB ülkeleri ve diğer ülke kanunlarının göz 
önünde tutulduğu belirtilmektedir. Niye yeni bir bankacılık mevzuatına ihtiyaç 
duyulduğunu Kasım 2005 tarih ve 5411 Sayılı Kanun Genel G erekçesi’nin 
Çerçeve l ’e çıkarılan alıntılarından anlamak mümkündür: Uluslararası fınans 
sistemiyle sermayenin mükemmel hareketliliği esasına göre eklemlenmiş ve 
bu sistemin işleyiş ve yönetişim kurallarına uyan bir ülkesel bankacılık sistemi 
oluşturmak. Gerekçe metninden sezilm ektedir ki, AKP hükümeti 2002 ve 
sonrasındaki ekonomik canlanmanın ardında dış alemden büyük çapta sermaye 
girişlerinin bulunduğunu, işlerliğe ve güvenilirliğe sahip bir finansal aracı sistem 
olmadan önemli ölçülerde dış kaynağın Türkiye ekonomisine çekilemeyeceğini 
fark etmiştir. 2001’deki finansal şokun mali varlıklar ve kredi hacmi ile birlikte 
reci ekonomiyi de daralttığı, dolayısıyla yeni bir finansal bunalımın siyasal iktidar 
için yıkıcı olabileceği çok iyi algılanmıştır.

Böylece sermaye hareketleri serbestleşmesinin 1980’lerde başlayan ve 
Ağustos 1989’da 32 Sayılı K arar’la ivme kazanan serencamı 2005’de nihai 
durağına varmış bulunuyor. Kasım 2005 sonrasında yapılan ve Çizelge l ’de 
yer alan mevzuat düzenlemeleri (örneğin 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi 
Kartları Kanunu) bu büyük resmin kenar süslemeleri sayılmalıdır.

3. Dünya Ekonomisinde Finansallaşma ve Türkiye Bankacdığı
3.1. Finansallaşma ve Göstergeleri

Epstein (2005:3) fınansallaşmayı geniş anlamda, “ulusal ve uluslararası 
ekonominin işleyişinde finansal güdülerin, finansal aktörlerin ve finansal 
kurumlanıl artan rolü” olarak tanım lam aktadır12. Son otuz yılda dünya 
ekonomisinin geçirdiği dönüşüm, ona göre neoliberalizmin, küreselleşmenin 
ve finansallaşmanın yükselişi ile karakterize edilebilir. Kimi yazarlara göre bu 
sacayağı, birbiriyle yakından ilgili, fakat farklı olgulardır. Dumenil ve Levy 
(2005:17) ise, uçta yer alan bir görüşü ileri sürerler: Neoliberalizm, finansın 
gücünü ortaya koymasının ideolojik ifadesidir ve günümüzde fınans, sermayenin 
uluslararasılaşmasmın ve piyasalardaki küreselleşmenin biçim ve içeriğini dikte 
etmektedir.

12 Krippner (2004:14) bazı yazarların “finansallaşma” sözcüğüne farklı anlamlar yükleyebildiğim: işaret 
vc kendi tanımını şöyle formüle etmektedir: “Kârın ticaret ve meta üretimi yerine, giderek daha çok 
finansal kanallar aracılığı ile rcalizc edildiği bir birikim örüntüsü”. Artı-dcğcrin sermayenin hangi 
çevrimlerinde, nasıl realize edildiği ile ilgili M ara’gil bir analiz için bkz. Fine (2007).
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ÇERÇEVE 1:
5411 SAYILI KANUN’UN GENEL GEREKÇESİNDEN ALINTILAR

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede küreselleşme ve bölgesel 
bütünleşme eğilimleri, tüketici tercihlerinin değişmesini ve finansal sektörde 
yapısal değişimleri zorunlu hâle getirmiştir. Yapısal değişim süreci, finansal 
sistemin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamış, ancak finansal 
kuruluşların maruz kalabileceği riskleri çoğaltarak finansal piyasaların krize 
sürüklenmesi ihtimalini artırmıştır.

1980’li yıllardan itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler, finansal piyasaların 
küreselleşmesi ve bütünleşmesi, kambiyo rejimlerinin liberalleşmesi 
sonucunda bir ülkenin finansal piyasalarında yaşanan krizin diğer 
ülkelere yayılma ihtimali artmış ve finansal sistemler daha kırılgan ve 
duyarlı hâle gelmiştir. Bulaşma etkisi Meksika ve Asya krizlerinde açıkça 
görülmektedir.

Bu gelişmeler üzerine, uluslararası ekonomik istikrarın sağlanabilmesi 
amacıyla başta finansal sistem olmak üzere iktisadi yapıların 
güçlendirilmesini sağlayacak reformların yapılması önem kazanmıştır. Bu 
nedenle, 2000'li yıllarda finansal sistemin sağlamlığının ve istikrarının 
küresel düzeyde sağlanabilmesini teminen, uluslararası fınans çevreleri 
tarafından yeni finansal mimarinin yapı taşlarım oluşturacak ortak 
standartların belirlenmesi, farklı ülkelerde yapılan işlemlerde benzer 
fmans dilinin kullanılması, bir finansal tablonun her bir ülkede aynı şekilde 
yorumlanabilmesi amacıyla uluslararası geçerliliği olan ilke ve standartların 
oluşturulması öngörülmüştür. Bu ilke ve standartlar, ekonomide karar 
alma süreçlerini iyileştirmiş, uluslararası fınans piyasalarını güçlendirmiş 
ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların karşı karşıya 
kaldıkları riskleri belli bir oranda azaltmıştır. Bunlar, birçok gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkede kabul görmüş, kendi düzenlemelerine uyarlanmış ve 
iç hukuk hâline getirilmiştir.

Finansal sektörün düzenleme ve denetimine yapılan siyasi müdahalelerin, 
son on yıl içerisinde uluslararası alanda yaşanan finansal krizlerin derinliğini 
ve büyüklüğünü olumsuz yönde etkilediği uluslararası otoritelerce kabul 
edilmektedir. Bu bağlamda, düzenleyici ve denetleyici kurumlara yeterli 
bağımsızlığın verilmesinin, denetim sürecinde müdahale olasılığını azaltarak 
finansal piyasaların şeffaflığı ve istikrarına olumlu etkide bulunacağı genel 
kabul görmektedir. Bankaların yeniden yapılandırılmasında bağımsız, 
tarafsız ve rekabet kurallarına uygun olarak karar alındığı hususunda 
piyasalara güven verilmesi amacıyla güçlü ve bağımsız bir düzenleyici
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ve denetleyici kurumun varlığına gerek duyulmaktadır. Bu kurumlarm 
bağımsızlığı düzenlemelerde bağımsızlık, denetimde bağımsızlık, kurumsal 
bağımsızlık ve malî bağımsızlık olarak değerlendirilmektedir.

Türk fınans sektörü 1980 yılından başlayarak uygulamaya konulan liberal 
politikalar sonucunda önemli ölçüde yapısal değişikliğe uğramış ve özel 
sektör tarafından finansal kuruluşlara yatırım yapılması cazip hâle getirilmeye 
çalışılmıştır. Ancak, finansal serbestleşme çalışmalarının yeterli yapısal 
reformlar ile desteklenememesi sebebiyle finansal piyasalarda kırılgan yapı 
oluşmuştur.

Yaşanan bu gelişmeler ve uluslararası uygulamalar gözetilerek, bankaların 
ihtiyatlı denetim ve gözetim sisteminin etkinliğinin artırılması ve bağımsız 
karar mekanizmalarına sahip olunması amacıyla yeni bir bankalar kanununun 
yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede hazırlanan 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu ile banka denetim ve gözetiminin her türlü etkiden uzak 
ve daha etkin biçimde yürütülmesini teminen, bankacılık sektörüne ilişkin 
politikaları belirlemek üzere, uluslararası ilke ve standartların gerektirdiği 
idari ve malî özerkliği haiz Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) kurulmuştur.

2000 yılında faaliyete geçen BDDK sektöre yönelik birçok yeni düzenlemeyi 
yürürlüğe koymuştur. Anılan düzenlemeler, bankalarca açık pozisyonlarının 
hızla kapatılmasını öngörmüştür. 2000 yılının son çeyreğinde, bankacılık 
sektörünün aktif ve pasif yapısına bağlı olarak likidite, faiz ve kur risklerinde 
bir artış olmuş ve kamu bankalarının kısa vadeli yüksek borçlanma ihtiyacı 
giderilememiştir.

2001 yılının Şubat ayında, istikrarsız makroekonomik ortam, özkaynak 
yetersizliği, küçük ölçekli bankacılık yapısı, kamu bankalarının sistem 
içindeki payının yüksekliği, zayıf aktif kalitesi, yetersiz iç kontrol, 
risk yönetimi ve kurumsal yönetim bankacılık sektöründe yeni bir kriz 
yaşanmasında önemli rol oynamıştır.

4389 sayılı Bankalar Kanunu, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmelere 
uyum sağlayabilmek amacıyla beş yıl içerisinde sekiz defa değişikliğe 
uğramıştır. Bu süreçte, alt düzenlemelerin kanunî temelinin güçlendirilmesi 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, dünyada oluşan yeni finansal mimari, 
güven ortamının tesis edilmesini, finansal serbest/eşmenin tamamlanmasını, 
finansal piyasaların tarafları arasında rekabet ortamının sağlanmasını, 
şemsiye denetimine geçilmesini ve iyi yönetimin hâkim kılınmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu çerçevede;
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• Piyasaların etkin, düzenli ve şeffaf bir yapıya kavuşturulmasını,

• Finansal hizmetlerden yararlanan bireysel müşterilerin haklarının 
gözetilmesini,

• BDDK’nın kurumsal yapısının, görev ve sorumluluklarının piyasa 
ihtiyaçlarına duyarlı ve esnek bir yapıya kavuşturulmasını,

• Bankaların, finansal holding şirketlerinin, finansal kiralama şirketlerinin, 
faktoring şirketlerinin, finansman şirketlerinin ve finansal piyasalarda 
faaliyet gösteren Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlar ile bunlara 
destek hizmeti sağlayan kuruluşların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve 
denetlenmesi fonksiyonlarının BDDK bünyesinde toplanmasını,

• Kanun kapsamındaki kuruluşların yönetim ve organizasyon yapılarının 
duyarlı, esnek ve diyalog tabanlı hâle getirilmesini,

• Kurumsal yönetim ilkeleri hayata geçirilerek iyi yönetimin hâkim 
kılınmasını,

• Türk bankacılık sisteminin uluslararası piyasalarla bütünleştirilmesini,

• Kurum içi ve Kurum dışı denetim ve gözetim unsurlarının 
bütünleştirilmesini,

• Kuruluş ve faaliyet izinlerinin ihtiyatlı denetimin bir parçası hâline 
getirilmesini,

• Finansal piyasaların değişen koşullarına cevap verebilecek yeterli 
esneklikte bir denetim ve gözetim sistemi ile düzenleme yapısının 
oluşturulmasını,

• Finansal sistemin tarafları arasında şeffaflık ve eşitlik gibi genel ilkelerin 
gözetilmesini,

• Finansal piyasalarda güven ve istikrarın yerleştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasını,

• Finansal piyasalarda risk doğurucu gelişmelerin öngörülebilmesini,

• Bankacılık sektöründe işlem ve aracılık maliyetlerinin azaltılmasını,

• K urum un  strateji ve po litika ların ın  finansal p iyasa lara  ilişk in  yol 
harita ların ın  izlerin i taş ım asın ı,

• Kurumun ilgili merciler ile bilgi paylaşımının belirli esaslar üzerine inşa 
edilmesini

amaçlayan, Avrupa Birliği direktifleri, uluslararası ilkeler ve standartlar ile
uyumlu olarak bu Tasarı hazırlanmıştır...... ”

Not: Vurgular yazara aittir.
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Tanım üzerinde olmasa bile, küresel ekonomide fmansallaşmanın hangi stilize 
olaylarla temsil edilebileceği üzerinde genel bir mutabakat vardır:

(i) Döviz ve döviz cinsinden varlıklar üzerindeki günlük işlem hacminin 
büyük bir hızla artışı,

(ii) Uluslararası fınans piyasasından sağlanan fonların dünya ihracat hacmine 
oranla hızla artışı,

(iii) Finansal kuruluş kârlarının fınansal olmayan şirket kârlarına göre hızla 
artışı,

(iv) Reel faiz haddindeki artış paralelinde finansal sektördeki kârlılık oranının 
hızla artması,

(v) Mali varlık sahipliği getirisinin harcanabilir ya da ulusal gelir içindeki 
payının artması,

(vi) Finansal kuruluşların kârlılık oranının finansal olmayan şirketlerinkine 
kıyasla artması.

Türkiye ekonomisi bağlamında, bu stilize olaylar dizisindeki (i) ve (ii)’nin 
geçerliliğini tartışm aya gerek yoktur, (iii)’nin temsili, fakat kaba bir göstergesi 
olarak mali aracılık katma değeri / GSYİH (kısaca MAKD / GSYİH) oranına 
bakılabilir; bunun yanında finansal olmayan şirketlerin kârlarının giderek artan bir 
bölümünün finansal işlemlerden ve finansal varlık sahipliğinden elde edildiğine 
dikkat çekilebilir, (iv )’yi şirket bazında verilerle doğrulayabilmek için bu yazının 
kapsamı dışında kalan ayrıntılı bir çalışma yapmak gerekir; biz burada reel faiz 
hadlerindeki gelişmelere işaretle yetineceğiz. Eğer 1980 sonrasında hem reel faiz 
hadleri, hem de mali varlıklar stoku / GSMH oranı yükselmişse, (v) önermesi 
doğrulanacaktır. (vi) de, daha önce değindiğimiz gibi, kapsamlı bir incelemeye 
ihtiyaç gösterir.

Tablo 1 ’de dökümü verilen (M AKD / GSYİH) oranlarının cari fiyatlarla (eski 
ulusal gelir serilerinden) hesaplanan değerleri 1980’den 1998-99’a kadar sürekli 
artış göstermiş, bu artışta bir yandan (finansal hizmet fiyatlarının bir göstergesi 
olarak algılanabilecek) nominal faiz hadlerindeki yükselme, öte yandan toplumda 
artan ve çeşitlenen finansal hizm etler etkili olmuştur. Söz konusu payların 
gelişmiş ekonomilerde de, hızla gelişen Doğu Asya ekonomilerinde de % 3 
dolayında kaldığı hatırlanırsa, finansal aracı kesiminin nakdi gelirlerindeki şişme 
veya “balonlaşm a” daha iyi algılanabilir. 1999 ve sonrasında finansal kesimin 
maruz kaldığı şok, bu kesimde 1999’a kadar kendisini hissettiren “balon”u 
patlatmış, 2002’den sonra (M AKD / GSYİH) oram eski seriye göre belirli bir 
istikrar kazanmıştır.
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Tablo 1: M ali Varlklar ve M ali Aracı Kesimde Yaratılan Katma Değer, 
1980-2007

Yıllar
(TMV / 
GSMH), 

% a/

(DİBS / 
TMV), %

(MAKD / GSYİH), % 
(Eski Seri)

(MAKD / GSYİH), % 
(Yeni Seri)

Cari
Fiyatlarla

1987
Fiyatlarıyla

Cari
Fiyatlarla

1998
Fiyatlarıyla

1980 19 19 2.0 3.8 - -

1985 31 15 2.2 3.3 - -

1990 32 20 3.2 3.0 - -

1995 47 33 4.2 2.5 - -

1996 58 33 5.0 2.4 - -

1997 61 34 5.1 2.3 - -

1998 64 35 6.3 2.4 7.6 7.6

1999 86 35 5.5 2.6 10.2 8.4

2000 79 37 3.8 2.5 7.0 8.2

2001 134 52 3.7 2.4 8.6 10.0

2002 109 51 4.7 2.1 4.4 8.9

2003 102 54 5.0 1.8 3.4 8.0

2004 102 52 5.0 1.7 3.3 8.3

2005 104 49 4.4 1.6 2.8 8.7

2006 99 45 4.7 1.5 2.9 9.3

2007 - - - - 3.2 9.8
a/ Nakit hariç.
Kaynak: DPT, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, 1950-2006 ve DPT, Teme! Ekonomik Göstergeler 
(çeşitli sayılar) ile TÜİK Ulusal Getir İsta tistik lerinden  alınm ış veya hesaplanmıştır.

T Ü İK ’in 2008’de açıkladığı ve 1998-2007 dönemini kapsayan ulusal gelir 
serilerinden çıkarılabilecek anlatı, fınansal kesimdeki şişmenin 1999’da zirvede 
olduğu ve çöküşün 2002-03’e kadar devam ettiğidir13. Bundan sonra faiz 
hadlerindeki düşme ve enflasyon hızındaki yavaşlamanın etkisiyle (M AKD 
/  GSYİH) oranı % 3.0 - 3.5 çevresinde istikrar kazanmıştır. TÜİK yeni gelir 
serilerini en azından 1987’ye kadar geriye uzatmadıkça, 1980’lerin başından bu 
yana fmansal aracı kesimin göreli büyüklüğünün nasıl değiştiği konusunda kesin

13 Burada TÜİK’in yeni gelir serilerindeki MAKD’yi hesaplamak için kullandığı yöntemin eskisinden 
çok farklı olduğuna değinilmelidir (bkz. TÜİK, 2008: 4-5; Yükseler, 2008:3-5). Dolayısıyla eski ve 
yeni gelir serilerinden hesaplanacak oranları karşılaştırmamak uygun olur.
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ve iddialı önermelerde bulunmak doğru olmaz, ancak söz konusu oranın % 2.0 
dolaylarından % 3.0 - 3.5 dolaylarına yükseldiği tahmin edilebilir.

Sabit fiyatlarla hesaplanan (M AKD / GSYİH) oranlan, eski ve yeni gelir 
serilerindeki baz yıllarının farklı özellikleri dolayısıyla aykırı görünümler 
sergilemekte olup, burada aynntılı olarak yorum lanm ayacaktır14. Türkiye’de 
1990’h yıllarda fınansal olmayan şirket kârlarının önemli bir bölümünün “ faaliyet 
dışı” alanlardan ve özellikle DİBS faiz kazançlarından elde ettiği ve bir anlamda 
bu şirketlerin “kurumsal rantiyeler”e dönüştüğü ISO Raporlarındaki verilerle 
teyid edilmekteydi. Kısa bir süre önce ISO Başkanı Tanıl Küçük, İSO ’nun 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu 2007 Yılı Raporu 'nu  açıklarken, 2007’deki kârlılığın 
büyük ölçüde YTL’nin aşırı değerlenmesi sonucunda elde edilen kambiyo 
kazançlarından kaynaklandığını vurgulamakta, böyle bir kârlılığı “sanal” olarak 
adlandırmaktadır (Cumhuriyet, 24 Temmuz 2008)l5. Burada önemli olan husus, 
operasyon dışı kârların hangi nedenle elde edildiği değil, fınansallaşma sürecinin 
fınansal / fınansal olmayan şirketler aynm ım  giderek belirsizleştirmesidir.

Bankaların bir yıl vadeli tasarruf m evduatına ödedikleri ortalama faiz oranı 
ile bir yıl vadeli DİBS faiz oranlarının TÜFE veya ÜFE kullanılarak reel faiz 
hadlerine dönüştürülm üş değerleri Şekil 1 ’de sergilenmektedir. Şekil 1 yardımı 
ile şu saptam alar yapılabilir:

(1) Finansal piyasaların serbestleştiği 1980 sonrası dönemde reel faiz haddi 
(örgütlü fınansal piyasaların baskı altında tutulduğu 1960’lı ve 1970’li 
yıllardakine kıyasla) pozitif ve oldukça yüksek değerlerde seyretmiştir. 
Veri bulunabilen dönemlerde vadeli mevduata % 7, DİBS ’e % 14 dolayında 
ortalama reel faiz ödenmiştir. Bu oranlar gelişmiş ekonomilerdekinin 
epey üzerindedir.

(2) Şekil 1 ’de gösterilen reel faiz haddi serileri, 1984-2007 dönemi için belirli 
bir artış trendi ima etmemektedir. Türkiye fınans piyasalarının serbestliğe 
“alıştığı” 1980’li yıllarda reel faiz hadleri düşük, hatta bazen negatiftir. 
Sermaye hesabının serbestleştirilmesini izleyen 1990’h yıllarda ise reel 
faiz hadleri çok yüksek düzeylerde seyretmiş, enflasyon hızının adım 
adım düşürüldüğü 2002 sonrasında gerilemiştir.

(3) 1960’lı yıllarda reel faiz haddinin yüksekliği, enflasyon hızının oldukça 
yüksek ve epey değişken olması ile yakından ilgilidir. Bu resme 
eklenmesi gereken bir başka önemli husus, kamu kesiminin giderek

14 1987’dcki faiz oranlan, 1980’dekine göre epey yüksek, ancak 1998’dekilere göre epey düşüktür. 
Sonuçta ortaya Tablo 1 ’de sıralanan garip sayılar çıkmaktadır: Sabit fiyatlarla (MAKD / GSYİH) 
oranı 1998’de eski seriye göre % 2.4, yeni seriye göre %  7.6’dır; 2006 yılı değerleri ise eski seri için 
% 1.5, yeni seri için ise %  9.3’dür.

15 Benzer bir görüş için, bkz. G. Uras, “Ucuz Döviz Sanayide (Sanal) Kân Şişiriyor, (Reel) Yapıyı 
Çökertiyor”, Milliyet, 25 Temmuz 2007.
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Ponzi finansmanına yönelmesidir. Mali “müzayaka” altındaki Hazine, 
D İBS’e akıl dışı ölçülere varan nominal (ve reel) faiz ödemelerine 
katlanmış ve faiz hadlerinin genelde yükselmesine önayak olmuştur. 
Ponzi finansmanının kısır döngüsü ancak 2000’li yıllarda kırılabilmiştir.

(4) İlke olarak, risksiz getiri sağladığı kabul edilen D İB S’in diğer vadeli 
plasmanlardan çok yüksek getiri sağlaması beklenmez. Türkiye’de kamu 
kesiminin iç borçlanma hastalığına tutulmaya başladığı 19 8 8 -9 1 yılları ve 
enflasyon hızının iyice düşürüldüğü 2002 sonrası dönem hariç tutulursa, 
beklenenin tam tersi bir durumla karşılaşılmış, DİBS faiz oranları, 
vadeli mevduat faiz oranlarını çok büyük bir marjla aşmış, 1992-2002 
döneminde kamu açıkları çok ağır bir bedel ödenerek finanse edilmiştir.

(5) 1988-89 yılları ile 1994 ve 1999-2001 bunalımlarında enflasyon hızının 
öngörülemeyen değişmeleri dolayısıyla, reel faiz hadlerinin negatif 
değerler aldığı dönem ler yaşanmış; bu durum portföylerinde önemli 
ölçüde DİBS bulunduran bankalar için ciddi sorunlara yol açmıştır. Reel 
faiz haddinin beklenen değil, gerçekleşen enflasyona göre hesaplanması, 
Şekil l ’de zaman kaymalarına yol açabilir, ama sorunun özünü 
değiştirm ez16.

Sonuç olarak, finansallaşan dünya ekonomilerindekine benzer biçimde 
Türkiye’nin 1980 sonrasında fınansal varlık tutanlara epey yüksek nominal ve 
reel getiriler ödediği söylenebilir.

Ulusal gelir içindeki mali varlık sahipliği payının (başka bir deyişle “ rantiye 
payı”nın) 1980 öncesindekine kıyasla yükseldiği, Şekil l ’de sergilenen yüksek 
reel faiz oranlarıyla Tablo 1 ’deki (Toplam mali varlık stoku / GSM H) oranındaki 
uzun vadeli artış eğiliminden kestirilebilir17; çünkü bu iki değişkenin çarpımı, 
tanım gereği, reel gelirdeki rantiye payım vermektedir.

3.2. Finansallaşma ve Bankacılık

Uluslararası finansallaşma, ekonominin reel ve parasal kesimleri üzerindeki 
genel m akroekonomik etkilerine ek olarak, bankacılık kesimi üzerine bazı özel 
etkiler dc getirm ektedir (Ertürk, 2007; Belli, 2007):

16 Örneğin beklenen reel DİBS faizi, 1999 (IV) - 2000 (IV) ve 2001 (IV) - 2002 (I) zaman dilimlerinde 
negatif iken, gerçekleşen reel DİBS faizi hesabına göre negatif faiz sadece 2000 (II) - 2000 (IV) için 
söz konusudur.

17 Tablo l ’dcki (Toplam mali varlık stoku / GSMH) oranının 2001 ve 2002’de bankacılık sisteminin 
mali yapısını güçlendirme amacı ile çıkarılan DİBS dolayısıyla arızi olarak arttığı, daha sonra %  100 
yakınlarında (ve 1990’lardakinden epey yüksek) bir düzeye yerleştiği görülmektedir. Tamamlayıcı bir 
gözlem, 2001-03’dc (DİBS /  Toplam mali varlık stoku) oranının da arızi bir artış göstermesidir (bkz. 
Tablo 1, Sütun 2).
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Şekil 1: Bir Yıl Vadeli Mevduat ve Bir Yıl Vadeli DİBS İçin Reel Faiz Haddi, 1984 (II) - 2007 (IV)a/

- 1 Y ıl l ık  I»lns I t r c l  I-'m

M* t  t i  11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L

4̂-J

a/ Reel faiz haddi, bir çeyreğin son ayındaki nominal faiz haddinin geçmiş bir yılın TÜFE (ÜFE) enflasyonu ile reel değere indirgenmesiyle 
hesaplanmıştır. Bir yıl vadeli mevduatın nominal faiz haddi, TCMB / EVDS’de verilen ortalam a nominal faiz lıaddidir. DİBS faiz oranı 
verileri 1988-91 dönemi için TCM B’niıı üç aylık bültenlerinden, 1992-2007 dönemi için Hazine M üsteşarlığı internet sitesinden alınm ıştır.



(1) 1990’lardan bu yana bankacılıktaki birleşme ve satmalma (B&S) 
hareketleri (mergers & takeovers) diğer fınans kuruluşlarına kıyasla daha 
hızlıdır. Ancak B& S’in daha çoğu uluslararası düzlemde değil, ülke içinde 
gerçekleşmektedir. Bu gözlem, gelişmiş ülkelerdeki büyük bankaların 
gelişmekte olan ülke bankalarını sahiplenmeye ilgi duymadıktan anlamında 
yorumlanmamalıdır; örneğin son yirmi yılda Latin Amerika ile Orta ve 
Doğu Avrupa’daki yerel bankalar hızla “yabancı”laşmıştır. Türkiye de son 
yıllarda bu çizgiyi izlemektedir (bkz. Tablo 2).

(2) B&S hareketleri ardında ölçek ve kapsam ekonomilerinden yararlanma 
güdüsünden çok, büyüklüğün getirdiği siyasal ve ekonomik güçten 
yararlanma dürtüsü yatmaktadır. Büyük bankaların ülke ve sektör 
stratejileri geliştirdiklerine günümüzde daha sık rastlanmaktadır.

(3) Uluslararası bankaların bir kısmı Bank o f  England’m deyimi ile Büyük ve 
Karmaşık Finansal K uruluşlar’a (Large Complex Financial Institutions) 
dönüşmekte, bu kuruluşlarda giderek az sayıda işte uzmanlaşma yerine 
finansal piyasalarda hemen her işlemi yapm a eğilimi ağır basmaktadır. Bu 
tür finansal kümelenmelerin (conglomerates) denetimi de zordur; çünkü 
riskli operasyonlann nerede olduğunu teşhis etmek güçleşmektedir.

(4) Bankaların operasyonlarını kurum  dışına taşırm a (örneğin taşeronluk 
yolu ile diğer ülkelerin insan kaynakları kullanm a (outsourcing) ve 
bazı işlem leri başka bir ülke üzerinden yapm a (offshoring) eğilimleri 
güçlenmektedir.

(5) Yatınm bankaları, danışmanlık hizmeti verme ve müşterilerine finansman 
sağlamanın ötesinde, bizzat finansman sağlayıp reel ekonomiye yatırır 
duruma gelirken, özel hisse senedi sahipliği (private equity) gruplan da 
yatırım  bankalarının geleneksel uğraş alanlanna girmektedir.

(6) Bankacılık hizmetleri talep eden hanehalkları da finansallaşmakta, 
hanehalklannıntuttuklanfinansalvarlıklararasm dayüksekrisktaşıyanlann 
payı giderek artmakta, böyle bir müşteri profilinin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek için bankalarda “perakendecilik” eğilimleri güçlenmektedir.

Bu etkilerin çoğu (özellikle S&B hareketleri) son onyılda Türkiye’de 
gözlenmiştir. 1994 bunalımını görece az hasarla atlatan bankacılık sistemi, Tablo 
2 ’de görüldüğü gibi, 1999-2001 bunalım lan sonrasında hızlı bir konsolidasyon 
ve gayrimillileşme süreci yaşamıştır.

Özellikle 2001 bunalımı sonrasında bankalar sisteminde girişilen “ev 
temizliği” ile özkaynak erozyonu giderilmiş, 1999-200l ’deki dönem zararları 
kâra dönüşmüş, batık krediler kısmen ayıklanmış, döviz açık pozisyonları mutedil
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Tablo 2: Türkiye’de Banka Sayıları, 1999 - 2007 (Yıl Sonu İtibariyle)

1999 2000 2001 2003 2005 2007

M evduat Bankaları 62 61 46 36 34 33

• Kamu 4 4 3 3 3 3

• Özel 31 29 22 18 17 12

• TM SF Bankaları 8 11 6 2 1 1

• Yabancı Bankalar 19 17 15 13 13 17

Diğer Bankalar 24 23 20 19 17 17

• Kalkınma ve Yatırım Bankaları 19 18 15 14 13 13

• Katılım Bankaları 5 5 5 5 4 4

Toplam 86 84 66 55 51 50

Kaynak: BDDK Yıllık Raporları, çeşitli sayılar.

düzeylere çekilmiş, (M evduat Bankaları Konsolide Bilânço Büyüklüğü /  GSMH) 
ve (Kredi Hacmi / GSM H) oranlan bunalım öncesi değerleri fazlasıyla aşmıştır 
(BSB, 2008:119-23; ayrıca, bkz. Ek 1). Ancak gelişmiş ülkelerdekine kıyasla 
T ürkiye’deki bankalar kesiminin ölçeği epey küçüktür; finansal derinleşme 
ve finansal yenilikleri yaygınlaştırma imkânları tüketilmemiştir. Performans 
göstergelerinin iyileşmesi ve bankacılığın gelişme potansiyeli, 2000’li yıllarda 
yabancı kuruluşların Türkiye’deki bankalara duyduğu ilgiyi artırmıştır. Yerel 
banka sahipleri de bu ilgiye bir yandan 1999-2001 travmasının yarattığı korku 
ve güvensizlikler, öte yandan sınıfsal çıkar ve dayanışma güdüleri dolayısıyla 
olumlu cevap vermişlerdir. Sonuç olarak, 2000’li yıllardaki satmalmalar 
sonrasında Türkiye’deki bankacılık sisteminin yaklaşık 2 /5 ’i yabancı finans 
kuruluşlarının mali kontrolüne geçmiş durumdadır. Türkiye bankacılık 
kesimindeki yabancı sermaye etkinliğinin yabancı ortakların çoğunluk hissesine 
sahip olduğu ve çoğu küçük ölçekli 17 banka ile sınırlı kaldığını sanmak 
yanlıştır. 2007 sonu itibariyle m evduat bankaları konsolide bilânçolannın 
yaklaşık % 90’ına sahip bulunan ilk 10 bankadan 5 ’inin sermaye sahipliğinde 
önemli ölçülerde yabancı payı vardır; buna ek olarak bankaların İM K B’de işlem 
gören pay senetlerinin önemli bir kesri de yabancılar tarafından tutulmaktadır.
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Türkiye’deki egemen iktisat anlayışına bağlı fınans ve iş çevreleri ile ve AKP 
hükümetinin bankacılığın gayrimillileşmesinden fazla tedirginlik duydukları 
söylenem ez18 Bu anlayışa göre finansallaşmanın yukarıda sıraladığımız meydan 
okumalarına karşı çözüm, Türkiye bankacılığının daha fazla uluslararasılaşmasıdır; 
başka bir deyişle sorunlara çözüm, sorun yaratan süreçlerin kaynağında 
aranmaktadır. Çerçeve 1 ’de özetlediğimiz 5411 Sayılı K anun’un Genel G erekçe’si 
bu anlayışı yeteri açıklıkla sergilemektedir.

3.3 . F in a n sa lla şm a , U lu sa l T asarru flar  ve  Y atır ım lar

Artan “yabancılaşm a”nm bankacılık kesimine özgü olmadığı Türkiye’nin 
ödem eler dengesi istatistiklerinden izlenmektedir. Ekonominin önce durgunluğa, 
sonra bunalım agirdiği 1998-2001 döneminde toplam 5.1 m ilyarS cari açıkverilm iş 
ve 3.6 milyar $ resmi rezerv biriktirilmiştir. Açığın ve rezerv artışının finansmanı 
için (hata ve noksan da dâhil) 8.7 m ilyar $ net sermaye girişi kullanılmıştır. Bu 
meblağın içinde net doğrudan yabancı yatırımların (DYY) tutarı yaklaşık 6.1 
milyar S’dır.

Ekonominin canlanma evresi olan 2002-07’de bu sayılarda çarpıcı artışlar 
kaydedilmiştir. Söz konusu 6 yılda verilen cari açıklar toplamı yaklaşık 114.2 
milyar $, resmi rezerv artışı 43.0 m ilyar $ ’dır. Toplam net sermaye girişi olan 
157.2 milyar S’ın DYY net girişleri tarafından karşılanan kısmı ise (gayrimenkul 
alımları hariç) 46.1 m ilyar S’dır. “Yatırım” adıyla anılmasına rağmen Türkiye’ye 
giren D D Y ’nin büyük bölümü, sabit sermaye stokuna katkı anlamında yatırım 
olmayıp, S&B başlığı altında sınıflandırılabilecek el değiştirmelerden ibarettir.

Bu sayılar, 2002-07 döneminde önemli yurtiçi tasarruf açıkları verildiğinin 
işaretidir. Ancak Tablo 3 ’e çıkarılan GSYİH’nm harcama bileşenleri, ister TÜ İK ’in 
eski ulusal gelir serileri, ister 2008’de ilan edilen yeni seriler kullanılsın, bu tasarruf 
açıklarının sabit yatırımların artışından kaynaklanmadığını, (eski serilerde TÜİK’in 
bir istatistik garabet olarak ürettiği stok birikimleri, esas yeri olan tüketime izafe 
edildiğinde), özel tüketim artışından kaynaklandığını göstermektedir. Başka bir 
deyişle 2002-07’de ekonomiye giren büyük miktarda dış tasarruflar, iç tasarrufları 
tamamlayarak yatırım hacmini artırmamış, tersine iç tasarrufların yerine geçmiştir.

Kamu kesiminin 1998-2001 ’deki tasarruf açıklarının 2002-07 ’de büyük ölçüde 
kapandığı göz önünde tutulursa, sorunun özel harcanabilir gelirden tüketime 
ayrılan payın kayda değer ölçüde artmasından kaynaklandığı anlaşılm aktadır 
(bkz. BSB, 2008:89).

18 BDDK Başkanı B ilgin'in Bankalar Birliği’nde etkileri artacak yabancı pay sahiplerinden duyduğu ve 
açıkça dile getirdiği tedirginlik ile BDDK’nın bazı satınalma işlemlerine ulusal güvenlik gerekçesiyle 
karşı çıkmış olması, bu genel tavrın ikincil önem taşıyan istisnalarıdır.
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Tablo 3: G SY İH ’nm Harcama Bileşenleri, 1998-2007 (yüzde paylar)

Eski Ulusal 
Gelir Serileri

Yeni Ulusal 
Gelir Serileri

G SY İH ’ya O ranla... 1998-2001 2002-2006 1998-2001 2002-2007

Sabit Sermaye Yatırımları 20.8 18.3 19.5 19.8

• Kamu 5.6 4.4 4.4 3.4

• Özel 15.2 13.9 15.1 16.4

Stok Değişmeleri 0.5 5.7 -0.2

Toplam Yatırımlar 21.3 24.0 19.3 19.8

Tüketim 81.7 81.0 80.1 82.8

• Kamu 12.5 13.4 11.7 12.2

• Özel 68.2 67.5 68.4 70.6

Net İhracat -3.0 -5.0 0.6 -2.6

GSYİH -  Tüketim a/ 18.3 19.0 19.9 17.2

Bilgi İçin (G SM H ’ya oranla)

Dış Kaynak 2.1 5.8 - -

Özel Harcanabilir Gelir 93.2 88.2 - -

Kamu Harcanabilir Geliri 6.8 11.8 - -

Ulusal Tasarruflar 19.9 18.4 - -

a/ Kabaca, ulusal tasarrufları temsil ettiği kabul edilebilir.
İhmal edilebilir ölçüde.

Kaynak: TÜ İK  Milli Gelir İstatistikleri'ndcn  ve DPT Yıllık P rogram lan 'ndan hesaplanmıştır.

Ortalama özel tüketim eğilimindeki bu yükselişin çeşitli açıklamaları olabilir. Dış 
kaynak girişlerinin iç tasarrufların yerini alması, esas itibariyle özel tüketimi canlı 
tutmaya yönelmiş para ve kredi genişlemesi (tüketici kredileri ve kredili satmalma) 
kanalı ile gerçekleşmektedir. Tüketim eğilimi şirketler kesimine göre daha yüksek 
olan hanehalklarına açılan kredilerin toplam özel krediler içindeki payının 1997 
sonunda % 11 iken, Kasım 2007’de % 43 dolayına çıkması, hanehalklanndaki 
tüketim coşkusunun işaretlerinden sayılmalıdır19.

19 “ Hani deniyor ya kriz / mriz, ne krizi yahu? 164 bin otomobil satıldı 2008’in ...ilk  çeyreğinde. 
2002 yılında satılan buzdolabı 1 milyon 88 bin, 2007 yılında 1 milyon 900 bin adet. 2002 yılında 
824 bin çamaşır makinesi satılmış, 2007 yılında ulaşılan rakam I milyon 535 bin ...Eğer sen borca 
bakarsan dünyanın en borçlu ülkesi Amerika; ...am a kimse Amerika ...küçük bir ülke, şu kadar borcu 
var der mi? (A)damların ...m illi geliri alınış başını gidiyor” (Başbakan Erdoğan’ın Ankara Sanayi 
Odası’ııdaki konuşmasından. Hürriyet, 17 Temmuz 2008).
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Özel harcanabilir gelirin 1997-2007 döneminde hanehalkları lehine gelişmesi 
gibi gerçekçi görünmeyen bir olasılık bir yana bırakılırsa, bu coşku ortalama 
tüketim eğilimindeki yükselişi kısmen açıklayabilir. Ancak, hiç de düşük olmayan 
bir olasılık, şirketler kesimi kârlarının özyatırım  yerine tüketime kaymasıdır. 
Büyük burjuvazinin (medyaya da yansıyan) gösterişçi tüketim  eğilimi son 
yıllarda daha da artmış olabilir (BSB, 2008:85-6). Sonuç olarak Türkiye’de 
şirketler kesimi sadece uluslararasılaşma hevesleri dolayısıyla değil, iç tasarruf 
yetersizliği dolayısıyla da yabancı ortak peşine düşmektedir.

Tablo 3 ’de izlenen sabit yatırım zafiyetinin bir talep yetersizliği boyutu 
da bulunmaktadır. Sermaye hareketlerinin serbestleştiği Türkiye’de ve diğer 
gelişmekte olan ülke ekonomilerinde konjonktür, önemli sermaye giriş-çıkışlarıyla 
şekillenmektedir. Konjonktürün durgunluk evresi yatırım larda önemli bir çöküşe 
yol açarken, derlenme - toparlanma evresi sabit yatırımları ve istihdamı yeterince 
özendirmemektedir. Firmalar bu evrede ilgilerini yeniden yapılanma ve verimliliği 
artırma üzerinde yoğunlaştırmakta, yüksek belirsizlikten kaçınmak için “bekle - 
gör” tutumunu benimsemektedirler. Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için 
buna eklenen bir diğer güçlük, bu işletmelerin görece yüksek maliyetli kredi 
piyasalarından yararlanmaktaki isteksizlikleridir (Akyüz, 2008:184-6). Sonuçta 
ortaya çıkan durum, Tablo 3 ’de sergilenen yatırım zafiyetidir. Uluslararası fınansın 
yönlendirdiği konjonktür çevriminin sakıncaları, sadece şirketlerin planlama 
ufkunun kısalması ile savunmacı ve / veya spekülatif yatırım stratejilerinin öne 
çıkmasından ibaret değildir Blecker (2005:187-95) finansallaşmanın uluslararası 
ticaret /  fınans ayrımını ve karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin geçerliliğini 
de tartışmalı duruma getirdiğini ileri sürmektedir. Sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesi çoğu kez döviz kurlarında büyük çarpıklıklar yarattığından, 
meta ticaretindeki serbestleşme küresel düzlemde etkin bir kaynak dağılımı 
sağlamaz; bu koşullar altında karşılaştırmalı üstünlüklerden değil, gelgeç rekabet 
üstünlüklerinden söz edilmesi daha anlamlı olur.

4. Bankacılıkta İhtiyati Kural ve Standartlar

4.1. Basel I ve Basel II U zlaşılan  Üzerine Notlar

Finansal piyasalarda yaşanan küreselleşme ve bütünleşme, sermaye 
hareketliliğinin artması ile rekabetin uluslararası düzeye yayılması ve teknolojik 
ilerlemeler, bankaların risk yönetimine dönük standartların geliştirilmesini 
zorunlu hale getirmiştir. Bu amaçla yürütülen çalışmalara örnek olarak IMF ve 
Dünya Bankası’nın eşgüdümünde yürütülen Uluslararası Finansal M im ari’yi, 
G -8, AB, NAFTA ve DTÖ gibi uluslararası topluluk ve kuruluşların öncülük ettiği 
düzenleme çalışmalarını ve Basel Bankacılık Gözetim  ve Denetim Kom itesi’nin 
(bundan böyle kısaca Basel Komitesi) çalışmalarını sayabiliriz (Aybar, 2007:19;
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TBMM, 2005:1-4). Biz bu yazı bağlam ında Basel I ve Basel II adıyla bilinen 
uzlaşılar üzerine duracağız.

Basel Komitesi 1970’li yılların başında uluslararası bankacılık sektöründe 
yaşanan bunalım ve iflaslara bir tepki olarak, 1974’de G-10 ülkelerinin merkez 
bankaları tarafından kuruldu. İlk kez 1975’de toplanan ve bu yıldan sonra 
çalışmalarım giderek yoğunlaştıran Komite, bankaların risk yönetimi konusunda 
uluslararası standartlar oluşturmayı amaçlamakta idi. 1980’li yıllarda en önemli 
bankacılık riski olarak görülen kredi riski (ve ikincil bir öğe olarak piyasa riskleri) 
K om ite’nin 1988’de oluşturduğu ve kısaca Basel I olarak adlandırılan Basel 
Sermaye Yeterliliği Standardı’na esas oldu.

Basel I basit ve yeknasak bir asgari sermaye gerekliliği standardından 
hareket ediyor, ülkelerin kendi finansal kurum ve piyasalarının spesifik şartlarım 
göz önünde bulundurmuyordu. Basel I ’e uluslararası bankacılığın ihtiyaçları 
doğrultusunda önce 1988’de, sonra 1996’da eklem eler yapıldı ve piyasa riskleri 
için bulundurulacak yasal sermaye konusunda ek kurallar getirildi. Ancak Basel 
I ’in risk duyarlılığını düşürdüğü ve farklı faaliyet alanlarına yeknasak kuralları 
uyguladığı yolundaki eleştiriler giderek arttı ve Komite 1997’de Etkin Bankacılık  
Denetim i için Temel İlkeler adlı bir çalışma hazırladı. Haziran 1999’da Basel 
Yeni Sermaye Uzlaşısı Taslağı adlı tavsiye kararına bağlanan ve kısaca Basel
II olarak bilinen metin, 2004’de Sermaye Ölçümü ve Sermaye Standartları 
Üzerinde Uluslararası Uzlaşı adıyla nihai biçimini aldı ve bu uzlaşının 2007’de 
yürürlüğe girmesi öngörüldü. Basel I l’nin önemli bir yeniliği, kredi ve piyasa 
riskleri yanında, operasyonel riskleri de sermaye yeterliliği hesabında göz önünde 
bulundurm asıydı20.

Basel II düzenlemesi üç yapısal bloktan oluşmaktadır: (i) Asgari sermaye 
yeterlilik oranını ölçme kuralları; (ii) gözetim  otoritelerinin denetimde uyacağı 
kurallar; (iii) piyasa disiplini. Birinci yapısal blokla ilgili olarak ve fazla ayrıntıya 
girmeden, Basel I l’nin banka sermayesini üç katmana (tier) ayırdığını, bu 
katmanlardan biri veya birkaçı ile risk kategorilerinin parasal değeri arasındaki 
oranların sınır değerini saptamaya yöneldiğini söyleyebiliriz (Eken, 2007:11- 
4)21. Risklerin ölçümü için benimsenecek kurallar ise şunlardır: Kredi riski

20 Kredi riski deyimi ile kasledilen şey, kredinin geri ödenmeme olasılığından kaynaklanan risktir. Piyasa 
riski, piyasa hareketleri nedeniyle finansal varlık ve yükümlülük değerlerinde ortaya çıkabilecek 
dalgalanmalardan kaynaklanır. Operasyonel risk ise personel hataları, soygunlar ve usulsüzlükler, 
bilgi işlem sisteminin çökmesi gibi insan kaynaklı riskleri ifade eder.

21 Bu üç katmandan ilki, ödenmiş sermaye, dağıtılmamış kâr ve yedek akçelerden, İkincisi gizli yedekler, 
öz sermayeden kanuni gerekler dolayısıyla ayrılan yedekler, yeniden değerleme karşılıkları, batık 
kredi karşılıkları ile sermayeye dönüştürülen borçlardan oluşmaktadır. Üçüncü katman ise ilk iki 
katmanın ağırlıklı ortalamasıdır.
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derecelendirme (rating) ile ölçülecektir, derecelemeyi uzman kuruluşlardan 
almak veya bizzat yapmak bankanın tercihine ve düzenleyici kuruluşun onayına 
bırakılmıştır. Piyasa riskini ve operasyonel riski ölçmekte kullanılacak yöntemler 
de bankanın tercihi ve düzenleyici kuruluşun onayı ile belirlenecektir. Risk 
ölçümünde Basel H’nin bankalara vc düzenleyici kuruluşa getirdiği esneklik (ve 
sorumluluk) Basel Il’nin ikinci önemli yeniliğidir.

İkinci yapısal blok bağlamında dört ana ilke benimsenmiştir: Birincisi, 
bankaların sermaye yeterliliği aldıkları risklere ve stratejilerine göre 
değerlendirilmelidir. İkincisi, bankaların içsel değerlendirmelerinin yetersizliği 
saptanırsa yerinde denetim, uzaktan denetim, banka yönetimi ile görüşme, 
bağımsız denetim kuruluşlarını devreye sokma ve periyodik rapor isteme gibi 
yollara başvurularak gerekli tedbirler alınmalıdır. Üçüncüsü, gerekli görülürse bir 
bankadan asgari oranın üstünde sermaye tutması istenebilir. Dördüncüsü, banka 
sermayesinin asgari tutarın altına düşmemesi için tedbirler önceden alınmalıdır 
(Aybar, 2007:22).

Üçüncü yapısal blokta öngörülen şey bankacılıkta şeffaflığın sağlanması ve 
böylelikle asimetrik enformasyon sahipliğinden kaynaklanan piyasa kusurlarının 
azaltılmaya çalışılmasıdır. Bu bağlamda bankaların sermaye ve portföy yapılarıyla 
risk bileşenlerinin topluma açıklanması istenmektedir.

BDDK, Türkiye’nin Basel II’ye tam uyumunu önce 2008, sonra 2009 yılı 
başına, daha sonra Haziran 2008’deki bir duyurusu ile (uluslararası fınans 
piyasalarındaki çalkantıları gerekçe göstererek) belirsiz bir tarihe ertelemiştir. 
Ancak Basel I l’nin bazı ilkeleri ile AB direktiflerinden esinlenen düzenlemelerin, 
yönetmelik ve tebliğler yolu ile uygulamaya aktarıldığı gözlenmektedir. Bu 
tür mevzuat hazırlıklarında BDDK ile ticari bankalar arasında bilgi ve görüş 
alışverişinin 5411 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Finansal Sektör Kom isyonu’nda 
sağlandığı anlaşılmaktadır. Böyle bir yaklaşım hem BDDK, hem de Türkiye’deki 
bankalar kesimi açısından ihtiyatlı ve gerçekçidir. Çünkü Basel II kurumsal 
yapılanması mali bünyeleri daha sağlam, risk yönetimi ve iç denetimde belirli bir 
mesafe almış ve vasıflı personel istihdamında daha fazla imkâna sahip gelişmiş 
ülke bankalarına uluslararası rekabet ortamında avantaj sağlayacak bir kurguya 
sahiptir. Bu sisteme ivedi ve hazırlıksız uyum, Türkiye bankacılığı ve finansal 
olmayan şirketler (ve özellikle KO Bİ’ler) için sorunlar doğurabilir.

Basel I l’nin Türkiye bankacılık sistemine yapacağı etkiyi tahmin etmek amacı 
ile 2007 yılında BDDK tarafından düzenlenen sayısal etki incelemesine (QIS) 
bankalar sistemindeki ak tif büyüklüğünün % 97’sini oluşturan 31 banka katıldı
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ve değerlendirmeye bu bankaların 30 Eylül 2006 tarihli mali tabloları esas alındı. 
BDDK incelemenin sonuçlarını 25 Temmuz 2007 tarihli detaylandırılmış bir 
basın açıklamasıyla duyurdu. Bu açıklamada, BDDK’mn örneklenen bankaların 
ortalama sermaye yeterlilik oranında bir düşüş saptadığı, ancak Basel II normlarına 
göre hesaplanan sermaye yeterlilik oranının pek çok Avrupa ülkesinden daha 
yüksek olduğu ileri sürüldü. Bu iyimser yorumu ihtiyatla karşılamak gerektiğini, 
güçlü ve büyük özkaynağı bulunan bankaların ortalamayı yukarı çekerek, sorunlu 
olabilecek bankaların gözden kaçmasına yol açtığını düşünüyoruz.

4.2. Kurgular ve Gerçekler

Basel I l’nin incelmiş-arınmış kurgusuna ve onun ardındaki finans teorisi 
varsayımlarına takdirle yaklaşılabilir. Öte yandan iktisatçıların büyük çoğunluğu, 
bankacılık kesimine özenle formüle edilmiş ihtiyati kural ve standartların empoze 
edilmesine ilke olarak karşı çıkmamaktadır. Ancak bu kural ve standartların 
sorunları tümüyle ortadan kaldırmayacağı, sadece bunları azaltmaya yardımcı 
olacağı baştan kabul edilmelidir. Başlıca sorun alanları ise aşağıdaki gibi 
özetlenebilir:

(1) İhtiyati kurallar ve konjonktür çevrimi: Geleneksel ihtiyati kontrollar 
(örneğin sermaye ve likidite oranlan, batık kredi karşılıkları, v.b.) 
bugünkü uygulanış biçimi ile finansal sistemdeki devrevi iniş - çıkışları 
şiddetlendiricidir. Söz konusu kurallar çoğunlukla cari borç ödeyemezlik 
üzerine odaklandığı için, finansal sistemin büyük canlılık (boom) yaşadığı, 
ak tif fiyatlarının coştuğu, banka müşterilerinin borç ödeme kabiliyetinin 
arttığı dönemlerde söz konusu canlılığı frenlemez; tam tersine, özendirir. 
Konjonktür durgunluğa yöneldiğinde ihtiyati karşılıklar kredi sıkışmasına, 
faiz hadlerini tırmanmasına, ak tif fiyatlarının çökmesine yol açar. Basel 
I ’de seçilen risk ağırlıklarının bankalararası kısa dönemli borçlanmayı 
özendirici niteliği, Doğu A sya’da 1990’lı yıllardaki hızlı dış borç 
açılımını izleyen mali bunalımları etkilemiştir. Basel I l ’de benzer bir 
anlayışın izleri vardır (Akyüz, 2008:196-7; Akyüz ve Comford, 2002). 
Giderek, ihtiyati tedbirleri bugünkü anlayıştan farklı olarak, “otomatik 
istikrarlandırıcılar” mantığı ile tasarlamakta yarar olduğu söylenebilir. 
Türkiye’de bankacılık sektöründeki ihtiyati düzenlemeleri ekonomik 
konjonktürün çıkış evresinde yapmak ve böylece finansal sektörde 
1990’lı yıllarda yaşanan balonlaşmayı başlangıçta denetlemeye çalışmak 
daha yararlı olacaktı. Oysa BDDK söz konusu düzenlemeleri, şartların 
zorlamasıyla, konjonktürün iniş evresinde (yani 1999-200l ’de) yapmaya 
yöneldi ve hem Türkiye’nin tüm finans kesimlerini, hem de bu kesimlerle 
birlikte reel kesimi daraltan bir sürecin destekleyicisi oldu.
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(2) Yenilikler: Finans sektöründeki yenilikler sadece sermaye akışkanlığını ve 
verimliliği artırmanın değil, ölçüsüz likidite yaratmanın, ihtiyat kurallarını 
“etrafından dolanıp” aşmanın ve muhasebe normlarım çarpıtarak işlemez 
hale getirmenin de aracıdır22. Bu sözcükler türev piyasalarında en çarpıcı 
örnekleriyle tezahür etmektedir; 1990’lı yıllar ve sonrasında akıl almaz 
bir genişleme sergileyen türev piyasaları Dodd (2005)’a göre risk almayı 
kolaylaştırmış ve ucuzlatmıştır. Finans kesiminin gözetim ve denetiminde 
Türkiye’den çok daha deneyimli olan A B D ’de ve AB ülkelerinde 
2007’nin son çeyreğinden itibaren yaşanan ve bazan yolsuzluk sınırını da 
aşan uygulamaların sonucunda ortaya çıkan çalkantılar, ihtiyati kural ve 
standartlardan mucizeler beklenmemesi gerektiğini açıkça kanıtlam ıştır 
(BSB, 2008:40-55).

(3) Saydamlık, asıl ve vekiller, derecelendirme: Son yıllardaki bankacılık 
düzenlemesinin saydamlığa verdiği öneme ve bunun enformasyon 
asimetrisini gidereceği beklentilerine yukarıda değinilmişti. Her ne kadar 
finansallaşma hisse değerlerini en çoğa çıkarmayı şirket yöneticilerinin 
temel hedefi haline getirerek, finans kesimindeki “asıl” ve “vekil”ler 
arasında çıkar yakınlaşması yaratm ışsa da, uluslararası banka üst düzey 
yöneticilerinin sahip bulundukları iç bilgiyi gizleyerek pay sahiplerini, 
düzenleyicileri ve toplumu yanılttıkları 2007-08’deki örneklerle görülmüş, 
2006 ve 2007’de akıllara durgunluk verecek düzeyde maaş, ikramiye 
ve kâr payı alan kimi yöneticilerinin temsil ettikleri banka ve finans 
kuruluşları, 2008’de rekor zararlarla yüzyüze gelmişlerdir. Dolayısıyla, 
banka yöneticilerinin sahip oldukları stratejik bilgileri düzenleyici 
otoriteyle ne ölçüde paylaşacağı belli değildir (Aybar, 2007:23). Son 
yıllardaki bankacılık düzenlemelerinde kendilerine daha büyük roller 
verilen derecelendirme kuruluşları ise 2000’li yıllarda çok kötü sınavlar 
vermişlerdir. A B D ’de önemli bir mali denetim ve derecelendirme 
kuruluşunun itibarını yerle bir eden Enron skandali, bu konuda akla gelen 
örneklerden sadece biridir. ABD bu kuruluşlardaki yoğunlaşm a ve piyasa 
disiplini dışında davranm a eğilimlerine 2006 tarihli Kredi Derecelendirme 
Kuruluşları Reformu Kanunu ile tepki göstermiş, Menkul Kıymetler 
ve Borsalar Kom isyonu’nun denetim yetkilerini artırm ıştır (Elkhoury, 
2008:16). A kgüç’e göre derecelendirme kuruluşlarının çoğu finansal 
kuruluşlarla ilişkilerinde etik kurallara aykırı davranmakla kalmamakta,

22 Bu vesile ile Fine (2007:1 )’dc alıntılanan ve Bank o f England’ın eski direktörlerinden Josiah Stamp’a 
ait olan şu sözcükler hatırlanabilir: “ Bankacılar dünyanın sahibidir. Dünyayı onlardan alın, ama 
para yaratma gücünü onlarda bırakın; bir kalem darbesiyle dünyayı sizden geri alacak mevduatı 
yaratacaklardır. ...Bankacıların kölesi olarak kalmak ve köleliğinizin bedelini ödemek istiyorsanız, 
bırakın para yaratmaya devam etsinler”. Buradaki mevduat ve para sözcükleri, likidite olarak 
okunmalıdır.
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bunun ötesinde siyasal bir tavır olarak emperyal güçlerin desteklemek 
(kösteklemek) istedikleri ülke yönetim lerine olumlu (olumsuz) kredi 
notlan vermektedir (Akgüç, 2008).

(4) Risklerin hesaplanmasındaki güçlük: Bankalar için kredi riski ve 
operasyonel risk, büyük ölçüde kendi karar ve işlemlerinden kaynaklandığı 
için görece daha kolay tahmin edilebilir; oysa bankanın kendi 
kontrolü dışındaki piyasa riskini değerlendirmesi güçtür. Piyasalar güç 
ilişkilerinden ve siyasetten bağımsız olamayacakları için, piyasa riskinin 
hesaplanm asında ne kadar “nesnel” davranılabileceği de söz götürür. 
Uluslararası bankalar için ortaya çıkan ilave güçlük, ilişkide bulundukları 
ülkelerde piyasa riskleri yanında, o ülkelerdeki kredi risklerinin de hesaba 
katılması gereğidir. Değinilen üç risk kategorisi arasında bağınlaşma 
da söz konusu olduğundan, tüm riskleri eşzamanlı ve sağlıklı olarak 
hesaplamak çok güçtür (Aybar, 2007:23).

Özetle Basel II ve benzeri kurallar topluluğu, teknik anlamda ne kadar incelmiş- 
arınmış olurlarsa olsunlar, tekil ülkelerin kendilerine özgü şartlarına tam cevap 
verem ezler ve takdir hatalarına karşı mutlak güvence sağlayamazlar. Hiçbir ihtiyati 
kurallar ve standartlar sisteminden başaramayacağı şeyler beklenmemelidir.

4.3. Finansallaşma ve Muhasebe Standartları

Bankacılıktaki düzenleme tartışmalarında gölgede kalan, ancak son derece 
önemli bir standart oluşturma alanı da muhasebe standartlarıdır. Avrupa 
Parlamentosu ve AB Konseyi, Temmuz 2002’de kabul ettikleri bir yönetmelikle 
menkul kıymet borsalanna bağlı 7000’i aşkın firmanın Uluslararası Muhasebe 
Standartlan’nı (IAS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’m (IFRS) 
kullanmasını istemiştir. Bu standartlan geliştiren Uluslararası Muhasebe 
Standartları Heyeti (IASB), Londra’da yerleşik özel bir kuruluştur ve IASB, 
A B D ’de tescil edilmiş özel bir şirket tarafından yönetilmekte ve fonlanmaktadır. 
Bu şirket gönüllü ve % 60’ı dört büyük denetleme firmasından gelen bağışlarla 
beslenen Uluslararası M uhasebe Standartlan Komitesi Vakfı’dır (IASCF). Bu 
gelişme kamusal yetkinin özel iş alemince fonlanan ve yönetilen bir kuruluşa 
devrinin emsali az görülebilecek, cüretli bir örneğidir (Nölke ve Perry, 2007:1).

Çağdaş muhasebe ölçüm ve raporlam asında Tarihsel M aliyet Muhasebesi 
(HCA) paradigmasından, IA SB’nın tercih ettiği Hakça Değer M uhasebesi (FVA) 
paradigmasına bir yönelim vardır. Geleneksel ve ekonomiye üretim perspektifinden 
bakan HCA, varlıkları edinim fiyatları üzerinden değerlendirirken, ekonomiye 
fınans perspektifinden bakan FVA cari piyasa fiyatlannı kullanmaktadır. Nölke 
ve Perry (2007:4-8)’ye göre IA SB ’nin FVA yönündeki tercihi, masum bir yöntem
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seçiminin ötesindedir ve uluslararası ekonominin finansallaşmasmın gerekli bir 
parçasıdır. Söz konusu tercihin ardındaki itici güç, paydaşların sahip olduğu hisse 
senedi değerlerinin en çoğa çıkmasını şirket yöneticileri için temel amaç haline 
dönüştüren süreçtir (ayrıca, bkz. Orhangazi, 2008:148-54).

5. K ap an ış S ö zcü k leri: B ir  S iyasa l İk tisa t P ersp ek tifi

Türkiye, “Planlı Dönem” adıyla anılan 1960’lı ve 1970’li yıllarda finansal 
piyasalarını baskı altında tutup sanayileşmesini hızlandırdı ve ekonomisine yeni bir 
açılım kazandırdı. Bu dönemin beş yıllık kalkınma planları göreli makroekonomik 
istikrar altında hızlı büyümeyi sağladı. İki kutuplu dünyanın Batı B loku’nda 
yer alan ülkelerde finans kesiminin kalkınma amaçlı politikaların hizmetine 
koşulması ve bu amaçla devletin piyasa kusurları ile ilgili olması gerekmeyen 
müdahalelere girişmesi olağan sayılıyordu (Kazgan, 2008; Şahinkaya, 1999). 
Bu “eski dünya”nın konjonktür çevrimleri esas itibariyle ödem eler dengesinin 
cari işlem kalemleri üzerine kurulu idi; hızlı büyüme çabasındaki ekonomi, 
sınaî ara m allar ve yatırım mallarındaki ithalat gereklerini karşılayacak dövizi 
kazanamadığında istikrarlandırıcı reçeteler (yani yurtiçi harcamaları daraltıcı ve 
harcamaları yurtiçinde üretilen mallara saptırıcı tedbirler) uygulanıyor, böylece 
ortam bir sonraki çevrimin canlanma evresi için hazırlanmış oluyordu (Türel, 
2002: 33-4; Boratav, 2004: 191-2). 1976-87 çevrimi “eski dünya”da doğan ve 
onun genetik izlerini taşıyan son çevrimdi.

Ağustos 1989’da sermaye hesabının serbestleşmesi karan, Türkiye için 
finansallaşan dünya ekonomisinin yörüngesinde yeni bir konjonktürel dinamiğin 
başlangıcı oldu. Bu dinamik Dumenil ve Levy (2005)’in değindikleri gibi 
uluslararası finans tarafından biçimlendiriliyor, çoğunluğu spekülatif nitelikteki 
sennave hareketleri ile ateşleniyor ve sönümleniyordu. Ülkenin ekonomik 
yöneticileri sabit yatırım eğilimini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini olumlu 
etkilediği çok tartışmalı olan bu hareketleri kontrol etme konusunda ne istekli, ne 
de hazırlıklı idiler.

Türkiye’de 1980’li yıllardaki para ve finans politikalarını yönlendiren karar 
alıcıların çok etkilendikleri klasik parasalcı ortadoksluk, esas itibariyle şu 
öncülden yola çıkıyordu: Kapitalist bir ekonomide finansal kesim, reel kesim ile 
(devletin “yanlış” müdahaleleri ile saptırılmadığı sürece) uzun vadede dengeli 
ve ahenkli bir etkileşim içindedir; dolayısıyla finans ve özellikle bankacılığın 
gündemindeki temel sorun, serbestleştirme ve kuralsızlaştırmadır. 1985 tarih ve 
3182 Sayılı Bankalar Kanunu bu anlayışın izlerini taşır.
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Ancak fmansallaşan dünyada bu öncül geçerliliğini yitirmiş, fınans 
kesiminin reel kesimden çok uzun süreler kopabileceği ve sermayenin evrensel 
ölçekte hareketli olduğu bir ekonomik ortamda tüm ülkelerin fınansal varlık 
piyasalarını idare etme sorunu ile karşılaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye’nin 
1993-94 bunalımı gelişen çevre ekonomileri için “yeni dünya”nm habercisi 
olan ve Latin Amerika, Rusya ve Doğu A sya’dakileri öndeleyen bir bunalımdı; 
buna fınans ve bankacılıkta uluslararası sermayenin akışkanlığını ve başatlığını 
sorgulamayan yeni bir düzenleme anlayışı ile cevap verilmesi öngörüldü. 
Dünya ekonomisi fınansallaşırken kendi iktisat politikası pozisyonlarını da 
olgunlaştıran IMF ve Dünya Bankası’nın önderliğinde Türkiye’ye yerleştirilen 
düzenleme anlayışı, basit bir modele dayanıyordu: Eskiden belirli bir alanda 
“kamu yaran”nı kullanmakla görevlendirilen hükümet organları devre dışı 
bırakılarak özerk bir kurul oluşturuluyor, özerk kurula da kurum adıyla hükmî 
şahsiyet kazandırılıyordu. Böylece hükümetin boşladığı kamusal müdahale 
alanları sermaye, sermayenin temsilcileri ve destekçileri tarafından dolduruldu. 
Telekomünikasyondan eneıjiye, tütün ve alkollü içkilerden bankacılığa kadar 
yaygınlaştırılan bu model doğrultusunda BDDK yapılandırıldı. 1999 tarih ve 4389 
Sayılı Kanun ile ara durağından geçen düzenleme anlayışı 2005 tarih ve 5411 
Sayılı Bankacılık Kanunu ile bugünkü yapısına ulaştı. BDDK ’nın özerkliğini 
para politikası düzlemindeki bir diğer özerklikle bütünleyen mevzuat ise 2001 
tarih ve 4651 Sayılı TCMB Kanunu ile getirildi.

1990’lı yıllarda “eski dünya”ya özgü düzenleyici kuralların uygulanmasındaki 
isteksizlik ve başarısızlığın miras bıraktığı sorunlar ve yeni düzenlemenin kurum 
ve kurallarıyla tam yerleşmemiş olması, Türkiye bankacılığını 1999-2001’de 
ciddi bunalımlarla yüzyüze getirdi. B D DK’nın bankacılık sistemini yüksek 
sermaye yeterlilik ve ihtiyat oranlarıyla zorlayarak “ ıslah” etme çabaları, finans 
kesimindeki bunalımı reel kesime taşıdı. 2001 sonrasındaki yıllarda yurttaşlar 
ve vergi m ükelleflerine ağır bir bedel ödetilerek, bankacılık sistemini sağlığına 
kavuşturma yolunda önemli m esafeler alındı. BDDK 2001 depreminin etkilerini 
unutmayan ve ihtiyatı elden bırakmayan bir tutumla, Basel I ve Basel II kurallarını 
Türkiye’ye yansıtmaya başladı. Türkiye’de bankacılığın fmansal yeniliklere ve 
türev piyasalarına şimdiye kadar sınırlı bir açılım gerçekleştirmiş olması, dünyada 
2007’nin ikinci yarısında başlayan finansal çalkantının Türkiye’ye bulaşmasını 
kısmen frenledi.

2000’li yıllarda Türkiye bankacılığının uluslararası piyasalarla 
eklemlenmesi, uluslararası ihtiyati kural ve standartların yerleşmeye başlaması 
ve bankacılığın gayrim illileşm esi, bu kesimdeki bunalım olasılıklarını tümüyle 
ortadan kaldırmamıştır. 5411 Sayılı Kanun ve onu izleyen mevzuat ile BDDK

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan 1 5 9



düzenlem eleri, dünya ölçeğindeki finansallaşm anm  m eydan okum alarına karşı 
çözümü dünya fınans sistemi ile bütünleşm ekte (yani sorun yaratan süreçlerin 
kaynağında yer alm akta) aradı. Artık dünya fınans sistem inde 2007-08’de yaşanan 
çalkantıların ve bunu izleyecek benzerlerinin farklı bağlam  ve ölçülerde de olsa, 
Türkiye’ye yansım asından kaçınılm az. N e kadar iyi tasarlanm ış ve dürüstçe 
uygulanıyor olsa da, ihtiyati kural ve standartların varlığı, bugün dünyada 
yaşanan sistem ik rahatsızlıklara karşı tam güvence sağlayamaz. Öyleyse durmak 
yok, yeni fınansal bunalım lara kadar yola devam!

(P.S. Armağan’ı derleyenlere Temmuz 2007’de teslim edilen bu yazıda 2008’in ikinci yarısında 
yoğunlaşan ve giderek reel kesimi de sarsan küresel fınans bunalımı ve onun Türkiye bankacılığına 
yansımaları ele alınmamıştır. Söz konusu bunalımın dünyada (ve Türkiye’de) fınansal yapı ve 
pratikleri nasıl değiştirdiği (ve değiştireceği) ayrı bir inccleme konusudur.
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EKİ

VERİLER EKİ

Tablo I: TİCARİ BA NK A LA R  KONSOLİDE BİLÂ NÇO LARININ REEL  
ENDEKS DEĞ ERLERİ, 1999-2007 (1999 /11:100)*
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1999 126 90 116 109 104 114 100

2000 145 117 121 115 114 127 106

2001 135 77 151 90 133 112 96

2002 134 64 140 88 153 108 104

2003 146 81 117 102 177 112 110

2004 145 108 112 119 182 119 121

2005 163 162 109 170 217 153 130

2006 /  II” ' 159 173 116 172 179 154 ...
2006'*’ 155 198 129 183 209 158 138

2007 155 238 125 219 250 172 144

* Reci değerlere indirgeme, TEFE veya ÜFE kullanılarak hesaplanmıştır.
** Bankalararası para piyasası alacak ve borçlan ile dağıtılmayan varlık ve yükümlülükler 

netleştirilcrek hesaplanmıştır.
*** t ÜİK. eski milli gelir serileri endeksi.
Kaynak: TCMB, Üç Aylık Bültenler (çeşitli sayılar) ve TCMB / EVDS’den hesaplanmıştır.
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Tablo II A: TİCARİ BA NK A LA R IN  KONSOLİDE BİLÂNÇOLARI /
GÖRELİ PAYLAR, 1990-2007* (VARLIKLAR)

VARLIKLAR

KALEMLER 1990 1995 1999 2000 2002 2004 2006 2007

Rezervler & TCMB’den 
Diğer Alacaklar 12.5 10.4 7.5 6.5 7.8 7.3 8.9 8.5

Dış Varlıklar 10.7 18.6 13.3 12.8 11.0 10.0 12.2 10.4

Hükümetten Alacaklar 
** 15.4 13.1 38.2 39.3 42.7 42.0 33.8 31.1

KİTMerden Alacaklar 5.0 1.3 1.0 0.6 0.1 0.3 0.4

Diğer Mali
Kuruluşlardan Alacaklar 0.7 1.0 1.8 2.3 1.6 1.5 1.0 1.6

Özel Sektöre Verilen 
Krediler

40.7 40.0 25.4 28.5 17.0 28.1 40.3 44.5

Özel Sektörden Diğer 
Alacaklar

4.3 2.5 1.9 3.3 3.5 3.1 2.9 3.3

Sınıflandırılamayan 
Varlıklar (net) *** 10.6 13.2 10.7 6.7 16.4 7.9 0.5 0.1

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Not Edilmek Üzere: 
Tasfiye Olunacak 
Alacaklar / Tüm Banka 
Kredileri, %

- - 11.9 11.5 23.4 7.1 4.5 4.3

* Özel finans kurumlan 2002’dcn sonra “Yurtiçi Bankalar” arasında sınıflandırılmıştır.
** Yerel yönetimlerden alacaklar dâhil
*** Tahvilleri ve iştirakleri içerir.
**** Bankalararası net alacakları ve para piyasası net alacaklannı içerir.
.. : İhmal edilebilir ölçüde.
Uyarı: Toplamlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir.

Kaynak: TCMB. Üç Aylık Bültenler, çeşitli sayılar ve TCMB / EVDS.
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Tablo II B: TİCARİ BANK A LA R IN  KONSOLİDE BİLÂNÇOLARI /
GÖRELİ PAYLAR, 1990-2007* (YÜKÜ M LÜLÜK LER)

YÜKÜM LÜLÜKLER

KALEM LER 1990 1995 1999 2000 2002 2004 2006 2007

YTL Vadesiz Mevduat 13.8 6.0 4.6 4.7 4.2 5.2 5.6 5.9

YTL Vadeli Mevduat ** 32.3 30.2 29.1 27.3 24.5 30.0 35.1 38.9

Yerleşiklerin Döviz 
Tevdiatı

15.5 35.8 30.4 28.2 38.4 28.0 24.2 21.7

Dış Yükümlülükler 8.2 9.9 16.2 17.2 8.4 9.6 14.5 12.3

Hükümetin 
M evduatı *"

15.0 4.5 4.9 5.6 5.0 5.9 3.2 3.0

TCM B’ye 
Yükümlülükler

2.6 0.4 3.9 6.2 0.1 •• 0.9 ••

Özkaynaklar 12.3 12.0 11.0 10.7 17.0 18.4 15.8 17.5

Diğerleri “ ** 0.3 1.1 - - 2.5 2.9 0.7 0.7

Toplam 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Not Edilmek Üzere: 
Dönem Kârı /  Toplam 
Yükümlülükler. %

- - -0.7 -3.2 1.4 2.0 2.2 2.6

Bankaların 
Yükümlülükleri / 
GSMH. %

34 41 77 71 69 64 77 79

Özel Sektöre Açılan 
Krediler /  GSM H, %

14 16 20 20 12 18 29 33

Özel fınans kurumlan 2002’den sonra “Yurtiçi Bankalar” arasında sınıflandırılmıştır. 
** Mevduat sertifikalan dâhil.
*** Resmi sosyal güvenlik kuramları mevduatı dâhil.
**** 2002 sonrasında repo işlemlerinden sağlanan fonları içerir (Şubat 2002 öncesinden bu 

işlemler bilanço dışında izlenmekteydi).
. . :  İhmal edilebilir ölçüde.

Uyarı: Toplamlar yuvarlama nedeniyle tam tutmayabilir.

Kaynak: TCMB, Üç Aylık Bültenler, çeşitli sayılar ve TCMB / EVDS.
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Tablo III: BAN K ALA RIN DÖVİZ VARLIK VE YÜK ÜM LÜ LÜ K LERİ,
1999-2007 (milyar $)
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1999/11 28.9 11.4 15.3 -3.9

1999 34.1 15.0 18.1 -3.1

2000 37.4 17.1 22.9 -5.9

2001 41.2 12.3 19.9 2.4

2002 44.0 12.6 9.6 3.0

2003 49.1 13.6 13.6 3.0

2004 56.6 20.2 19.4 0.8

2005 56.8 22.3 33.1 -10.8

2006 /  II 56.3 24.9 39.7 -14.8

2006 70.6 35.8 42.3 -6.5

2007 88.0 42.2 50.1 -7.9

Kaynak: TCMB, Üç Aylık Bültenler (çeşitli sayılar) ve TCMB / EVDS’den hesaplanmıştır.
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EK 2

TÜRKİYE’NİN IMF VE DÜNYA BANKASI İLE
İLİŞKİLERİ

(Ekim 2003 tarih ve 03 / 324 Sayılı, 5 ’inci Gözden Geçirmeye İlişkin

IMF Ülke Raporu’nun II Sayılı Ek’inden (ss. 54-8) derlenmiştir)

“Dünya Bankası’nın Ülke Yardım Stratejisi (Country Assistance Strategy, 
CAS) uyarınca Türkiye’ye yaptığı yardım beş konu üzerinde odaklanmaktadır:

1. Büyüme ve İstihdam Yaratma Amaçlı Reformlar

• Tarım Reformu Uygulama Projesi (Agricultural Reform 
Implementation Project, ARIP)

• Ekonomik Reform Kredisi (Economic Reform Loan, ERL)

• Finans ve Kamu Sektöründe Programlı Uyum Kredisi (Programmatic 
Financial & Public Sector Adjustment Loan, PFPSAL)

2. Kamu Yönetimi ve Hesap Verilebilirliğinde İyileştirm eler (ERL ve 
PFPSAL ile desteklenmektedir).

3. Sosyal H izm etler ve Sosyal Korum anın G enişletilm esi (PFPSAL, 
Doğrudan G elir Desteği ve Sosyal Dayanışma Fonu ile 
ilişkilendirilm iştir).

4. Afetlerin Etkisini Giderme ve Çevre Yönetimi.

5. İletişim ve Teknolojik İmkânların Geliştirilmesi (Telekomünikasyon 
reformunu gerçekleştirecek bir düzenleyici kuruluşun tesisi, Türk 
Telekom ’un özelleştirilmesi ve temel eğitimde bilgisayarlaşm a için 
destekler).

IMF, yukarıdaki (i) ve (ii) başlıkları altında yer alan ve makroekonomik 
etkileri olan konulara etkili bir biçimde müdahil olmaktadır. IMF (iii), (iv) ve
(v)’ye doğrudan karışmamaktadır.

IM F’nin öncülük ettiği alanlar: Makro politika ve maliye politikası, para 
politikası, kur politikası, fınansal istikrar ve risk idaresi. ../.
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Dünya Bankası’nm öncülük ettiği alanlar: Her iki kuruluşu ilgilendiren 
ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin konular (icra ve iflas reformu, 
şirketlerin yeniden yapılandırılması, D Y Y’nin özendirilmesi, telekomünikasyon 
ve enerjide piyasa(laştırma) reformları, tarım reformu, özelleştirme ve İD T’nin 
yeniden yapılandırılması).

Sorumluluğun paylaşıldığı alanlar: Kamu sektöründe yönetim ve yönetişim. 
Burada ilgi odağı kamu harcama idaresi sistemini mali disiplini sürdürerek 
güçlendirmektir23. IMF kısa dönemli, Dünya Bankası ise orta dönemli konular ve 
tedbirler üzerinde öncülük etm ektedir” .

23 Bu ilgi Aralık 2003 larih ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda 
Aralık 2005’de 5436 Sayılı Kanun’da yapılan kapsamlı değişikliklerle sonuç vermiştir.
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4. Damat Ferit Hükümetinin İktidara 
Geldiğinde Yaptığı Bazı Askeri İcraat

Sina Akşin*

Salih Paşa hükümetinin istifasından sonra 5 Nisan 1920’de kurulan D. Ferit 
hükümetinin askeri alanda yaptığı ilk önemli iş, Kuva-yı Milliyeyi yok etmekle 
görevli Kuva-yı İnzibatiyenin (Hilafet Ordusu da denir) (Kİ) kurulmasıydı. Bunun 
kararnamesi 18 Nisan günlüydü, fakat nedense yayımlanması ancak Takvim-i 
Vekayi’nin 23 Nisan sayısında gerçekleşti.' Oysa Takvim-i Vekayi’nin bundan 
önceki dört sayısında çıkabilirdi. İngiliz askeri istihbaratına göre, hükümet içinde 
bir yanda D. Ferit ve Nigehbancılar denen askeri cemiyet, öbür yanda Dahiliye 
Nazırı Reşit (Rey) ve Kuva-yı İnzibatiyenin komutam olacak olan Süleyman 
Şefik’e ait olmak üzere iki görüş varmış. D. Ferit Kuva-yı M illiyeye karşı 
savaşımı, subaylara hiç güvenmediği için Anzavur gibi nizami (düzenli) olmayan 
güçlerle yürütmek istiyormuş. Oysa ötekiler Kİ gibi bir gücün oluşturulmasını 
savunuyorlarmış ve bu görüşlerini kabul ettirmişler.2 Belki de yayımlanmadaki 
gecikme bu tartışm alar yüztindendi.

Burada Reşit, D. Ferit’in b irçeşit “küçük darbesi” sayılabilecek bir gelişmeden 
söz ediyor. Hükümet kurulurken Harbiye Nazırı olması söz konusu olan 
İsviçre’deki M ahmut M uhtar Paşaya öneri Fransız Yüksek Komiserliği aracıyla 
telgrafla iletilmiş, fakat günler geçtiği halde haber gelmeyince Reşit durumu 
Komiserliğe sormuş. Onlar da gereği kalmadı diye Sadrıazamın teli geri almış 
olduğunu söylemişler. Ertesi gün de (20 Nisan) Paşa kendi kendisini Harbiye 
Nazırı atamış. Reşit’in anlattıklarından anlaşılan, Kİ D. Ferit’in eseriymiş. Nitekim
* Prof. Dr., AÜ SBF
1 Takvim-i Vekayi (TV). 23/4/1336, 3835; Alemdar, (A), 25/4/1336, 493-2793,
2 Foreign Office (FO) 371/5167, E5255/262/44 (21/4).
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Harbiyeye vekalet eden Bahriye Nazırı Sait Paşa bir subay kadrosu oluşturma 
çalışmalarına başlamışken, D. Ferit yerini alarak kafasına göre bildiğini okumaya 
başlam ıştı.3

Kİ, Kuva-yı Milliye adı altında oluşan “erbab-ı şekaveti tedip ve tenkil” için 
kurulmuş “seyyar bir heyet-i inzibatiye” idi (md. 1). Onun için disiplin ve iaşe 
konularında jandarm a nizamlarına, örgüt olarak da doğrudan doğruya Harbiye 
ve Dahiliye Nezaretlerine bağlıydı (md. 2). K İ’nin iki önemli özelliği vardı. Biri, 
Padişaha ve yalnız ona bağlı oluşuydu. Bütün subay erler şöyle and içiyorlardı: 
“Velinimet-i biminnetimiz (zarif) Padişahımız Halife-i M üslimin Efendimiz 
Hazretlerinin ferman ve irade-i hümayunları dairesinde sadakatle, istikametle 
hizmet eyleyeceğime ... ve uğur-u hümayunlarında hayatımı seve seve feda 
eyleyeceğim e...” Bu kişilerin ant içtiklerine dair belge, ant içtirme kurulunca 
onaylandıktan sonra birliğin en yüksek rütbeli amirince saklanırdı. Demek ki Kİ 
yalnızca Padişaha bağlıydı. Yeminde hükümetin, yasaların, hele kuramsal olarak 
yürürlükte olan Kanun-u Esasinin adı hiç geçmiyordu.

İkinci özelliği, Kİ mensuplarının gönüllü ve paralı olmalarıydı. Başka 
birliklerden katılmak olanağı vardı ama, bu durumda gönüllü ve paralı olunuyordu. 
Kİ için 1.250.836 liralık olağanüstü bir ödenek kararnamesi çıkartıldı (18 Nisan). 
Erlere 30, alay komutanlarına 150 lira aylık verilecekti (aradaki rütbeler buna göre 
derecelendiriliyordu (md. 12). 30 lira (1920’de 1 liranın o günün 0,80 ABD doları 
ettiğini düşünürsek) 24 $ demektir.4 M oore’a göre 1920’de İstanbul’daki belli 
başlı fabrikaların birinde işe başlayan işçi 25 lira ($20) aylık olmaktadır. Demek 
ki erler bu tür bir işçinin aylığından % 20 fazla almaktadırlar. Fabrikalarda bölüm 
şefleri ya da çok nitelikli işçiler en fazla 100-150 lira almaktaymış ($ 80-120). 
Bu aylıklar ortalama olarak Kİ alay komutanlarının aldıkları paradan azdır. Söz 
konusu aylıklar pek yüksek görünmeyebilir. Fakat o sırada İstanbul’un sefalet 
koşulları, mâliyenin iflas durumunda olduğu da hesaba katılmalıdır. Her neyse, 
K İ’ye adam bulmak zor olmamıştır.

Sakat kalacak askerlere sakatlık derelerine göre 10 liradan 300 liraya kadar, 
ölenlerin yetimlerine 400 lira tazm inat “derhal” ödenecekti. Bu ödemeler 
subaylarda 1000 liraya kadar yükselebiliyordu.5 Sakatlara, ayrıca, 20 yıl hizmet 
etmiş sayılarak emekli, ya da ölenlerin yetimlerine yetim maaşları bağlanacaktı/

3 Ahmet Reşit Rey, Gördüklerim-Yapttklanm  (İstanbul, Türkiye Y., 1945), s. 284-5.
4 Laurence S. Moore, “Sanayi Yaşamının Bazı Yönleri”, Clarence Richard Johnson (yayın yönetmeni), 

İstanbul 1920 (İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Y„ 1995), s. 147-74.
5 EH Bnb. Hayrı Bey “bagilerce” (asiler) asılması üzerine ailesine 1000 lira ödül verildi, çocukları ve 

eşine maaş bağlandı. Meclis-i Vükela Mazbataları (MVM), c. 219, 247 (21/6).
6 Kİ saflarında savaşırken şelıid edilen Jand. Mülazım Katibettin Efendinin oğluna 602 krş. yetim maaşı 

ve hidemat-ı vataniye tertibinden ayda 1500 krş. maaş bağlandı. TV, 28/6/1336, 3889.
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23 N isan’da Harbiye Nezaretinin bir duyurusu çıktı. İstanbul’da hizmette 
ve açıkta bulunan bütün subayların üç gün içinde Harbiye personel dairesine 
başvurarak “isbat-ı m evcudiyet ve hüviyet” etmeleri isteniyordu. Gelmeyenlerin 
ilişiği kesilecek ve firar etmiş sayılarak divan-ı harbe verileceklerdi. Herhalde 
amaç Anadolu’ya gidenleri saptamak, para tasarruf etmek, belki de kimi subaylan 
yakalam aktı.7

23 Nisanda Ferit’in Harbiye Nazırı vekili olarak bütün subaylara hitap eden 
genelgesi çıktı. Burada Padişahın bu görevi kendisine vermesindeki amacın 
asayişi sağlamak olduğu, çünkü yakında bildirilecek barış koşullarının buna 
göre belirleneceği belirtiliyordu. Padişahın “o muazzam taht-ı saltanat ve 
hilafetinin etrafında toplanalım ” diyordu. Bazı anlaşmazlıklardan dolayı kimileri 
aldatılmışlardı. Bir de altı aydan beri hükümetin anlaşılması zor “muğlak ve 
m ütereddit” davranışlarından ötürü zorunlu olarak meşru olmayan bir akıma 
uyanlar vardı. Bunların doğru yola gelmelerinin koşullarını sağlamak için 
Ferit “bilcümle mesai”sini harcayacağını söylüyordu. Çünkü bu nifaktan ötürü 
“vatanım ız ve hatta ırkımız” tehlikeye giriyordu. Erden müşire değin herkes 
Padişaha itaatle yükümlüydü. Bir zaman dünyaya egemen olma “istidadım” 
göstermiş Osmanlı milletinin ve üç kıtada Osmanlı bayrağını dalgalandırmış 
olan ordunun akibeti “böyle elim olmamalıdır.” Ferit son olarak “kumandan-ı 
zişanımız Padişahımız Efendimiz Hazretlerine” bağlı olan subayları “kemal-i 
sitayişle” takdir, olmayanları da vazife-i askeriyelerine çağırıyordu.8

Ayrıca, İstanbul M uhafızlığı Harbiye Nezaretinin 24 Nisan günlü bir 
emirnamesini duyurdu. Görevde veya açıkta bulunan ordu mensupları 
M uamelat-ı Zatiye (personel) Dairesinden onaylanmış fotoğraflı kimlikleriyle 
Teftiş-i M uhassesat Komisyonuna başvuracaklar, Komisyonun vereceği 
belgeyle maaşlarını alabileceklerdi. M aaşlar yalnızca hak sahibine verilecek, 
İstanbul’da varlığı sabit olmadıkça kimseye “bilvasıta” maaş verilmeyecekti. 
İlgili birim ler hak sahibinin defterini tutup Teftiş-i M uhassesat Komisyonuna 
vereceklerdi. Komisyon birimlere m em ur gönderip yoklama yöntemiyle defterleri 
denetleyecekti.9

Ardından bir de ordu mensuplarına taahhütname imzalatıldı. Bunlar siyasetle 
uğraşmamayı, ululülemre itaatte “sabit” olmayı, görev dışında hiçbir şeyle 
meşgul olmamayı, Padişahın fermanlarına “bütün m evcudiyet” leriyle uymayı 
yükümleniyor, “ubudiyet” (kulluk) bağiyle iftihar ettiklerini bidiriyorlardı. 
Bütün bu önlem ler yetmemiş olmalıydı ki, kimi askeri personel bir de “sadakat

7 Peyam-ı Sabah (PS), 23/4/1336, 10935).
8 PS, 25/4/1336, 10937.
9 A, 26, 29/1336,494-2794,497-2797.
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m ahzarları” (toplu dilekçe) hazırlayıp sundular. Bu belgelerde “Başkumandan-ı 
Azam ve Akdes” (en kutsal) Padişahın her türlü buyruklarına uyulacağı, “uğur-u 
hilafetpenahilerinde” (en kutsal) Padişahın her türlü buyruklarına uyulacağı, 
“uğur-u hilafetpenahilerinde” canları fedaya hazır olunduğu, askerlik mesleğinde 
kalındığı sürece siyasetle uğraşıİmayacağına “Vallah, Billah, Tallah” diye ant 
içiliyordu. Bu m ahzarlar D. Ferit’e sunuldu.10 Görülüyor ki orduya karşı Sarayın 
güvensizliğini giderebilmek için bir önlem furyasına girişilmişti.

28 Haziran günlü bir tezkereyle Harbiye Nezareti (yani D. Ferit) A nadolu’da 
bulunan bütün subayların meslekten çıkarılmalarını önerdi. Meclis-i Vükela 
(Bakanlar Kurulu) bunu aşırı buldu, çünkü aileleri A nadolu’da bulunduğu için, ya 
da meşru bir nedenle A nadolu’da olup da baskı ve zorlamayla “kerhen” kalanlar 
olabilirdi. Onun için “mürettip ve müşevvik ve müsebbipler” ile onlarla birlik 
olanlar araştırılmalı ve çıkarma cezası ve yasanın gerektirdiği işlemler onlara 
uygulanm alıydı."

Bu dönem bir karşıdevrim dönemi olduğundan cezalandırma (tedip) ve öcalma 
büyük önem taşıyordu. Dolayısıyla, askeri m ahkemelere çok iş düşmekteydi. İlk 
haftalarda divan-ı harplerde görülen yoğun atama trafiği bunun bir işaretiydi. 
Ayrıca hükümetin yaptığı ilk işlerden biri divan-ı harp kararnamesini daha 
“uygun” hale getirmek üzere çalışm alar başlatmak oldu.12 23 Nisan günlü 
“Divan-ı Harb-i Örfilerin Teşkili ve Vezaifi Hakkında Kararnam e” gerçekten 
dehşet verici hüküm ler içermekteydi. M ahkemeler subay olan bir reis ve dört 
üyeden oluşuyordu (md. 1). Bunlar tehcir, taktil (öldürme) ihtikar, isyan, alenen 
gasp ve garet (yağma) ve tahrib-i bilad (ülke) suçlarını işlemiş ve Osmanlının 
iç ve dış güvenliğini ihlal etmiş bütün suçluları yargılayıp temyiz edilememek 
üzere kesin hüküm verecekti (md. 3). M ahkemeler kapalı olacaktı ve vekil ya da 
muhami (avukat) bulundurulm ayacaktı (md. 4). İdam cezası ittifak ya da üçte iki 
çoğunlukla (beşte dört?), öbür cezalar mutlak çoğunlukla verilecekti (beşte üç) 
(md. 5). Suçluların “sıfat ve haysiyet-i resmiye ve hususiyesi” hiçbir muafiyet ve 
istisna sağlamayacaktı (md. 8). Önceki kararnamelerin bu Kararnameye aykırı 
hükümleri geçersiz olacaktı.13

Bundan önce sıkıyönetim divan-ı harbince bir duyuru yapıldı. Müslüman 
olmayanlara seferberlikte işlenen “taktil ve tehcir gibi” suçların faillerinin 
yargılanmasına başlanmış. Ne var ki Medine, Filistin, Suriye, Musul, Bağdat, 
Basra, vb. yerlerde M üslümanlara karşı işlendiği söylenen suçların faillerinin 
de yargılanması adalet gereğiydi. Bu gibi yerlerden olan m ağdurlar İstanbul’da 
bulunuyorlarsa, şikayetleri halinde adaleti yerine getirmekte “istical” gösterileceği

10 A, 28/4, 5/5/1336, 496-2796, 503-2803.
11 MVM, c. 219,274 (3/7).
12 A, 11/4/1336,480-2780.
13 TV, 26/4/1336, 3837.
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duyuruluyordu.14 Böyle bir duyurunun olası güdüleri (duyurulan güdü dışında) 
şunlar olabilir: yalnızca M üslüman olmayanlara karşı işlenen suçları kovuşturmak, 
İslami duyguları rahatsız ederdi. İkincisi, Arap ülkeleri üzerinde hak iddia eden 
Sarayın imparatorluk siyasetinin bir gereğiydi Arapları kollamak. Tuhaf olan şey, 
Türklere karşı işlenmiş suçların sanki dışlanmış olmasıydı. B irde Arap sözcüğünü 
kullanmaktan özenle kaçınılmış olması dikkat çekiyor. Belki bu, Osmanlının 
etnik sınıflamalardan bilinen kaçışının bir örneğiydi.

Bu sırada Balkan ve Dünya Savaşının yetkili “harp m üsebbiplerini” ve savaş 
sırasında suç işlemiş olan subayları yargılamak üzere bir divan-ı harp kuruldu. 
Başkan M üşir Zeki Paşa, üyeler I. Ferik Nuri Paşa, Ferik Muhsin Paşa, Ferik 
Yusuf Kenan Paşa, Ferik Sabit Paşa id i.15 Görüldüğü üzere “devr-i sabıkı” sorun 
yapmak yaklaşımı Balkan Savaşını da kapsıyordu.

Ali Kemal bazen “Bilmem Halimiz Neye Varacak” gibi başlıklar taşıyan 
umutsuzca yazılar yazarken (22 Nisan), bazen da şiddet ve kan isteyen yazılar 
yazıyordu. 11 Nisanda hükümetin “fitneyi” tedip edebilirse Kuyucu Murat ve 
Köprülü M ehmet’in Celali ve şakileri yok etmesine benzer bir hizmet yapmış 
olacağını belirtti. Ancak bu başarıya ulaşmak için o “biaman” paşaların yaptıkları 
yapılmalıydı. Daha sonra “İdam! İdam!” diye ‘haykıran’ bir yazısı çıktı (25 
Nisan). “Öbür canilerin” (İTciler) cezalarını eninde sonunda göreceklerine 
güveniyordu. Fakat onlardan “daha adi, daha kötü” oldukları için “bu haydutların” 
(Ankara’dakiler) belalarını daha önce bulacaklarına “hiç” şüphesi yoktu.16 Adeta bir 
hezeyandı bu yazılar. “Karışıklıkları” bastırmak, “nizam-ı alemi” korumak için kan 
dökücülüğünü övmek “klasik” denilebilecek bir Osmanlı tutumu olmakla birlikte 
Ali Kemal kadar bunu (hem de 1920’de) şevkle yapan herhalde çok değildi.

D. Ferit’in yaptığı başka bir iş de 22 Nisan günlü bir mektupla, tutuklanıp 
M alta’ya gönderilmesini istediği kimselerin bir listesini General M ilne’e 
sunmasıydı. Listede bulunanlar arasında Ahmet İzzet Paşa, Kazım Karabekir, 
M. Kemal, Ahm et Rıza, Cafer Tayyar, Veliahdın iki yaveri, Talat, Enver vardı. 
Bunların hepsinin suçlu olduklarını Paşa söyleyecek durumda olmasa bile zarar 
vermelerini önlemek için bu önlemi gerekli görüyormuş. W ebb’e göre eski 
sadrıazam İzzet’in tutuklanması yanlış olurdu. Sivas Kongresi sırasında D. 
Ferit’in isteği ya da onayı ile M. Kem al’le hükümetin arasını bulmak için uğraşmış 
olan Abdülkerim Paşanın listede yer alması ilginçtir. Ayrıca A nadolu’da ya da

14 TV, 24/4/1336, 3835.
15 TV. 27/4/1336, 3838.
16 PS, 22, 11, 25/4/1336, 10934, 10923, 10937. Refi Ccvat (Ulunay) da, tarihin tekerrürden ibaret 

olduğunu, IV. M urat'ın bir elinde fetva, öbüründe kılıç, din ve devlet düşmanlarını böyle tepelediğini, 
böyle tepelemek gerektiğini yazıyordu. A, 12/4/1336, 481-2781.
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Avrupa’da oldukları için îngilizlerin isteseler de tutuklayamayacakları kişilerin 
adlarının bulunması da tuhaftır.17

İdam cezalan gecikmedi. 11 M ayıs günüM ustafaPaşa(Nem rut)başkanlığındaki 
1 numaralı divan-ı harp M. Kemal ve arkadaşlarım  idama mahkum etti. Alemdar 
haberi “M ustafa Kemal ve Hempalarının İdam Kararı” başlığıyla verdi. Daha sonra 
karar 24 Mayıs günü Padişahça onaylandı. Karara göre suç, Kuva-yı Milliye adı 
altında “ fitne ve fesadı” düzenlemek ya da özendirmek, ayrıca Kanun-u Esasiye 
aykırı olarak halktan zorla para ve asker toplamak, bu isteğe uymayanlara “ işkence 
ve eza” yapmak, “tahrib-i bilada” (ülkeyi yıkmaya) kalkışmaktı. M. Kemal 
“Üçüncü Ordu-yu Hümayun M üfettişliğinden m azul” ve askerlik mesleğinden 
çıkarılmış “Selanikli M ustafa Kemal Efendi” diye tanımlanıyordu. Burada bir 
yanlışlık vardı, çünkü bildiğimiz gibi, askerlikten ayrılma çıkarılarak değil, istifa 
ile olmuştu. Divan-ı Harbin bir demokrasi belgesi olan Kanun-u Esasiyi anması 
ilginçtir. M. Kemal yanında Kara Vasıf, Ali Fuat, Alfred Rüstem, dr. Adnan, Halide 
Edip vardı. Hüküm gıyaben verildiğinden, “ele geçtiklerinde” tekrar muhakeme 
edilmek üzere hüküm verilm işti.18 Aynı m ahkeme Fevzi Paşayı da 24 M ayıs günü 
idama mahkum etti, karar 27 M ayısta onaylandı. Fevzi’nin asilere katılmak üzere 
firar ettiği, asilerin m eclislerine girip “fesatamiz” bir söylev verdiği ve “M üdafaa
yı M illiye Vekili” adı altında “Harbiye Nezaretini deruhde” ederek (üstlenerek) 
hilafet ve saltanata karşı “bilfiil” düşmanlığa kalkıştığı belirtiliyordu.19

Üçüncü bir kararla aynı mahkeme bir küme Kuva-yı Milliyeciyi idama mahkum 
etti (karan 6, onayı 15 Haziran). Bunlar, 3. Kolordu Komutanı (KOK) Miralay 
Hüseyin Selahattin, 12. KOK Miralay Fahrettin, 14. KOK Mirliva Yusuf İzzet, 
10. Fırka Ahz-ı Asker (asker alma) Kalemi Reisi Miralay Yanbolulu Abbas Hilmi, 
Miralay İzmirli İsmet (İnönü), 56. Fırka K. Miralay Bekir Sami, Mütekait Ferik 
İsmail Fazıl, eski Erzurum Mebusu Celalettin Arif, Beyrut ve Halep eski Valisi, 
eski Amasya Mebusu Bekir Sami, eski Antalya Mebusu Hamdullah Suphi, Süvari 
Kolağalığmdan müstafi eski Aydın Mebusu Cami, eski İsparta Mutasarrıfı ve eski 
Denizli Mebusu Hakkı Behiç, eski Sinop Mebusu Rıza Nur, Yusuf Kemal, Eskişehir 
M utasamfı Fatin, eski Karacabey Müftüsü Mustafa Fehmi, eski Ankara Müftüsü 
Mehmet Rifat (Börekçi) idi.20 Bu “ana” idamlar içinde Yanbolulu Abbas Hilmi gibi 
tanınmamış bir kişinin ne aradığı akla geldiği gibi, Amasya Askeri Örgütünden 
yalnızca M. Kemal ile Ali Fuat’ın yer aldığı, Refet, Rauf, Karabekir’in yer almadığı 
dikkat çekiyor. Özellikle R auf ve Karabekir gibi tanınmış ve hareket içinde önemli 
kişilerin yer almamasının bir hesaba dayanmış olması olasılığı usa geliyor.

17 F0/5090, E 5357/37/44.
18 A, 13/5/1336, 510-2810, TV, 27/5/1336, 3864.
19 TV, 30/5/1336, 3866.
20 TV, 21/6/1336, 3883; A, 22/6/1336, 547-2847.
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R efet’in idam kararı bir hayli soma, 14 Temmuz günlü Divan-ı Harp kararıyla 
gerçekleşti (onaylanması 25 Temmuzda). Bu kararın özelliği, asteğmenden 
miralaya kadar çok çeşitli rütbelerden 63 kadar subayın idamını öngörm esiydi.21 
Bunlar “kuva-yı bagiyeye” katılıp onun “harekat-ı şekavetkaranelerine” ortak 
olmuşlardı. İdamdan başka, askerlikten çıkarılacak, mallarına elkonacak, 
“aşırmış” oldukları silah, cephane, vb. gereçleri tazmin edeceklerdi.

Amasya Askeri örgütü üyelerine karşı bu değişik davranış biçiminin bir 
anlamı varsa şu söylenebilir: M. Kemal işin başında olduğu için, Ali Fuat 
çok yakın arkadaşı olduğu için idam cezasına çarptırılmışlardır. Diğerlerine 
bir ceza verilmemesi, Amasya Askeri Örgütü üyeleri arasına nifak sokmak 
umudunun sonucu olabilir. Refet’in geç de olsa cezalandırılması ondan pek 
“umut” kalmadığının, R auf ve K arabekir’e ceza verilmemesi onlardan bir takım 
nedenlerle henüz umut kesilmediğinin bir göstergesi sayılabilir. K arabekir’in M. 
Kemal karşısındaki eleştirel tutumu, Kolordusuyla birlikte Ermenilerden Doğu 
A nadolu’ya gelebilecek olupbittilerin karşısında engel sayılması onun istisna 
edilmesinin nedenleri olarak usa geliyor. R auf’a gelince. R auf’un N utuk’ta 
gösterildiği gibi Halifeye içten bağlılık gibi temelden sağcı bir tutumu vardı. 
Bunun farkında idiyseler Saraycılar bu yüzden onun üstüne gitmemiş olabilirler. 
Bir de o sıra R auf M alta’da tutsaktı. Bu yüzden belki de onun cezasını zaten 
İngilizler verecek diye düşünülüyordu.

Yasal Sivas Kongresine karşı sarayın düzenlediği Ali Galip komplosu İç 
Savaşın açılış hamlesiydi. Başarısız olunca köylü çetelerinin isyan hareketleriyle 
harekat yürütülm eye çalışıldı. 4. Damat Ferit hükümetiyle İç Savaş resmen ilan 
edildi. Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi bu yönde fetva verdi, çetelerin 
yanında Kuva-yı M illiyeye karşı bir ordu oluşturuldu ve hareketin önderleri 
divan-ı harp eliyle idama mahkum edildiler. Bu kampanya bütün şiddetiyle 
yürütülürken 11 Mayıs 1920’de İtilaf devletleri Paris’te barış antlaşmasının 
metnini verdiler. Tevfık Paşanın İstanbul’a bildirdiği üzere böyle bir antlaşmayla 
bağımsızlık kalmayacağı gibi, devlet de kalmıyordu. Emperyalizm Osmanlı 
Padişahının kendisine gösterdiği sadakati böyle “ödüllendiriyordu” . Vahdettin 
tam anlamıyla D im yat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştu.

21 TV, 29/7/1336, 3916.
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Ekonomide Saydamlık ve Siyasetin 
Finansal Yönden Denetimi: 

Avrupa ve Türkiye4

Sinan Sönmez**

I. Demokrasi ve Siyasetin Maliyeti

Öncelikle makalenin sınırlarım çizmek için birkaç saptama yapalım. 
Başlıktaki siyaset sözcüğü burjuva demokrasisi çerçevesinde yürütülen siyasi 
faaliyetleri kapsamaktadır. Dolayısıyla kullanılan demokrasi terimi burjuva 
demokrasisi anlamına gelmektedir. Siyasetin aracı kurumu yalnızca siyasi partiler 
değildir ancak para-siyaset ilişkisinin ağırlıklı olarak siyasi partiler ekseninde 
örülmesi ve saydamlığın antitezi olan yolsuzluğun dünya genelinde ağırlıklı 
olarak siyasi iktidar ekseninde gerçekleşmesi nedeniyle siyasi partiler üzerinde 
odaklanılmaktadır.

Demokrasinin fiyatının olmadığı ancak maliyetinin yüksek olduğu genellikle 
kabul gören bir söylemdir. Maliyet kavramı salt parasal boyutlara indirgenmeyip 
geniş kapsamlı olarak ele alındığında, demokrasinin oluşturulması sürecinde 
büyük sosyal ve insani bedeller ödenmiş olduğu ve halen de bir dizi ülkede 
halkların ağır bedeller ödemeyi sürdürdüğü görülecektir. Örneğin kapitalist 
sistem içindeki ekonomik-siyasi güç odağı G -5’i oluşturan ülkelerden Büyük 
Britanya 1689’da anayasal monarşiyi benimsemiş, 1918’de genel oy hakkı 
tanınmıştır. Fransa’da anayasal monarşi 1790’da benimsenmiş, 1871’de

* 28-30 Kasım 2007 tarihinde ODTÜ/Ankara’da toplanmış olan Onuncu Sosyal Bilimler Kongresi’nde 
sunulmuş olan aynı başlıklı bildiri düzeltilerek makaleye dönüştürülmüştür.

** Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, İktisat Bölümü; Ankara Üniversitesi, SBF (e) öğretim üyesi.
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demokratik cumhuriyet rejimine geçilmiş, 1958’d e -M ay ıs  1968’deki çalkantılar 
dışında- istikrar yakalanmıştır. A lmanya 187 l ’de anayasal monarşiyi benimsemiş, 
1919’da ilk demokrasi deneyimini yaşamış, nazi rejiminin diktası ve 2. Dünya 
Savaşı sonrasında, 1949 yılında mevcut demokrasiyi inşa etmiştir. ABD 1783’de 
bağımsızlığını ilan etmiş, 1824’te siyasi parti tabanlı hükümet kurulmuş, I856’da 
mevcut siyasi sistem oluşturulmuştur. Japonya’nın 1945 ’de parlam enterm onarjiye 
geçişi siyasi parti iktidarıyla eşzamanlı olmuştur. Demokrasinin yerleştirilmesi 
Büyük Britanya’da 27 ile 256 yıl, Fransa’da 78 ile 168 yıl, A lm anya’da 30 ile 
80 yıl, A B D ’de 30 ile 70 yıl arasında, Japonya’da 50 yılda gerçekleşm iştir.1 
Gözlerimizi dünya coğrafyasındaki diğer ülkelere ve toplumlara ve de Türkiye’ye 
çevirdiğimizde farklı süreçler ve süreleri görüyor, farklı öykülere tanık oluyoruz. 
Halk egemenliği, laiklik, insan haklarının korunması, düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğüne dayalı siyasal çoğulculuk ve katılımcılık, çoğunluğun baskısını 
engellemek doğrultusunda iktidarın kurumsallaşmış etkin denetimi gibi ana 
ilkelere dayalı demokratik sistemin yerleşmesi farklı güç gruplarının karşılaştığı, 
çatıştığı veya uzlaştığı bir alan olmaktadır. Kuşkusuz Batı Avrupa da dahil 
olmak üzere her topluma özgü bir süreç yaşanmakta, farklılaşma belirmekte ve 
bu mücadelede ağır bir sosyal bedelin ödenmesi de kaçınılmaz gözükmektedir. 
Bu bedelin demokrasinin yerleştirilmesi için mücadele veren sın ıf ve katmanlar 
tarafından ödendiği bilinen tarihsel bir gerçektir. Örnek olarak Fransa, Almanya 
ve İspanya gibi burjuva demokrasisinin yerleştiği üç AB ülkesi ele alındığında 
yaşanan farklı süreçler kadar ortak payda somutlaşmaktadır. Diğer yönden askeri 
cuntalar ve sivil otoriter rejim ler altında uzun süre yaşayan Latin A m erika’nın 
son dönemlerde yaşadığı demokrasi serüveni anlamlı olduğu kadar yol gösterici 
niteliğe sahip gözükmektedir. İslam coğrafyasında yer alan toplumlarda “burjuva 
dem okrasisi” sorunsalının tasfiye sürecine sokulduğu, bazı ülkelerde demokratik 
sistemin oluşturulması, diğerlerinde güçlendirilerek sürdürülmesi yerine islami 
düşünce ve ilkelere göre devletin ve siyasi rejimin dönüştürülmesi gündeme 
oturtulmaktadır. Bu gelişmeye en anlamlı örnek laikliğin tasfiye sürecine sokularak 
islami düşünceye dayalı bir rejime sürüklendinlm eye çalışılan Türkiye’dir.

Demokrasinin bir siyasal rejim -parlam enter, başkanlık, yarı-başkanlık- 
olarak parasal maliyeti, finansmanı ve finansmanın denetimi diğer önemli boyutu 
oluşturmaktadır. Demokrasinin inşası ve sürdürebilirliği yönünden siyasetin 
finansmanına ilişkin sorunların irdelenmesi öncelik taşımaktadır. Demokrasinin 
sine qua non koşulu olan siyasi katılımın sağlanabilmesi toplumsal düzeyde 
ancak örgütlenme ile olanaklı kılınmaktadır. Baskı ve çıkar gruplan ve/veya sivil 
toplum örgütleri ve siyasi partiler aracılığıyla siyasi katılımın sağlanabilmesi 
söz konusu kurum ve/veya kuruluşların finansmanı sorununun önemini ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda -ilkesel olarak- siyasal iktidarı hedefleyen siyasi

I Nassmachcr, 2003.
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partilerin finansman kaynaklan ile harcam alannın denetimi ön plana çıkmaktadır. 
Siyaset ile ekonomik-fınansal faaliyetlerin doğrudan ve dolaylı bağlantıları 
etkin denetimin önemini artırdığı gibi yolsuzluğun engellenebilmesi açısından 
ekonomide saydamlığın gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Şöyle ki, saydamlık 
azaldıkça siyasi faaliyetlere yasal olmayan yoldan kaynak aktarımı kolaylaşmakta, 
yolsuzluk yaygm laşabilm ekte ve siyasetin iş dünyası tarafından şekillendirilip, 
yönlendirilmesi daha kolay olmaktadır. Bu tür etkiler siyasi rejim değişikliğine 
giden yolları bile açabilmektedir.

II. Para-Siyaset İlişkisi ve Yolsuzluk

Para-siyaset ilişkisi her zaman var olmuştur. 1960’lı yıllarda Kalifoniya’da 
temayüz etmiş bir politikacı olan Jesse U nruh’un parayı “siyasetin ana 
sütü” olarak nitelendirmesi mizahın ötesinde gerçekçidir. Siyasetin özellikle 
günümüz koşullarında maliyeti yüksektir. Siyasetin maliyeti arttıkça partilerin 
ve siyasetçilerin fınansal kaynağa olan ihtiyaçları artmaktadır. Siyasi partilerin 
ve dolayısıyla siyasi faaliyetlerin ana finansman kaynakları etkin bir denetimin 
gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Üye aidatlarının dışında, özel sektör veya 
iş çevrelerinden sağlanacak destek, yani özel finansman ve de kamu finansmanı 
(devlet veya hazine yardımı) başlıca iki kaynak olarak belirmektedir. Özel 
finansman yasal olabilir veya yasaklanmış olmakla birlikte diğer yollardan 
sağlanabilir. Yasal olması durumunda bile finansmanı sağlayanlar hükümeti 
kendi çıkarları doğrultusunda politika oluşturmaya yönlendirmektedir. Yasadışı 
finansman ise daha karmaşık ilişkilere ve suç ortaklığına giden yolları açmaktadır. 
Ekonomide saydamlığın eksikliği iktidara gelen partilerin illegal veya gayri ahlaki 
yönde savrulmasına uygun zemini hazırlayacaktır. Saydam olmayan ekonomilerde 
yasal faaliyetlerden sağlanmayan fonlar belirli am açlar doğrultusunda kullanılarak 
siyasi yaşamı baskı altına alabilir, yönlendirebilir. Kamu finansmanı daha kabul 
edilebilir ve tarafsız gözükse de, vergi yükümlülerinin katkısıyla oluşturulduğu 
için yararlanacak partilerin belirlenmesinde kriterlerin sağlıklı olarak saptanması 
ve harcamaların etkin denetimi gerek hukuksal ve etik, gerekse siyasi açıdan 
önem taşımaktadır. Dolayısıyla siyasetin finansman kaynaklarının sıkı 
denetimi, yolsuzluğun azaltılabilmesi ve siyasi iktidarın parasal güç odaklarına 
bağımlılığının önemli ölçüde engellenebilmesi açısından yaşamsaldır. Siyaset ile 
ekonomi arasında saydam olmayan ilişkilerin mevcut olduğu koşullarda siyasetin 
kirlenmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Böyle bir ortamda demokratik kurumların 
sağlıklı çalışabilmesi olanaksız olduğu için bir bütün olarak demokratik rejim 
darbe almakta hatta denetlenemeyen finansal kaynaklar rejim değişikliği niyet 
ve girişimlerini beslemektedir. Dolayısıyla saydamlık, siyasette ve kamu 
yönetimindeki yolsuzluğun engellenmesi için mutlaka ulaşılması gerekli bir 
hedef ve aynı zamanda bir araçtır. Yolsuzluğun panzehiri olan saydamlık temsili
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demokrasinin meşruiyet temellerinin korunması ve sağlamlaştırılması için 
olmazsa olmaz koşuldur.

Yolsuzluk düşünce planında bazı hristiyan kökenli yazarlar tarafından Adem 
ve H avva’ya dayandırılmış olsa da, yolsuzluğun tarihine ilişkin araştırm alar bu 
olguyu ilkçağa kadar taşımaktadır. Özellikle kent devletlerin ortaya çıkması 
yolsuzluğun somutlaşmasına ve yaygınlaşmasına yol açmıştır. Kavram ve sözcük 
olarak yolsuzluk (corruption) Latince “corruptio” (bozulma) sözcüğünden 
türetilmiş ve ilk kez XII. yüzyılda kullanılmaya başlanmış ve giderek yaygın bir 
kullanım alanı bulmuştur. Tarih boyunca yolsuzluğa göz yumulan veya sözde 
yasal yaptırımların uygulandığı dönem ler birbirini izlemiştir. Avrupa’da 1810 
tarihli Napolyon Medeni Kanunu ile kamusal alanda yapılan yolsuzluklara 
ciddi yaptırım lar uygulanmaya başlanmıştır. Böylelikle 19. yüzyılda modem 
kamu yönetiminin yerleşmesiyle birlikte kamu görevlilerinin görevleri ile ilgili 
yaptıkları yolsuzluk üzerinde duyarlılık artmış, yaptırım lar ağırlaştırılm ıştır2. 
Bununla birlikte m odem  zamanlarda yolsuzluğa kamu yönetimi, siyaset bilimi 
ve kamu ekonomisine ilişkin üniversite ders kitaplarında yer verilmiş, belirli 
bir teorik içerik kazandırılmıştır. Yolsuzluk ve rüşvetin, yani “mahşerin bu iki 
a tlısf’nın iktisadi, sosyal, siyasal, kültürel, vd., dayanakları bulunmaktadır. 
Rüşvet yasalara aykırı olarak haksız çıkar sağlamanın karşılığı “piyasadışı” bir 
“bedel” olarak düşünülmektedir.

Siyasetçiler ve siyasi partilerin, daha genel olarak siyasi faaliyetlerin 
finansmanı özellikle demokrasinin yerleşmediği, demokratik denetimin 
uygulanmadığı, ekonomide ve kamu yönetiminde saydamlığın sağlanamadığı 
toplumlarda yolsuzluğun yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Siyasi yolsuzluk, sahip 
olunan gücün özel çıkar sağlama doğrultusunda kullanılmasıdır. Bu bağlamda 
daha çok güç ve servet elde edilmesi amaçlanmaktadır. Siyasi yozlaşma yalnızca 
paranın el değiştirmesine indirgenemez; siyaseti yozlaştıran ve demokrasiyi 
tehdit eden nüfuz ticareti ve kayırmacılık da kapsam içindedir. Özellikle genel ve 
yerel seçimler sonucunda seçilen siyasetçilerin teorik olarak halkın temsilcileri 
olmaları ve kamusal otorite yetkisine sahip bulunmaları kendilerine kamu 
çıkarına uygun hareket etme yükümlülüğü getirmektedir. Bu nedenle siyasi 
yolsuzlukların bürokrasideki yolsuzluklardan daha farklı değerlendirilmesi 
söz konusudur. Üstelik siyasi alandaki yolsuzluk kamusal yaşamda saydamlığı 
perdelemekte, kam uoyunun siyasetçilere ve siyasal partilere olan güvenini 
sarsm aktadır3. Aşağıda yolsuzluğa bulaşan kimi siyasetçileri kapsayan bir 
liste verilmektedir. Peru dışındaki ülkelerin ortak paydası, değişik derecelerde

2 Nations Unis, Convention Pcnaie sur la Corruption (Convention Against Corruption), STE no: 173,
Rapport Explicatif, 31 Ekim 2003. Bu sözleşme 14 Aralık 2005 tarihimle yürürlüğe girmiştir.

3 Hodess, 2004, 11 ; Pelizzo, 2004.
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olmak üzere demokratik olmayan rejimlere sahip bulunmalarıdır. Başvurulan 
dönemde kanlı bir diktatörlüğün hüküm sürdüğü H aiti’den, B alkanlar’daki 
savaşın sorumluluğunu büyük ölçüde taşıyan bir siyasi yönetimin mevcut 
olduğu ve savaş sonunda parçalanmanın travmasını yaşayan Sırbistan’a uzanan 
geniş bir coğrafyada yerleşik siyasi rejim ler söz konusudur. Tabloda yer alan 
veriler kişi başına G SY İH ’nin çok düşük olduğu yoksul ülkelerde yolsuzluğun, 
zimmete geçirilen para tutarının “dudak uçuklatacak” kadar yüksek olduğunu 
göstermektedir.

Tablo 1. Yolsuzluğun Boyutları

Kişi Görevi

Zimmete 
Geçirilen Para 

Tutarı 
(ABD $)

Kişi Başı 
GSYİH 

2001 
(ABD $1

M uhammet Suharto
Endonezya Devlet Başkanı, 
1967-98

15-35 milyar 695

Ferdinand M arcos
Filipinler Devlet Başkanı, 
1972-86

5-10 milyar 912

Mobutu Sese Seko
Zaire Devlet Başkanı, 
1965-97

5 m ilyar 99

Sani Abacha
Nijerya Devlet Başkanı, 
1993-98

2-5 milyar 319

Slobodan Milosevic
Sırbistan/Yugoslavya Devlet 
Başkanı, 1989-2000

1 milyar -

Jean-Claude Duvalier
Haiti Devlet Başkanı, 
1971-86

300-800 milyon 460

Alberto Fujimori
Peru Devlet Başkanı, 
1990-2000

600 milyon 2.051

Pavlo Lazarenko
Ukrayna Başbakanı, 
1996-97

114-200 milyon 766

Amoldo Aleman Nikaragua Devlet Başkanı, 
1997-2002

100 milyon 490

Joseph Estrada
Filipinler Devlet Başkanı, 
1998-2001

78-80 milyon 912

Kaynak: Hodess, R (2004), “Introduction”, Global Corruption R cport2004, Transparency International, 
London: Pluto Press, s. 13.
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Siyasetin finansmanına bağlı yolsuzlukların nedenleri/türlerini aşağıda 
belirtilen ana gruplara ayırabiliriz4:

- Seçmenlerin belirlenen aday(lar) veya siyasi parti için oy kullanması 
amacıyla seçim öncesinde doğrudan ve dolaylı olarak parasal destek sağlanması, 
ayni yardım ve hatta geçici istihdama başvurulması. Ayrıca seçilmiş siyasi 
organlardaki (parlamento, belediye meclisi, vd) temsilcilere çıkar sağlayarak 
oylarının satın alınması (yasal olmayan oy alışverişi).

- Yasal düzenlemelere aykırı her türlü finansmanın sağlanması.

- Herhangi bir parti yetkilisinin gayri ahlaki ve/veya yasal olmayan 
yollardan sağladığı parasal kaynakların seçim kampanyasında ve/veya parti 
faaliyetlerinde kullanılması.

- Devletin parasal kaynakları ve olanaklarının (altyapı, kamu hizmeti) siyasi 
am açlar doğrultusunda yasalara aykırı olarak partizanca kullanılması, belirlenmiş 
üst harcama sınırının aşılması ve özel sektörün siyasal iktidar tarafından bağış 
yapmaya zorlanması.

- Sağlanan parasal kaynaklar karşılığında yasal ve/veya gayri ahlaki biçimde 
iş takibi, atama ve geniş kapsamıyla kayırma ve kollam a sözü verilmesi ve bunun 
gerçekleştirilmesi. Şaibeli fınansal kaynak sağlayan kişi ve kuruluşların yasal ve/ 
veya ahlaki olmayan karşılık beklentisi içinde olmaları şaşırtıcı değildir. Varlıklı 
ve etkili kişiler, iş çevreleri ve yasadışı örgütler partilerin seçim kampanyalarının 
finansmanına katılmakta ve bunun karşılığında korunma, kendi çıkarlarına uygun 
politikalar ve hatta hükümette ve/veya üst bürokraside temsil edilmeyi talep 
etmektedirler

Yolsuzluk kategorisine dolaylı olan giren fakat kapsamlı etkileri açısından 
çok önemli olan bir uygulama da büyük iş çevrelerinin fınansal desteğini alarak 
iktidar (merkezi ve/veya yerel yönetimler) olduktan sonra bu çevrelerin çıkarlarını 
koruyan politikaların siyasi iktidar tarafından uygulanmasıdır. Yani belirli sermaye 
gruplarının (fınansal) desteğini alan siyasi parti(ler) iktidar olduklarında, şu veya 
bu biçimde karşılığını ödemektedirler. Bu karşılık, dolaylı ve dolaysız olarak 
iktisat politikası tercihleri ve fınansal kaynak aktarımına uzanmaktadır. Bir başka 
deyişle devletin rant yaratm a ve paylaşımında taraf olması, hatta büyük sermaye

4 Bkz. Transparency International, Global Corruption Report, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007; Tanzi,
2002; Pinto-Duchinsky, 2002; TEPAV, 2005.
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grupları arasında taraf tutması, her zaman yasalara aykırı bir durum yaratmasa 
da, geniş kapsamlı olarak yorum landığında rüşvet olarak kabul edilebilir. Vergi 
sisteminde sermaye gelirleri ve fınansal ranta tanınan istisna ve muafiyetler, bu 
bağlamda sermaye gelirlerinin ve rantın sembolik oranlarda vergilendirilmesi 
veya vergiye konu olmamaları en tipik örneklerden biridir. Kaldı ki, özü itibariyle 
yasallık çerçevesi içinde kalan bazı uygulamalarda siyasal iktidar m ensuplan ve/ 
veya bürokratlar devlet üzerinden, yani devlet aygıtını kullanarak haksız kazanç 
sağlarlarken, bazen de “devlet adına” yapılan bazı işlemlerde “yasal öz” tamamen 
boşaltılmaktadır. Kamu işletmelerinin çok düşük bedel üzerinden özelleştirilmeleri 
belirtmiş olduğumuz iki türden yolsuzluğa yol açabilmektedir. Kamu ihalelerine 
fesat karıştırılması ve kamu bankalannın özel ticari bankalardaki usulsüzlüklerde 
araç olarak kullanılmaları ise kamusal işlemlerdeki “yasal öz”ün tamamen 
boşaltıldığı yolsuzluklara verilebilecek örneklerdir. Bu örnekleri çoğaltmak ve bu 
konuda geniş bir yelpaze oluşturmak için bizzat Türkiye’deki 1980 sonrası iktisat 
politikalarına,vergi sistemine, bankacılık sektörüne göz atmak yeterlidir. Alanın 
genişletilerek kamunun faaliyette bulunduğu tüm alanların dikkate alınması 
yolsuzluk ve rüşvet yelpazesinin de genişlemesine yol açacaktır.

Yukarıdaki saptam alar ile bağlantılı olması açısından Dünya Ekonomik 
Forum u’nun 2003-2004 dönemi Küresel Rekabet Raporu’da yer alan bazı 
bulgular anlamlı gözükmektedir. Özel işletmelerin faaliyette bulundukları 
ekonom ik ortamın (çevrenin) değerlendirilmesi doğrultusunda 102 ülkede işletme 
yöneticilerine sorulan yüzden fazla sorudan üçü siyasi yozlaşma ve yolsuzluğa 
ilişkin olup anlamlı ve ilginç bulgulara ulaşılmasını sağlam aktadır5. İlk soru 
“ firmaların hüküm et politikalarını etkilem ek için hangi sıklıkta belgesiz ödeme 
yaptıklarını veya rüşvet verdikleri”ne ilişkindir. 102 ülkenin 28 ’inde, yani % 
27’sinde bu tür yasal olmayan ödemenin hiç yapılmadığı veya çok nadir olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Diğer yandan 18 ülkede (% 17) bu amaç doğrultusunda 
verilen rüşvetin -oldukça- yaygın olduğu sonucu çıkmaktadır., Türkiye’ de dahil 
olmak üzere 58 ülke (% 56) iki grup arasında yer almaktadır. İkinci soru “siyasi 
partilere yönelik yasal olmayan bağışın sıklığı”dır. Yanıtlar 19 ülkede (%18) bu 
tür bağışın nadir olduğunu işaret ederken, Türkiye’nin de yer aldığı 42 ülkede 
(% 41) bu uygulamanın çok yaygın olduğu, 43 ülkede (% 41) ise orta derecede 
yaygınlığa sahip olduğu sonucunu vermektedir. Üçüncü soru “yasal olan siyasi 
nitelikteki bağışların uygulanan politikaları ne düzeyde etkilediğidir” . Yanıtlar 
11 ülkede (% 11) düşük, 22 ülkede (%21) yüksek, Türkiye de dahil olmak 
üzere 69 ülkede (% 69) orta düzeyde etkinin ortaya çıktığını işaret etmektedir. 
Değerlendirme için 1 ile 7 arasında puan verilmiştir; 5 ve üzeri düşük siyasal 
yolsuzluğu, 3 ile 5 arasındaki puanlar orta düzeyde yolsuzluğu, 3 ve altındaki

5 Porter, Schvvab, Sala-i-Martin,Lopez-Claroz, 2004.
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değerlendirme ise yüksek siyasal yolsuzluğu işaret etmektedir. Üç soruya ilişkin 
ortalama (medyan) puanlar sırasıyla 4, 10, 3, 25 ve 3,80’dir. Türkiye, ilk ve 
üçüncü soruya verilen yanıtlar açısından 2. grupta, ikinci sorunun yanıtı itibariyle 
3. grupta, yani yüksek siyasal yolsuzluğun yaşandığı ülkeler grubunda yer 
almaktadır. Bu değerlendirme anketi 11 ülkenin sürekli olarak düşük yoğunluk/ 
yaygınlıkta yolsuzluğun yaşandığı ülkeler grubunda yer aldığını, özellikle de 
Danimarka, Finlandiya ve Singapur’da ortalama puanın en az 6 veya üzerinde 
bulunduğunu göstermektedir. Buna karşın 10 ülkede yolsuzluk düzeyi yüksektir; 
bunlardan üçü Orta Amerika (Guatemala, Honduras, Panama), dördü Güney 
Amerika (Arjantin, Bolivya, Ekvator, Paraguay), geriye kalan üçü (Madagaskar, 
Filipinler, Romanya) diğer coğrafık bölgelerde yer almaktadır. Her ne kadar 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında net bir ayrım ortaya çıksa da, Tunus 
ve Ü rdün’ün üç soruda da 5 ’in üzerinde puan topladığı, buna karşın 4 ’ün altında 
puan toplayan ülkeler arasında 3 AB ülkesi bulunduğu saptanm aktadır (İrlanda, 
İtalya, Yunanistan). Düşük puanlı Bulgaristan, Romanya ve Slovakya’nın 2004
2007 döneminde A B’ye üye oldukları da dikkate alındığında AB ülkelerinin 
türdeş olmadığı ortaya çıkmaktadır. Diğer bir nokta bu sorulara verilen yanıtların 
gerçeği ne derece yansıttığına ilişkindir. Bu açıdan A B D ’nin konumu en anlamlı 
örnek olarak ele alınabilir. Üç soruya verilen yanıtlara göre A B D ’nin skoru 
sırasıyla 5,1, 4,8 ve 3 ,0’dır. İlk iki soru dikkate alındığında A BD ’nin puanı 
ortalam a’nın üzerinde, üçüncü soruda ise altındadır. Bir başka deyişle A B D ’de 
kayıtdışı ödem eler ve yasal olmayan bağışların sıklığı dünya ortalamasının 
altında olması nedeniyle siyasi yolsuzluk derecesi yüksek çıkmamaktadır. Buna 
karşın yasal bağışların resmi politikaları etkileme gücü 102 ülke ortalamasının 
üzerindedir. Bu sonuncu saptamanın A B D ’nin uluslararası planda hegemon güç 
olmak için verdiği mücadele dikkate alınarak açılması gerekiyor.

A BD ’nin petrol başta olmak üzere doğal kaynaklan yakından denetleme 
stratejisi ve politikaları, çokuluslu petrol şirketleri ve Bush yönetimi arasındaki 
ilişkileri kısaca ele alalım. Petrol sektöründe dört büyük şirket uluslararası 
piyasaya hakimdir. Bunlar İngiltere kökenli British Petroleum-Amocco ve Royal 
Dutsch/Shell ile ABD kökenli Exxon-Mobil ve Texaco-Chevron’dur. 1970’li ve 
1980’Ii yıllarda A BD ’nin çıkarı silah üreten büyük şirketler, petrol şirketleri ve 
finansal kurumlar arasındaki işbirliğine dayanmıştır. Yani silah üreticileri-petrol 
şirketleri koalisyonu yapılmış, finansal kurum lar da kendilerine bu koalisyonda 
yer bulmuşlardır. SSC B ’nin ve Avrupa’daki sosyalist blokun çözülme sürecine 
girmesi belirtilen koalisyonu zayıflatmaya başlamıştır. Bunun yerini ileri 
teknoloji, küresel genişleme ve firma birleşmelerinin damgasını vurduğu yeni bir 
işbirliği almıştır. Buna Anglo-saksonlar “Technodollar-M ergerdollar” koalisyonu 
sıfatını uygun bulmaktadırlar. Bir başka deyişle finansal küreselleşmenin
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damgasını vurduğu, uluslararası planda sermaye akışkanlığının hızlandığı ve 
kütlesel fınansal sermayenin hızla yön değiştirdiği bir ortama girilmiştir. Bunun 
ana nedeni giderek artan birikimin reel sektörde, yani üretken alanlarda karlılığın 
düşmesi sonucunda spekülatif piyasalara yönelmesidir. Yeni koşullarda yüksek 
enerji fiyatları bir tehdit olarak görülmüştür. Çünkü yüksek fiyatlar “yükselen 
piyasalar”daki büyüme hızını keseceği gibi, yatırımcıların da güvenini sarsacak, 
fınansal sermayenin akışkanlığı azalacak ve menkul kıymetler borsasını olumsuz 
etkileyecektir. Clinton döneminde dünya çapında askeri harcamaların üçte bir 
oranında azalmasına bağlı olarak silah üreticileri ve tacirlerinin karları düşmüş 
ve fonlar spekülatif piyasalara yönelmiştir. Benzer biçimde petrol şirketleri de 
kar marjlarının ciddi biçim de daraldığını görmüşlerdir. Seksenlerin başında ham 
petrolün varil başına fiyatı bugünkü dolar cinsinden 90 doların üzerindeyken büyük 
petrol şirketleri toplam karda % 20’lik bir paya sahip olmuştur. Bu tarihten sonra 
petrol fiyatındaki düşme eğilimi îran-lrak savaşı (1980-88), İsrail’in Lübnan’ı 
işgali (1982), L ibya’nın ABD tarafından bombardımanı (1986), Körfez’deki 
“ tanker savaşı” (1980’lcrin ortası), Körfez savaşı (1990/91) gibi gerginliklerle 
önlenmeye çalışılmıştır. Buna rağmen 1990’Iı yıllarda petrol fiyatındaki düşme 
belirginleşmiş ve C linton’un başkanlığının sona erdiği 2000 yılında fiyat 14 dolar 
düzeyinde oluşmuştur. Petrol şirketlerinin toplam şirket karlarındaki payı da % 
3 ’ün altına inmiştir. G.W. B ush’un ilk seçim kampanyasında destekçiler arasında 
petrol şirketleri ve silah üreticilerinin ön sıralarda yer alması da rastlantı değildir. 
Bush yönetimi askeri harcamaları artırarak, uluslararası planda sürekli gerginlik 
yaratarak, işgallere başvurarak ve savaşa hazır olduğunu göstererek petrol 
fiyatlarının artmasını sağlamakta ve kendisine destek veren grupların çıkarlarım 
gözetmektedir.

IV. Siyasi Partilerin Finansman K aynaklan ve Düzenleme 
Rejimleri

Siyaset yapmanın, bu bağlamda siyasi partilerin seçim kampanyaları kadar 
seçim dışı dönemlerdeki faaliyetlerinin yol açtığı harcam alar demokrasinin 
maliyeti olarak düşünülebilir. Kuşkusuz her siyasi sistemin sosyal ve parasal 
maliyeti bulunmaktadır. Demokrasilerde karar alma sürecinde bazı sosyal katman 
ve/veya baskı ve çıkar gruplarının belirleyici olması ve uygulanan politikalarının 
maliyetinin diğer katmanlar üzerine yıkılması esas itibariyle demokrasinin toplam 
maliyeti olarak algılanmalıdır. Siyasi partilerin siyaset zemininde en önemli 
aktör olduğunu bir kez daha anımsayarak dikkatimizi siyasi partilerin yaptıkları 
harcamaların fınasmanı üzerinde toplayacağız. Siyasi partilerin gelir (finansman) 
kaynaklarını aşağıda belirtilen gruplarda toplamak olanaklıdır6:

6 Austin ve Tjemströnı, 2003; SCPC, 2006.
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- Parti üyelerinin ödentileri ve Parlamentoya ve yerel m eclislere/yönetimlere 
seçilmiş temsilcilerden yapılan kesintiler.

- Özel kişilerin bağışları.

- İş çevrelerinin bağışları

- M evduat, kira, fınansal getiriler, vb. gelirler.

- G irişim cilik gelirleri ve ticari faaliyetlerden sağlanan gelirler.

- Kamusal mali destek veya hazine yardımı

- Uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerden sağlanan finansman

- Yasal olmayan ve gayri ahlaki gelirler (rüşvet, aracılık komisyonu)

IV. 1. Genel Planda Finansman ve Düzenleme

Öncelikle Avrupa demokrasilerinin ötesine geçerek, dünyadaki diğer coğrafık 
alanları da kapsayan ve “yasal gelir kaynaklan”nı dikkate alan araştırmalardan 
ikisine başvurarak yapacağım ız çıkarsamaların ilginç olacağını düşünüyoruz.

M. Pinto-Duschinsky’nin yaptığı araştırm ada7 başvurulan 143 ülkenin 
% 59’unda siyasi partiler hazine yardımı alırken % 4 9 ’unda ayni yardımlar 
yapılmakta, ele alman 103 ülkenin % 19’unda partilere bağış yapanlar vergi 
indiriminden yararlanmaktadır. Freedom House’un “özgür” ve “göreli özgür” 
olarak nitelendirdiği 104 ülkeyi dikkate alan Pinto-Duschinsky’nin yaptığı 
taramada bu ülkelerin yarısında iş çevreleri, sendikalar hatta yabancıların 
finansmana katıldıkları görülmektedir. K ısıtlamalara gelince; ülkelerin % 
41’inde harcamanın, % 2 8 ’inde fınansal katkının kısıtlanması söz konusudur. 
Ülkelerin % 62’sinde kaynakların açıklanması, % 49’unda yabancı bağışların 
yasaklanması, % 41’inde kampanya harcamalarının kısıtlanması, % 32’sinde 
bireysel bağış yapanların açıklanması, % 16’sında iş çevrelerinin bağış yapması 
yasaklanmıştır.

İDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) 
tarafından yapılan ikinci araştırm ada8 “finansmanın düzenlemesi ve uygulam a”, 
“gelir beyanı”, “tavan gelir”,’’gelir kaynaklarına kısıtlama”, ’’harcamanın beyanı 
ve tavanı” , “doğrudan hazine yardım ı”, “dolaylı hazine yardım ı” ve “vergileme” 
alanlarında 111 ülkeninkonum unubelirlem ekam acıyla28adetkriterkonulm uştur. 
Bu kriterlerin değerlendirilmesi sonucunda ülkelere ilişkin anlamlı bir profil 
çizmek olanaklı gözükmektedir.

7 Pinto-Duschinsky, 2002.
8 Tjemström, 2003, Tablo 1,2,3,4,5,6„7,8,9.
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- 71 ülkede (% 64) siyasi partilerin finansmanının düzenlendiği, 40 ülkede 
(% 36) düzenleyici genel bir sistemin olmadığı saptanmaktadır. Düzenlemenin 
olmadığı ülkelerden İsveç’te 1972 tarihinde çıkarılan 625 sayılı yasada siyasi 
partilere kurallar ve etik açısından kriterler getirilmiştir. İsviçre’de ise her kanton 
kendi kurallarım koymaktadır.

- 58 ülkede (% 52) siyasi partilerin bağışı açıklamakla yükümlü tutulduğu, 
yalnızca % 14’ünde (15 ülke) bağışı yapana bağış tutarını beyan zorunluluğu 
getirildiği gözlenmektedir. Sonuncu grup içinde Avrupa’dan Bulgaristan, İrlanda, 
İtalya, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık yer almaktadır. Ancak bu ülkelerin 
içinde yalnızca B ulgaristan’da miktarı ne olursa olsun tüm bağışların, diğer 
ülkelerde belirlenmiş bir eşiğin üzerindekilerin beyanı zorunludur.

- 32 ülkede (% 29) siyasi partilere yapılan her bir bağış tutarına tavan 
getirilmiş, 30 (% 27) ülkede her bir bağışçının yapacağı bağış tutarına üst sınır 
konulmuş, 9 ülkede (% 8) siyasi partinin alabileceği toplam bağış tutarının sınırı 
belirlenmiştir.

- Değişik kaynaklardan sağlanan bağışlardan biri veya bir kısmı 61 ülkede 
(% 55) yasaklanmıştır. Bu bağlamda 40 ülkede (% 36) yabancıların, 22 ülkede 
(% 22) özel şirketlerin, 27 ülkede (% 24) devlet ile iş yapan müteahhit ve genel 
anlamıyla iş çevrelerinin, 17’sinde (% 15) işçi sendikalarının yaptıkları bağışların 
yasaklanm asının yanısıra 46 ülkede (% 41) anonim bağışlar, 4 ülkede (% 4) ayni 
bağışlar, 29 ülkede ise (% 26) diğer bağışlar yasaklanmıştır.

- 53 ülkede (% 48) siyasi partilere harcamalarını kamuya açıklama zorunluluğu, 
27 ülkede (% 24) seçim kampanyasında harcama sınırlaması getirilmiştir.

- 65 ülkede (% 59) siyasal partiler hazine yardımı almaktadır. Bu yardım 15 
ülkede (% 23) seçim döneminde, 9 ülkede (% 14) iki seçim arasında, 38 ülkede 
(% 58) seçim döneminde ve iki seçim arasında verilmektedir. Hazine yardımı 
29 ülkede (% 45) siyasi partinin genel giderlerini karşılamak, 45 ülkede (% 69) 
seçim kampanyasını finanse etmek için verilirken, 19 ülkede (% 29) nedenlere 
ilişkin bir ayrım yapılmamıştır. Ayrıca 8 (%  12) ülke için farklı nedenler söz 
konusudur. Hazine yardımı 12 ülkede (% 18) siyasi partiler arasında eşit olarak 
paylaştırılmakta, 19 ülkede (% 29) seçimlerdeki başarı, 25 ülkede (% 38) bir 
önceki seçimlerdeki başarı, 25 ülkede (% 38) parlamentodaki temsil sayısı/ 
oranı, 8 ülkede (% 12) seçimlerde gösterilen aday sayısı, 3 ülkede ise (% 5) diğer 
nedenlere bağlı olarak verilmektedir.
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- Dolaylı kamusal katkı kapsamında ilk olarak siyasal partilerin medyaya 
serbestçe erişebilme olanakları ve radyo-televizyon yayınlarında tahsis edilen 
süre kriterleri sorgulanmıştır. 79 ülkede (% 71) dolaylı kamusal katkı mevcuttur; 
71 ülkede (% 64) medyaya serbestçe ulaşabilme olanaklı olup 49 ülkede (% 69) 
siyasi partilere yayınlarda eşit zaman tanınmakta, 8 (% 17) ülkede bir önceki 
seçimlerde elde edilen sonuçlar, 15 (% 21) ülkede parlamentodaki temsil sayısı/ 
oranı, 13 ülkede (% 18) seçimlerde gösterilen aday sayısı, 11 ülkede (% 15) diğer 
etkenler belirleyici olmaktadır.

- Siyasi partilerin vergi yükümlüsü olarak özel bir statüye sahip olmaları 
ve/veya vergi indiriminden yararlanmaları da dolaylı kamusal katkı olarak 
yorumlanmıştır. 30 ülkede (% 27) siyasi partiler vergi yükümlüsü olarak özel 
veya ayrıcalıklı bir statüye sahipken 6 ülkede (% 5) bazı harcam alar vergi dışı 
tutulmakta, 14 ülkede (% 13) ise vergi indirimi uygulanmakta, 27 ülkede (% 24) 
diğer dolaylı kamusal katkı sağlanmakta, buna karşın 91 ülkede (% 82) bu tür 
uygulamalara yer verilmemektedir.

Yukarıda kısaca özetlenen değerlendirmeden bazı önemli çıkarsamalar 
yapılabilir. Öncelikle vurgulanması gerekli nokta, gelir kaynaklarına (yabancılar, 
sendikalar, özel şirketler) getirilen kısıtlarveyayasaklarındahaçokteorikçerçeveye 
sıkışıp kaldığı, uygulamada bu tür düzenlemelere pek uyulmadığıdır. Ana sorun 
uygulamada çıkan aksaklıklar veya gevşekliktir. Konulan kurallara uyulmaması 
ve denetimin eksik kalması demokrasiye olan güveni sarsmaktadır. Diğer bir 
husus hazine yardımı veya kamusal finansmanın ve dolaylı kamusal katkının 
oldukça yaygın olmasıdır. Ancak hazine yardımına ilişkin kriterler ülkelere göre 
farklılaşmaktadır. Medyadan yararlanma ise başlı başına bir sorundur. Özellikle 
demokrasinin sağlıklı olarak işlemediği ülkelerde eşitlikten uzaklaşılmaktadır. 
Siyasi partilere yapılan bağış tutarlarının ve harcamaların kamuoyuna duyurulması 
saydamlık yönünden gereklidir. Ancak gerek harcamaların gerekse bağışların 
açıklanması yalnızca ülkelerin yarısında zorunlu tutulmuştur. Gene ülkelerin % 
55’inde bazı bağış kaynaklarına yasaklama getirildiği dikkate alınırsa yaklaşık 
olarak 111 ülkenin yarısında siyasetin finansmanının düzenlenmediği ortaya 
çıkmaktadır. Her ne kadar ülkelerin % 64’ünde düzenleme olduğu belirtilse de, 
çapraz sorular ile bu oranın daha düşük düzeyde kaldığı veya etkin bir düzenlemenin 
yapılamadığı saptanmaktadır. Ekonomide kayıtdışılığın artışına koşut olarak 
saydamlık azaldıkça, siyasetin finansmanındaki kirlilik artmaktadır. Anımsamak 
da yarar var; birçok Avrupa ülkesinde, A B D ’de ve Japonya’da siyasete yasadışı 
para girişi 1970’lcrden başlayarak yaygınlaşmıştır. A B D ’de özellikle başkanlık 
seçimlerinde, denetimsiz para olarak tanımlanan, kayda geçirilmeyen bağışlar 
yüz milyonlarca dolara ulaşmaktadır. Çeşitli çıkar gruplarından ve uluslararası
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kuruluşlardan sağlanan gizli ya da açık bağışlar, son yirmi yıldır partilerin başlıca 
gelir kaynakları arasındadır. Siyasi partilerin karıştığı, bağlantıları sınırları aşan 
yolsuzlukların sayısı da artmıştır. Ülkemizde Anayasa M ahkemesi tarafından 
kapatılan Refah Partisi’nin “Kayıp Trilyon” davası ile A lm anya’da -eski şansölye 
K ohl’ün kabullenm ek zorunda kaldığı- 1999’un sonunda ortaya çıkan gizli hesap 
skandali yalnızca bazı örnekler olarak verilebilir9. Bu noktada önemli bir soru 
akla gelmektedir: Acaba yeterli tutarda hazine yardımı çeşitli kaynaklardan elde 
edilen özel bağışların ve yasadışı finansmanın engellenmesini sağlayabilir mi? 
Yolsuzluğu önemli ölçüde azaltabilir mi? Hazine yardımının hangi kriterlere 
göre verileceğinin yanı sıra özellikle demokrasinin yerleşmediği ülkelerde kamu 
fonlarının siyasal iktidar tarafında partizanca kullanımı ve medyayı etkileyerek 
kontrol altına alması sık karşılaşılan durumlardır. Bu nedenle kamusal fonların 
salt verilme aşamasında değil nasıl kullanıldığının da etkin biçimde denetime tabi 
tutulması zorunludur.

IV.2. Avrupa Demokrasilerinde Siyasi Partilerin Gelir Kaynakları

Avrupa demokrasileri terimi gerek parlamenter demokrasinin, gerekse 
parlamenter monarşinin yerleşik olduğu Batı Avrupa demokrasilerini (monarşik 
demokrasi) kapsamaktadır. Kuşkusuz Avrupa demokrasileri arasında sistem 
yönünden farklılıklar gözlenmektedir: Fransa’da yarı-başkanlık, A lm anya’da 
federalizm, Ispanya’da otonom bölgelerin var olduğu parlam enter monarşi 
g ib i10... Bu tür farklılıkların gözlendiği Avrupa demokrasilerinde siyasi partilerin 
finansmanı konusundaki düzenlem eler süzgeçten geçirildiğinde, özel ve 
kamusal finansmanın oluşturduğu karma bir rejimin ortak paydayı oluşturduğu 
saptanmaktadır

- Genellikle siyasi partilerin toplam gelirleri içerisinde üyelerin ödentilerinin 
payı zamanla gerilemiştir. Partilere göre paylar İspanya: % 3-5, Fransa: % 
8-20’dir. İsveç’te 1990’lı yıllarda % 20’den % 9 ’a gerilemiştir. A lm anya’da ise 
bu tür katkıların payı özel gelirlerin üçte birine eşittir.

- Parlam ento’ya seçilmiş temsilcilerden yapılan kesintiler ülkelere göre 
değişmektedir. İspanya’da maaşların % 10’u partiye aktarılmaktadır. Fransa’da 
ve 1994 öncesinde İtalya’da kom ünist partiden seçilmiş [1994’te İtalyan 
Komünist Partisi “Sol Demokratlar” adını (Democratici della Sinistra) almıştır] 
parlamenterler m aaşlarının tümünü partiye aktarmakta, partinin belirlediği 
mütevazı bir tutar maaş olarak parlamenterlere aktarılmaktadır. Fransız Sosyalist

9 Bkz. Pinto-Duschinsky. 200;Transparency International, 2004; Transparency International,2007.
10 Nassmacher, 2003a, 1-19; Nassmacher, 2003b, 117-137; SCPC. 2006, 174-90.; Alexander, 1989,153
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Partisi parlamenter maaşlarından -parti kongresinde kullanımı da belirlenmiş 
olan- kesinti yapmaktadır. A lm anya’da Sosyal Demokrat Parti’ye mensup 
parlamenterler maaşlarının % 15 ile 18 ’ini aktarmaktadırlar. H ollanda’da 
İşçi Partisi ve Yeşiller gönüllü ödeme ilkesini benimsemişlerdir. İsveç’te ise 
parlamenter maaşlarının düşüklüğü nedeniyle herhangi bir zorunlu kesintiye 
gidilmemektedir

- Kişisel bağışlardan sağlanan gelir toplam içinde küçük bir paya sahiptir. 
Fransa, İspanya ve İtalya’da oran % 2 ile 6 arasında oynamaktadır. İtalya ve 
Fransa’da vergi kolaylıklarına karşın bu tür katkılar kısıtlı kalmıştır. Örneğin 
İtalya’da vergi yükümlüsü gelir vergisinin % 0,5’ine eşit bir tu tan  siyasi partilere 
aktarma olanağına sahiptir. Toplanan tutar bir önceki genel seçimlerde çıkarılan 
parlamenter sayısına göre partiler arasında paylaştınlm aktadır. Buna karşın 
A lm anya’da özel finansmanın % 85 ile 90’ı kişisel bağışlardan sağlanmaktadır.

- Sanatsal gösteri, şenlik, ralli, konferans organizasyonları, kitap, rozet, 
flama satışlarından gelir sağlanmaktadır. Fransa’da Humanité, İtalya’da Unita 
gazetelerinin örgütlediği şenlikler komünist partilere gelir sağlamaktadır. Bu tür 
organizasyonlar literatürde “girişimcilik gelirleri” veya “ticari faaliyet” gelirleri 
olarak nitelendirilmektedir. Üstelik tam anlamıyla girişimcilik ve ticari faaliyetlere 
de rastlanmaktadır. Örneğin geçmişte İtalyan Komünist Partisi market zincirlerine 
sahip olmuş ve konfeksiyon işine girmiştir. Fransa’da bu tür kaynaklardan 
sağlanan gelir, toplam özel gelirlerde % 20’lik paya sahiptir. İskandinav sosyalist 
partilerinin seyahat ve turizm acenteleri ve ihracat-ithalat sektöründe faaliyet 
gösteren kooperatifleri bulunmaktadır. Gene İsveç’te parti için piyango çekilişleri 
düzenlenmektedir. Örneğin 1997 yılında sosyal-demokratlar yıllık toplam gelirin 
% 38’ini piyangodan elde etmişlerdir.

- Son on beş yirmi yıldır Avrupa’da en dikkati çeken gelişme iş çevrelerinin 
sağladığı bağış/finansman ekseninde gözlenmektedir. Bu tür finansman, 
yaratacağı sakıncalar nedeniyle Fransa’da 1995 yılında yasaklanmış, İspanya’da 
sınırlanmış, İtalya, Hollanda ve A lm anya’da kamuoyuna duyurulması koşulu 
getirilmiş, İsveç’te 1971’den itibaren bizzat siyasi partiler bu tür finansmanı 
reddetmeye başlamışlardır. Buna karşın bu tür fınansal desteğin tam olarak 
belirlenmesi son derece güçtür; gizli ve/veya dolambaçlı yollar kullanılmaktadır. 
Örneğin İtalya’da bu tür bağışlarda saydamlık ilkesi yürürlükte olsa da, 1992’de 
başlatılan “manu pulite” (temiz eller) operasyonu yılda 3 m ilyar euro’dan fazla 
kirli paranın siyasetin finansmanında kullanılmış olduğunu gözler önüne sermiştir. 
İtalya’da elli yıldır -koalisyon hükümetleri de dahil olmak üzere- iktidarda 
bulunan Hristiyan-demokrat Parti’nin (DC) yanısıra İtalyan Sosyalist Partisi’nin
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(PSI) karıştığı büyük skandallar, ilgili partilerin tasfiyesine ve yeni partilerin 
kurulmasına yol açmıştır. Üst düzey parti yöneticileri soruşturma sürecinde 
peşpeşe intihar etmiş, hapse mahkum olan sosyalist başbakan Bettina Craxi 
sığındığı Tunus’ta 2000 yılında yaşama veda etmiştir. Fransa’da 1995 yılında 
devreye sokulan düzenleme öncesinde siyasal partilerin yıllık gelirlerinin % 
13’ünün iş çevrelerinden sağlandığı saptanmıştır. Üstelik bu oranının tam olarak 
gerçeği yansıtmış olduğu da söylenemez. Nitekim Fransa’da özellikle hileli kamu 
ihalelerine bağlı olarak yasadışı finansmana, iktidara gelmiş olan hemen hemen 
tüm partiler tarafından başvurulmuş olması nedeniyle 1990’lı yılların başlarında 
birbirini izleyen adli soruşturm alar açılmıştır. Avrupa kökenli büyük enerji ve 
silah şirketlerinin A lm anya’da Hristiyan-demokrat Partiyi (CDU) yasal olamayan 
yollardan finanse etmiş olduğu iddiası 1990’lı yılların sonlarında eski şansölye 
H .Kohl’u töhmet altına sokmuştur. Ancak iddialar gerçektir; 2004’te Hristiyan- 
demokrat Parti mahkum olmuş ve seçim kampanyasında yararlandığı 21 milyon 
euro tutarındaki hazine katkısını geri ödemek zorunda kalmıştır.

- Devlet veya hazine yardımı Avrupa’da 1960’lı yıllardan itibaren giderek 
yaygınlaşmış ve yerleşmiştir.Tarih sırasına göre. 1959: Almanya, 1965: İsveç, 
1972: Hollanda, 1974: İtalya, 1975: Avusturya ve İngiltere, 1977-78: Portekiz ve 
İspanya, 1984: Yunanistan, 1985: Belçika, 1988: Fransa önde gelen örneklerdir. 
Ancak uygulamalar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bazı ülkelerde yalnızca 
siyasi partiler (İsveç, Danimarka, Finlandiya, Benelüks, Portekiz ve Yunanistan), 
Büyük Britanya’da seçim kampanyası, diğerlerinde hem siyasi partiler, hem de 
seçim kampanyası finanse edilm ektedir (Fransa, İtalya, Almanya ve İspanya).

Böylelikle her yıl bütçe kanunlarına gerekli koşulları yerine getiren siyasi 
partilere tahsis edilmek üzere ödenek konulmaktadır. Ancak koşullar veya 
kriterler ülkelere göre değişmektedir. Örneğin İsveç’te parlamentoda temsil edilen 
partiler elde ettikleri sandalyeye göre pay almaktadır. Ancak parlamentoda temsil 
edilmemekle birlikte seçimlerde en az % 2,5 oy alan partiler de finansmandan 
yararlanmaktadır. 1969’dan beri yerel meclislerde (yerel yönetim) temsiliyete 
göre sübvansiyon sağlanmaktadır. Hollanda da 1999’dan itibaren belirlenmiş 
harcama kalemleri için kamu finansmanına başvurulm aktadır . Bunun için 
parlamentodaki iki meclisten birinde temsil hakkını elde etmiş olmak yeterlidir. 
Ancak harcamaların muhasebe kayıtlarına alınmasındaki zorluklar ve devletin 
siyaset üstünde kalma kaygısı nedeniyle seçim kampanyasının kamu tarafından 
finanse edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca ırkçı veya benzeri yayınlar 
nedeniyle mahkum edilmiş partiler sübvansiyon hakkını kaybetmektedir. 
Büyük Britanya’da siyasi partilerin kamu tarafından finanse edilmesi ilkesi 
kabul edilmemiştir. Bunun nedeni kamusal finansman aracılığıyla vergi
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yükümlüsünün kendi siyasi tercihine uygun düşmeyen siyasi oluşumlara finansal 
katkıda bulunması olasılığının belirmesidir. Buna karşın kamusal katkı seçim 
kampanyasında sağlanabilmektedir. İtalya’da 1974 yılında yapılan düzenlemeyle 
siyasi partilerin kamu finansmanından yararlanması sağlanmıştır. Ancak kamusal 
fonların yönetiminde saydamlığın eksik kalması ve yalnızca parlamentoda temsil 
edilen partilere destek verilmesinin sakıncaları 1993’de yeni bir düzenlemeye 
gidilmesine yol açmıştır. Almanya kamu finansmanını partiler için olanaklı kılan 
öncü ülkeler arasında yer almaktadır. Bu uygulama 1967’de çıkarılan bir yasa ile 
konsolide edilmiştir. Partinin kamu finansmanından yararlanabilmesi için federal 
düzeyde oyların % 0,5’i, eyaletlerde ise % 1,0’i yeterli sayılmaktadır. Verilecek 
sübvansiyon farklı seçimlerde alınmış bulunan oy sayısı ve partinin sahip olduğu 
öz kaynaklar dikkate alınarak belirlenmektedir. Her durumda sübvansiyon 
belirlenmiş olan sınırın altında tutulmak zorundadır. 2005 yılı için sınır yıllık 133 
milyon euro’dur.

- Diğer belirtilmesi gerekli bir kaynak ise ayni sübvansiyonlar ve seçim 
kampanyaları sürecinde sağlanan dolaylı katkılardır.

- Seçim süreci dışında partilere kendi sağladıkları gelirlere tanınan vergi 
bağışıklıkları ve vergi indirimleri dikkate alınmaktadır.Ayrıca siyasi partilere 
parasal bağışı ve üyeliği özendirmek için birçok Avrupa ülkesinde vergisel 
düzenleme yapılmıştır. Örneğin bağış yapılan tutarın % 19’u İtalya’da gelir 
vergisinden düşiilmektedir. Bu oran Fransa ve A lm anya’da % 50 olup, sonuncu 
ülkede 3000 euro’luk bir indirim yapılabilmektedir.

Her ne kadar Avrupa’da devlet sübvansiyonu/hazine yardımı ile özel 
kaynaklardan sağlanan bağışların ana ekseni oluşturduğu karma bir finansman 
sisteminin yerleşik olduğu yukarıda belirtilmiş olsa da, özellikle yarım 
yüzyıla yaklaşan bir sürede devletin aktardığı kaynakların arttığı ve yaygınlık 
kazandığı gözlenmektedir. Ülkelere göre hazine yardımı rejiminin farklılaştığı 
gözlenmektedir. AB ülkelerinde de bu açıdan türdeş bir rejimin varlığından 
söz edilemez. Bununla birlikte İskandinav ülkeleri, Benelüks, Portekiz ve 
Yunanistan’da siyasi partilerin, Büyük Britanya’da seçim kampanyalarının, 
Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya’da gerek siyasi partilerin, gerekse seçim 
kampanyalarının finanse edildiği belirlenmektedir.

V. Finansmanın Denetimi ve Saydamlık.

Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının özel ve kamusal kaynaklardan 
finansmanı kaçınılmaz olarak finansman kaynaklarının ve harcamaların 
denetimini gerektirmektedir. Parasal kaynaklara sahip güçlü lobilerin halk
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temsilcileri ve siyasi partileri yönlendirmemesi, siyasi partiler arasında fırsat 
eşitliğine yaklaşılması ve halkın siyasi aktörlere olan güveninin tesis edilmesi 
için etkin bir denetim gerekli görülmektedir.

V.l. Finansal Raporlar

Öncelikle vurgulanması gerekli nokta saydamlık gereği her siyasi partinin 
hesaplan ve seçim kampanyasına ilişkin bilançoların yayımlanması gerekliliğidir. 
Avrupa ülkeleri yılda bir kez zorunlu finansal raporların yayımlanmasını kabul 
etmişlerdir. Buna karşın verilecek bilgilerin ayrıntısı konusunda ülkelere göre 
farklılıklar görülm ektedir Bilanço hesapları bağım sız denetm enler tarafında 
İncelenmektedir. Kurallara uyulmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, 
hilenin tespiti durumunda belirlenm iş cezalar uygulanm aktadır".

-Alman Anayasası’nda (madde 21.1.4) siyasi partilere açık hesap bildiriminde 
bulunmak zorunluluğu getirilmiştir. Rapor gelir kaynaklarını, toplam bütçeyi ve 
yapılan tüm harcamaları belirtmek durumundadır. Bu rapor Sayıştay tarafından 
onandıktan sonra yayımlanmak üzere Bundestag Başkanlığına iletilmektedir.
10 bin cuıonun üzerinde bağışta bulunan büyük bağışçıların adları, adresleri ve 
konumları açıklanmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durum unda bağış yapılan 
tutarın üç katına ulaşabilen para cezası verilmesi söz konusudur.

-Fransa’da siyasi partiler sahip oldukları tüm fonları tek bir hesapta toplamak 
zorundadır. Bu hesabın yönetiminden kendisine vekalet verilen şahsi veya 
hükmi kişi sorumludur. Seçim kampanyası hesaplarının bir özeti “Kampanya 
Hesapları et Siyasi Finansman Ulusal Komisyonu” (CNCCFP-Commissioıı 
Nationale des Comptes des Campagne et de Financement Politiques) tarafından 
yayımlanmaktadır. Partilerin banka hesaplarına ilişkin raporlar aynı zamanda 
Resmi G azete’de yayımlanmaktadır.

-İtalya’da yapılan bağışlar 2 900 euro’yu aştığı zaman partiler hesaplarını ve 
özel bağışçıların kimliklerini kamuoyuna duyurmak zorundadır. Partiler aynı 
zamanda pay sahibi oldukları şirketlerin bilançolarını yöneticiler veya diğerleri 
aracılığıyla yayımlamak zorundadır. Rapor hem Resmi G azete’de, hem de bir 
ulusal gazetede yayımlanmak zorundadır.

-Büyük Britanya'da siyasi partiler Seçim Kom isyonu’na (Election 
Commission) her yılın son çeyreğinde hesaplarını bildirmek durumundadır. Tek 
bir bağışçıdan gelen 5000 sterlin’in üzerindeki her bağış kamuoyuna, bağışçının 
kimliği, bağışın miktarı ve yapıldığı tarih belirtilerek duyunılmak zorundadır.

11 SCPC, 2006, 180-82; Nassmacher,2003b, 127-35.
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Partinin yerel birimine yapılmış ise eşik 1000 sterline inmektedir. Komisyon 
seçimlerden 6 ay sonra raporu yayımlamaktadır.

-İspanya’da seçime katılan partiler kampanyanın hesabını tutan bir kayyumu 
belirlemekzorundadır. Kayyum Sayıştay’a (Tribunal de Cuentas)karşı sorumludur. 
Partiler iki ayrı hesap tutmak zorundadır. Biri partinin sürekli faaliyetlerine, diğeri 
seçim kampanyasına ilişkin iki ayrı hesabın turulması zorunludur. Her iki hesaba 
ait raporlar Sayıştay’a verilmektedir. Buna karşın bağışçıların kimliklerinin 
açıklanması konusu tam olarak tanımlanmamıştır. Yalnızca özel işletmeler ve 
bankaların 7 bin euro’yu aşan bağışları Sayıştay’a bildirilmek durumundadır. Bu 
kurum partilere bağışlar konusunda bilgi edinmek amacıyla soru yöneltebilmekte 
fakat verilen enformasyonu yayımlamak yükümlülüğünde bulunmamaktadır. 
Ayrıca yayımlamanın çok gecikmeli olarak yapılması saydamlık açısından 
sakıncalı olmaktadır.

-İsveç’te ise durum tamamen farklıdır. Partiler bağışçıların kimliklerini 
açıklamak zorunda değildir. Ayrıca partiler bizzat hesaplarını kontrol etmektedir; 
dolayısıyla hesapların ve seçim kampanyalarına ilişkin finansmanın yasal olarak 
denetimi mevcut değildir. Siyasi yaşamın finansmanı yönünden patlak veren bir 
dizi skandala karşın durum değişmemiştir.

V.2. Denetleyici Kurumlar

Siyasetin finansmanını denetlemekle görevli kurum lanıl statüleri ve özellikleri 
ülkelere göre oldukça farklılaşmakta ve denetimin etkinliği de kaçınılmaz olarak 
farklılık göstermektedir,

- Büyük Britanya’da “Seçim Komitesi” siyasi yaşamın ve seçim 
kampanyasının finansmanını denetlemektedir. Bu komisyon hiçbir bakanlığa 
bağlı olmayıp bağımsızdır. Bununla birlikte hükümet ve parlamento üyeleri 
tarafından oluşturulan “Başkanlık Kom isyonu” tarafından denetlendiği için tam 
bir bağımsızlıktan söz edilemez.

- Belçika, İtalya, İrlanda ve Fransa gibi ülkelerde düzenleyici bir kurumun 
oluşturulduğu görülmektedir. Örneğin Fransa’da “Kampanya Hesapları ve 
Siyasi Finansman Ulusal Komisyonu” 5 yıl için atanan 9 üyeden oluşmaktadır 
(3’ü Danıştay, 3 ’ü Yargıtay, 3 ’ü Sayıştay). Dolayısıyla özerklik söz konusudur.

- İtalya’da denetim siyasi partiler için Sayıştay, parlam enterler için “Seçim 
Güvenliği Bölgesel Kurulu” tarafından yerine getirlmektedir.
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- A lm anya’da farklı partilere mensup parlamenterlerden oluşan ve 
Parlamento Başkanının başkanlık ettiği bir komisyon hesapların düzgünlüğünü 
denetlemektedir. Bu komisyon bağımsız değildir ancak bağımsız denetleyiciler 
tarafından yapılan ve finansörler ile kaynakları açığa çıkaran raporların 
yayımlanması, üstelik tahrifat yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası düzenlenmiş 
bulunması söz konusudur.

- İspanya’da Sayıştay seçim sürecinde ve diğer zamanlarda siyasi partilerin 
hesaplarını denetlemektedir. Eğer gerekli görürse partilerden bağışlara ilişkin 
enformasyon talep edebilmektedir.

Diğer ülkelerde resmi denetleyiciler ve karmaşık mali bilançoların 
incelemesinde uzm anlar denetimi üstlenmektedir. Denetleyicilerin nasıl ve 
nereden istihdam edildikleri ise ana sorundur. Uç bir örmek olarak Avusturya 
verilebilir. Bu ülkede denetleyiciler, siyasi partiler tarafından önerilen beş isim 
arasından bizzat maliye bakanı tarafından seçilmektedir

V.3. Yaptırımlar12

Yaptırımların ilke olarak siyasi parti yöneticileri ve üyelerini yolsuzluk 
yapmaktan caydırması gereklidir. Dolayısıyla gerek cezaların ağır ve kapsamlı 
tıutulması, gerekse uygulamada aksamanın bulunmaması etkinliği artıracaktır. 
Yaptırımlar, seçim kampanyaları da dahil olmak üzere, siyasi parti finansmanına 
ilişkin kuralların ihlali ve yasal niteliğe sahip özel kaynaklardan sağlanan 
bağışların gizlenmesi durumunda uygulanmaktadır. Finansman kurallarının 
ihlali durumunda Avrupa ülkelerinde genel olarak cezai ve parasal yaptırımların 
uygulanması hatta seçilebilirliğin iptali söz konusudur.. Öyle ki, yaptırımlar 
bağışlara el konulmasından para ve hapis cezasına kadar uzanan bir yelpazede 
yer almaktadır. Bazı durumlarda hak sahibi siyasi partilerin haklarını yitirmeleri 
ve hazine yardımının iptal edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bağışın beyan 
edilmemesi durumunda tüm ülkelerde hukuki cezalar, evrakta sahtecilik 
durumunda ise hapis de olmak üzere ağır cezalar verilmektedir.

Örneğin Fransa’da yasal bağış tavanının aşılması veya finansman kurallarının 
ihlalinde 3 750 euro tutarında ceza ve bir yıl süreli hapis cezası (Seçim Kanunu, 
L. 113-1 maddesi) uygulanabilmektedir. CN CCFP’nin talebi üzerine mahkeme 
adayların seçilme hakkını iptal edebilmektedir.

Büyük Britanya’da yasal olmayan bir kaynaktan sağlanan bağışlara 
seçim komisyonu el koyabilmekte ve sorumlular hakkında cezai yaptırımlar 
uygulanabilmektedir.

12 SCPC, 2006, 183-184.
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İtalya’da yasal olmayan bağış tutarının üç katı bir parasal ceza ile 6 aydan 4 
yıla uzanan hapis cezası öngörülmüştür. Suçlu bulunan kişilerin seçilme haklarının 
ellerinden alınmasının yanısıra kamusal haklardan da yoksun bırakılabilmeleri 
ağır yaptırımın boyutlarını işaret etm ektedir

Seçim kampanyasında bir yolsuzluk ortaya çıkması durumunda yaptırımlar 
uygulanmaktadır. Örneğin İspanya'da Sayıştay yolsuzluğa bulaşan partiye 
kampanyanın finansmanı amacıyla aktarılan parasal kaynağın kesilmesini 
Parlam ento’ya önerebilmektedir. Sayıştay doğrudan yaptırım kararı almaya 
yetkili olmayıp, yetki Parlam ento’da yer alan siyasi partilerdedir. Seçimleri 
düzenlemekle yükümlü seçim kurulları da (juntas eleetorales) herhangi bir 
yaptırım uygulama yetkisine sahip olmayıp, sahtekarlık kuşkusu üzerine savcılığa 
başvurabilmektedir. Suçun kanıtlanması durumunda para ve hapis cezaları 
uygulanmaktadır.

Fransa’da bağış tutarı yasal sınırın % 5 üzerine çıkarsa, siyasi parti veya aday 
sınırı aşan tutarı hâzineye ödemekle yükümlü tutulmakta ve her tür kamusal 
katkıdan (hazine yardımı) yararlanma hakkını kaybetmektedir. Yasal üst sınırın 
aşılması CNCCFP’nin mahkemeye başvurması sonucunda belirlenebilmektedir. 
Mahkemenin adaya uygulayacağı yaptırımda “ iyi niyet” gibi bazı hafifletici 
nedenler dikkate alınabilmektedir.

I I
Daha önce vurgulandığı üzere 1999 yılı sonlarında Hristiyan-demokrat 

Parti’nin karıştığı finansman skandali Federal M eclis’i partinin yasadışı olarak 
elde ettiği fonları geri ödemesi ve hazine yardımının kesilmesi kararını almaya 
yöneltmiştir. Parti başkanı Kohl’ün bazı bağışçıların kimliğini açıklamaması 
nedeniyle para cezası verilmiştir.

Genel olarak Avrupa ülkelerinde siyasetin finansmanında denetime ilişkin 
teorik planda düzenlem eler yapılmıştır. Kuşkusuz ülkelere göre denetim 
sistemleri farklılaşmaktadır. Ancak bir bütün olarak ele alındığında etkin 
denetim için kurumsal yapılanm alar gerçekleştirilmiş, hesapların kamuoyuna 
açıklanması ilkesi kabul edilmiş ve cezai ve parasal yaptırım lar sisteme dahil 
edilmiştir. Özellikle doksanlı yıllarda bir dizi ülkede siyaset dünyasında patlak 
veren yolsuzluk skandalları denetimin daha sıkılaştırılmasına ve saydamlığı 
artırıcı düzenlemelere giden yolları açmıştır. Bununla birlikte toplumlara göre 
boyutları ve sıklığı değişen yolsuzluğun tamamen ortadan kaldırılması olanaksız 
gözükmektedir.
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V I.1. Yolsuzlukla Mücadelede Genel Çerçeve

Türkiye’de yolsuzla mücadeleye yönelik çok sayıda kanun ve yönetmelik 
çıkarılmıştır.. Türk Ceza Kanunu (madde 6, 13, 15 5 ,2 0 4 ,2 0 7 ,2 3 5 ,2 3 6 ,2 3 9 ,2 4 5 , 
2 4 7 ,2 5 0 ,2 5 1,2 5 2 ,2 5 4 ,2 5 5 ,2 5 7 ,2 5 8 ,2 6 6 ,2 8 2 ), Ceza M uhakemesi K anunu’nun 
ilgili hükümleri, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
M ücadele Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 
Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Dilekçe 
Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Sermaye Piyasası K anunu’nun ilgili hükmü, 
Demek ve Vakıfların Kamu ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun, Kamu 
Denetçiliği Kurumu Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında 
K anunu’nun yanısıra Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye’de Saydamlığın Arttırılması ve 
Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı ve Türkiye Cumhuriyeti 
58 nci Hükümet Acil Eylem Planı yolsuzluğu önlemeye ve cezalandırmaya 
yönelik düzenlemeleri ve yaptırımları içermektedir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin tabi olduğu bazı uluslararası sözleşmeler ve bir kısmı yol gösterici 
nitelikteki belgeler bulunmaktadır. Örneğin BM Yolsuzlukla M ücadele 
Sözleşmesi, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesi, OECD Uluslararası 
Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi 
Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi, -Avrupa 
Konseyi- Yolsuzlukla M ücadelede Yirmi Temel İlke Kararı, -Avrupa Birliği- 
Aday Ülkelerde Yolsuzlukla M ücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke, 
-Avrupa Konseyi- Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları, -Avrupa Konseyi 
Bakanlar Komitesi- Siyasi Partilerin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanında 
Yolsuzlukla M ücadele İçin Ortak Kurallar, -Avrupa Ombudsmanı- İyi Yönetim 
İçin Davranış Kodu dikkate alınm alıdır13.

Türkiye, Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesini 15 Kasım 2000 
tarihinde imzalamış, sözleşme 30 Ocak 2003 tarih ve 4800 sayılı Kanunla 
onaylanmıştır. Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele 
Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 27 Eylül 
2001’de imzalanmıştır. BM Yolsuzlukla M ücadele Sözleşmesi imzalanmış 
ve 18 Mayıs 2006 tarihli ve 5506 sayılı Kanunla onaylanmış ve 24 Mayıs 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı 
Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşm esi’ni onaylamış ve bu 
sözleşme 6 Şubat 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar

13 TEPAV, 2006.
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Kom itesi’nin kabul ettiği Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi ve Yolsuzluğa 
Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi 4852 ve 5065 sayılı kanunlarla kabul edilmiştir.

Yukarıdaki belirtilen yasal düzenlem eler ve mevcut anayasa tarafından 
usulüne uygun olarak onaylanması durumunda “kanun hükmünde” olduğu 
belirtilen uluslararası sözleşmeler yolsuzlukla mücadele mevzuatının oldukça 
kapsamlı olduğunu işaret etmektedir. Diğer yol gösterici uluslararası sözleşmeler 
söz konusu kapsamın genişlemesini sağlayıcı özellikler taşımaktadır. Uluslararası 
sözleşmeler siyasetin finansmanı bağlamında yolsuzluğun önlenmesi için genel bir 
çerçeve çizmekle birlikte, Avrupa Konseyi Bakanlar K om itesi’nin yaptığı Siyasi 
Partilerin ve Seçim Kampanyalarının Finansmanında Yolsuzlukla M ücadele İçin 
Ortak Kurallar gibi doğrudan düzenleyici belgelerde mevcuttur. Ulusal çerçevede 
ise 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda yolsuzlukla doğrudan ve dolaylı ilgili 
maddeler yer almaktadır; madde 61, 66, 6 7 ,7 1 ,7 2 , 73 ,74 , 75, 77, 112, 113, 114, 
116.

Bir bütün olarak incelendiğinde siyaset arenasındaki yolsuzluğun azaltılması 
doğrutusunda ekonomide saydamlığın sağlanması, bağlantılı olarak kayıtdışılığın 
önlenmesi, siyasi partilerin gelir ve harcamalara ilişkin olarak belirlenen yasal 
sınırlara ne derece uyulduğunun etkin biçimde bağımsız organ veya kurumlarca 
denetlenmesi, gerektiğinde ağır yaptırım uygulanması gereklidir.

VI.2. Gelir Kaynaklarının Yasal Çerçevesi

Siyasi partilerin finansman kaynaklarına ilişkin çizmiş bulunduğumuz 
genel çerçeve Türkiye’deki duruma da büyük ölçüde uymaktadır. Nitekim 
24.04.1983’de yürürlüğe giren 2820 sayılı Siyasi Partiler K anunu’nun Üçüncü 
Kısım Birinci Bölümü kapsamında Partilerin Gelirlerine ilişkin 61. madde (Ek 
birinci fıkra: 12/8/1999-4445/6 md.) gelir kaynaklarını aşağıda belirtildiği gibi 
sınıflandırmaktadır:

“a) Parti üyelerinden alınacak giriş aidatı He üyelik aidatı,

b) Partili m illetvekillerinden alınacak milletvekili aidatı,
c) (Değişik: 31/3/1988- 3420/6 md) Milletvekili, belediye başkanlığı, 
belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği aday adaylarından 
alınacak özel aidat, (bu aidatlar 64 iincii maddedek esaslar dahilinde 
siyasi partilerin yetk ili merkez karar organlarınca tespit ve tahsil 
olunur).

d) Parti bayrağı, flam ası, rozeti ve benzeri rumuzların satışından  
sağlanacak gelirler,
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e) Parti yayınlarının satış bedelleri,

J) Üye kimlik kartlarının ve parti defter, makiniz ve kağıtlarının  
sağlanması karşılığında alınacak paralar,

g) Partice tertiplenen balo, eğlence ve konser faaliyetlerinden  
sağlanacak gelirler,

h) Parti m al varlığından elde edilecek gelirler,

i) Bağışlar,

j )  (Ek:27/6/1984- 3032/1 md.) D evletçe yapılan yard ım lar”.

İlgili kanunla giriş ve üyelik aidatı (madde 62), milletvekili aidatı (madde 
63), milletvekili aday adaylığı aidatı, satış bedelleri, bağışlar, taşınmaz mal 
edinmeye (madde 68) ilişkin genel hükümlerin yanısıra gelirlerin sağlanmasında 
usûl (madde 69) belirtilmekte, siyasi partilere ticari faaliyet, kredi ve borç alma 
yasağı getirilmektedir. Bu noktada iki saptama yapmak yararlı gözükmektedir: 
Birincisi, 67. maddede konulan yasak ile birlikte siyasi partilerin “ ...ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla 66. maddenin 1 ve 3 üncü fıkralarında gösterilenler dışında 
kalan gerçek ve tüzel kişilerden kredili veya ipotek karşılığı mal satın alabilirler” 
şeklinde bir hükme yer verilmiş olmasıdır. İkinci husus ise bağışlara ilşkin 66. 
madde kapsamında yapılan düzenlemedir; bu madde 67. maddedeki hükümle 
ilgili olması yönünden de önemlidir. Belirtilen maddenin 1. fıkrasında belirtildiği 
üzere “kamu kurumu niteliğindeki, meslek kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları 
ile bunların üst kuruluşları, demekler, vakıflar ve kooperatifler, özel kanunlarda 
yeralan hükümlere uymak koşuluyla siyasi partilere maddi yardım ve bağışta 
bulunabilirler” . Aynı fıkrada belirtildiği üzere “ Genel ve katma bütçeli dairelerle 
mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi! teşebbüsleri, özel kanunla veya 
özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer uruluşlar, 
kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla bieraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı 
Devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare, teşebbüs, banka veya kuruluşlara 
ait müesseseler” bağışta bulunamamaktadır. Gene 3. fıkrada siyasi partilerin 
“yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan 
gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış” 
alamayacakları hükme bağlanmıştır.

Devlet yardımı yapılma koşulları ve yöntemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler 
K anunu’nun geçici 16. maddesi ve aynı kanunda yer alan “Ek Madde l ”de 
belirlenmiştir.

2820 sayılı kanunun geçici 16. maddesine (Ek:3673/4. madde-31.10.1990) 
(Değişik:3789/2. madde-24.3.1992) göre:
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“ Türkiye Biiyiik M eclisinde 10 veya daha fa z la  milletvekili bulunup 
da Devlet yardımı almayan ve seçimlere girm e hakkını elde edecek 
şekilde teşkilatlanmasını tamamlamış siyasi partilere, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra. Siyasi Partiler Kanunu 'nun “Ek 
Madde I "de öngörülen esaslar dairesinde en az D evlet yardımı 
alan siyasi partiye yapılan yardım  kadar Devlet yardım ı yapılır.
Bu partilerin 1 0 'dan az olmakta birlikte en 3 veya daha fa zla  
milletvekiline sahip olmaları halinde en az Devlet yardım ı alan siyasi 
partiye yapılan yardımın 1 /4 ’ü tutarında Devlet yardım ı y a p ılır”

Ancak 29.04.2005 tarihinde kabul edilen ve 07.05.2007 tarihinde yürürlüğe 
giren 5341 sayılı “Siyasal Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” 2820 sayılı kanunun geçici 16. maddesini yürürlükten kaldırmıştır. 
2820 sayılı kanunda yer alan “Ek M adde 1” ile siyasi partilere verilecek devlet 
yardımına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:

“Yüksek Seçim Kurulunca son milletvekili seçim lerine katılma 
hakkı tanınan ve 2339 sayılı M illetvekili Seçim Kanununun 33 üncü 
maddesindeki genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her y ıl  
Hâzineden ödenmek üzere o y ılk i genel bütçe gelirleri " (B) Cetveli ” 
toplamının beşbinde ikisi oranında ödenek ınali y ıl içinde konur.

Bu ödenek, yukarıdaki fık ra  gereğince Devlet yardımı yapılacak  
siyasi partiler arasında bu partilerin genel seçim  sonrasında  
Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ite 
orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle ödenir. Bu ödemelerin o yılki 
gene! biitçe kanununun yiriirlüğe girmesini takiben on gün içinde 
tamamlanması zorunludur.

M illetvekili genel seçim lerinde toplam geçerli oyların % 7 sinden  
fazlasın ı alan siyasi partilere de devlet yardım ı yapılır. Bu yardım  
en az Devlet yardım ı atan siyasi partinin ikinci fık ra  gereğince almış 
olduğu yardım  ve genel seçimlerde aldığı toplam geçerli oy esas 
alınarak kazandıkları oyla orantılı olarak yapılır. A ncak bu yardım  
üçyiiz elli milyon liradan az olmaz.

Yukarıdaki fıkralarda öngörülen yardım  miktarları; bu yardımdan  
faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin  
yapılacağı yıliçin üç katı, mahalli idareler genel seçim  y ılı için iki 
katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı y ıl içinde yapıldığında bu 
ödemenin miktarı iiç katı geçm ez Bu f ik ir  gereğince yapılacak katlı
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ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu ’m m seçim takvimine dair kararının  
ilanını izleyen 10 gün içinde yapılır.

Bu kanunun 76 ncı maddesi hükmü dairesinde gelirleri Hâzineye 
irad kaydedilen ve taşınmaz m allan hazine adına tapuya tescil edilen 
siyasi partilere, bu madde gereğince yapılacak D evlet yardımında, 
Hâzineye irad kaydedilen gelirin Hazine adına tapuya tescil edilen 
taşınmazların toplam değerinin iki katı indirilir

VI.3. Gelir Kaynaklarının Dağılımı ve Saydamlık Sorunsalı

Siyasi partilerin başlıca gelir kaynakları içinde Hazine yardımı ön sırada 
yer almaktadır. Dolayısıyla Hazine yardımı alan partiler ile diğerleri arasında 
finansman kaynakları açısından farklılıklar gözlenmektedir. Diğer bir nokta 
ise solda yer alan küçük partilerin kısıtlı kaynaklarının ak tif militanlığa bağlı 
olarak artırılmasıdır.; parti faaliyetleri kapsamında gerçekleştiren  etkinliklerden 
sağlanan gelir, dayanışm a ruhuyla toplanan bağışlar, üye aidatlarının ödenmesinde 
düzenlilik örnek olarak verilebilir. İlginç olan diğer bir nokta da Türkiye’de 
uygulanan yüksek faiz politikasından yararlanan bazı partilerin mevduat 
hesapları ve repo işlemlerinden önemli bir gelir elde etmiş bulunmalarıdır. 
Gene mal varlığı ve kira gelirleri bazı partilerin kayda değer gelir kaynakları 
arasında yer almaktadır. Ancak partilerin gelir kaynakları ve harcamalarına ilikin 
veriler Anayasa M ahkemesinin 1983 yılından itibaren yaptığı mali denetimlere 
dayanmaktadır. Mali denetinin siyasi partilerin yıllık kesinhesaplarının 
incelenmesi ile sağlanmaktadır. Bununla birlikte denetim siyasi partilerin 
beyanlarına ve eldeki bilgi ve belgelere göre yapılabilmektedir. Her ne kadar 
2820 sayılı Kanunun “Parti Bütçeleri ve Kesinhesabı”na ilişkin 73. maddesinde 
siyasi partilerin hesaplarının bilanço esasına göre hazırlanacağı hükme bağlansa 
da, aynı maddenin 4. fıkrasında siyasi parti bütçeleri, bilançoları, gelir ve gider 
cetvelleri ile kesinhesaplarının düzenleme prosedürü partilerin iç yönetmeliklerine 
bırakılmıştır. Birçok siyasi partinin ayrıntılı ve düzenli hesap tutmadıkları, kayıt 
sisteminin sağlıklı olmadığı belirlenmektedir. Gelir kalemlerine harcam alar da 
eklenince güvenilirlik azalmaktadır. Bu bağlamda 2820 sayılı kanunun “Giderlerin 
Yapılmasında Usul”e ilişkin 70. maddenin kapsamı dardır. Özellikle partiler ve 
adayların seçim kampanyaları bağlamında yaptıkları harcamalara ilşkin yasal 
düzenleme eksiktir ve denetleme de gerçekleştirelememektdir. Bu kısıtlamalar 
dikkate alınarak verilerin ihtiyatla değerlendirilmesi gerekmektedir.

Siyasi partilerin gelir kaynaklarına ilişkin kısıtlı sayıda araştırm a yapılmıştır. 
Bunların içinde G ençkaya’nın 1983-1998 dönemine ilişkin, en az bir defa Hazine

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan 2 0 1



yardımı alan partileri kapsayan araştırması ilginç bulguları ortaya koym aktadır14. 
Yazar TBM M ’de temsil edilen büyük partilerin tümünün gelirlerinin giderek 
artan bir bölümünü Hazine yardımından sağladıklarını, bağış gelirlerinin genel 
olarak partilerin ilk kuruluş yıllarında ve iktidar gelmeden önce önemli olduğunu, 
iktidar olunduğunda hızla azalarak önemsizleştiğini, üye aidatlarının çok 
önemsiz olduğunu ve faiz-repo gelirlerinin ardında beşinci sırada yer aldığım, 
rozet, bayrak, flama gibi ürünlerin satışlarından sağlanan gelirlerin son sırada yer 
aldığını belirtmektedir. Ayrıca önemli olan bir husus da varlık gelirleri, kira ve 
nakit devrinden oluşan diğer gelirler kategorisinin üçüncü sırada yer almasıdır. 
Yukarıda değinildiği üzere siyasi partilerin birikimlerini bankalarda faiz ve repo 
aracılığıyla değerlendirdikleri ve yeni gelir elde ettikleri saptanmıştır

Mali denetime ilişkin yayımlanmış son Anayasa Mahkemesi Kararları’nın 
incelenmesi de ilginç bulguları ortaya koymamızı olanaklı kılmaktadır. Bu 
bağlamda seçtiğimiz AKP, CHP, MHP, ANAP, ÖDP için 2003, İşçi Partisi için 
de 2002 yılı kesinhesabı dikkate alınm ıştır15. Belirtilen tarihte TB M M ’de iktidar 
ve anamuhalefet partileri olan AKP ve CH P’nin yanısıra bir önceki dönemde 
koalisyon ortağı olup, TBM M ’de temsil edilmeyen, ancak Hazine yardımı alan 
MHP, aynı pozisyonda olmakla birlikte Hazime yardımı almaya hak kazanamamış 
ANAP dikkate alınmıştır. Gene “sol yelpaze”de yer alan küçük ama militan siyasi 
parti niteliğine sahip gözüken ÖDP ve jşçi Partisi’nin hesaplarına da bakılmıştır.

AKP ve C H P’nin elde ettiği Hazine yardımı toplam gelirlerinin % 46,4’ü 
dolaylarındadır. A K P’de bağışların payı % 15,2’ye, partinin mal varlığından 
sağladığı gelir ise % 8,9’a ulaşmaktadır, geri kalan gelirlerin büyük bölümü 
“diğer gelirler” kategorisinde yer almaktadır. C H P’de bağışların payı % 8,4, üye 
aidatı % 2,5, banka mevduat gelirleri de % 13,8’lik paylara sahiptir. M H P’nin 
gelirlerinde Hazine yardımının payı % 38,2, önceki yıldan devreden nakit mevcudu 
% 37,2’dir. Bağışın yanısıra, satış, faiz ve diğer gelirlerin toplamı ise % 24,6’ya 
ulaşmaktadır. 2003 yılında AKP Genel Merkezi ve 81 il örgütünün gelirlerinin 
yaklaşık olarak 48,605 trilyon liraya, Genel M erkezlerinin yanısıra aynı sayıda il 
örgütlerine sahip CHP ve M HP’nin gelirlerinin sırasıyla yaklaşık olarak 27,509 
trilyon lira ve 14, 368 trilyon lira olduğu saptanmaktadır. Buna karşın ANA P’ın 
toplam geliri yaklaşık olarak 4, 446 trilyon liradır. Gelirlerin % 68,3’ü bağış, 
malvarlığı ve diğer gelirler tarafından, % 23,5’i ise önceki yıldan devir edilen 
nakit tutar tarafından oluşturulmaktadır. 2003 yılında Genel M erkez ve 67 il 
örgütünün yaklaşık 1,083 trilyon lira gelir elde etmiş olduğu Ö D P’de bir önceki 
yıldan devreden nakit mevcudu %  56,3’lük paya sahiptir. Faiz ve repo gelirlerinin

14 Gençkaya,2000; Gençkaya,2002..
15 Resmi Gazete, sayı: 26068, tarih: 02.02.2006; sayı:26110, tarih: 16.03.2006; sayı:26111, tarih:

17.06.2006; sayı: 26125, tarih: 31.03.2006; sayı:263Ö9, tarih:04.10.2006.
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% 14,2, bağışların ve aylık üye aidatlarının herbirinin % 12 dolayında paylara 
sahip bulunduğu saptanmaktadır. ÖDP, toplam içinde önemsiz yüzdelik paylara 
sahip olsalar da, yayın satış gelirleri, etkinlik gelirleri, bayrak ve rozet satışından 
elde edilen gelirlerin herbiri için ayrıntılı rakamlar vermiştir. 2002 yılında İşçi 
Partisi Genel Merkezi ve 73 il örgütünün toplam geliri 761, 956 m ilyar liradır. 
Bu toplamın % 57,4’ünü bağışlar, % 24,3’ünü üyelik aidatları, % 10,1 ’ini örgüt 
yardımları, % 2,9’unu yargı kararlarına göre parti adına tahsil edilen tazminat, % 
1 ’ini parti etkinliklerinden sağlanan gelirler, % 0 ,9 ’unu ise yayın satışları gelirleri 
oluşturmaktadır. Yukarıdaki bulgular AKP ve CHP gibi iktidar ve muhalefet 
partilerinin sahip oldukları Hazine yardımlarının toplam parti gelirlerinde eşil 
ağırlığa sahip bulunduğunu ve uzak ara birinci sırada yer bulduğunu işaret 
etmektedir. Bir başka deyişle bu partilerin gelirlerinin yaklaşık yarısını Devlet 
sağlamaktadır. M HP’de Hazine yardımının payı daha düşük olmakla birlikte 
yaklaşık olarak beşte ikiye ulaşmaktadır. Küçük ama militan parti konumunda olan 
ÖDP ve İşçi Partisi’nde üye aidatları belirgin bir yere sahiptir. Diğer partilerde bu 
kategoriye ilişkin veriler yuvarlatıldığı için net bir sonuç ortaya konulamamakla 
birlikte G ençkaya’nın yukarıda belirtilen araştırmasında vurguladığı sonuçlara 
yakın bulgulara ulaşılmaktadır. Örnekler arasındaki sol yelpazede yer alan 
küçük partiler (ÖDP, İşçi Partisi) dışındakiler Anayasa Mahkemesi kararlarına 
yansıyan bilançolarını yuvarladıkları için kategoriler arasında ayrım yapmak güç 
hatta olanaksız olmaktadır. Temel sorunsal da daha önce vurgulandığı üzere her 
siyasi partinin kendi içtüzüğünde belirlediği yoldan bilançolarını oluşturmasıdır. 
Dolayısıyla bilançolarda saydamlık kaybolmaktadır.

5341 sayılı K anun’un 2820 sayılı K anun’un geçici 16. maddesini yürürlükten 
kaldırmasından sonra beş siyasi parti hazine yardımı alma hakkını elde etmiştir. 
2006 yılına ilişkin A K P’nin web sayfasında yer alan veriler bu partinin toplam 
gelirleri içinde Hazine yardımı % 89,8, satış gelirleri % 3,2 ve partinin mal 
varlığı gelirleri % 6 ,9’luk paylara sahiptir. Bağış ve yardım lar ile diğer gelirler 
karşısında hiç bir rakam bulunmamaktadır! Gene aynı partinin Haziran 2007 
sonu itibariyle elde ettiği toplam gelirler içinde Hazine yardımının payı % 92,5’e 
eşit gözükmektedir. Ancak 2007’nin seçim yılı olması nedeniyle yasa hükmü 
gereğince Hazine yardımı üç katına çıkmaktadır. 2007 yılında hak sahibi siyasi 
partilere verilmesi söz konusu olan yardım tutarı da özellikle iktidar partisi ve 
bir ölçüde anamuhalefet partisi için önemli bir katkıya dönüşmektedir: AKP: 
141,216 milyon YTL ; CHP: 79, 875 milyon YTL; DYP: 30,316 milyon YTL; 
MHP: 26,548 milyon YTL; Genç Parti: 23,021 milyon YTL

Türkiye’de, dünyada ve Avrupa’daki eğilime uygun olarak devlet yardımının 
siyasi partilerin gelirleri içinde ilk sıraya oturduğu gözlenmektedir. Ancak Devlet
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yardımından yararlanmak için belirlenen sınırların yüksek tutulmasına bağlı olarak 
bu yardımdan yararlabilecek siyasi parti sayısı ciddi olarak sınırlandırılmaktadır. 
Dolayısıyla devlet desteğine sahip partiler ile diğerleri arasında önemsenmesi 
gerekli bir ayrım ortaya çıkmaktadır. Nitekim Temmuz 2007 milletvekili genel 
seçimlerinin sonuçlarına göre yalnızca AKP, CHP ve MHP hak sahibi partiler 
olmuşlardır. Demokrasinin maliyetinin önemli bölümünün devlet tarafından 
üstlenilmesi aslında finansmanın vergi yükümlülerine devredilmesi anlamına 
gelmektedir. Sorun salt parasal olmayıp siyasi fayda-maliyet boyutuyla incelemeyi 
gerektirmektedir. Bu bağlamda seçmenler finanse ettikleri siyasetin, bağlantılı 
olarak siyasi partilerin ne derece özlem ve istemlerine yanıt verebildiklerini 
sorgulamak durumundadır. Bu tür bir sorgulama sosyal fayda-maliyet analizinin 
yapılmasını gerektirmektedir. Diğer bir nokta siyasi partilere göre değişmekle 
birlikte özellikle büyük partilerde üye aidatlarının toplam gelirlerdeki payının 
çok düşük hatta ihmal edilebilir düzeyde olmasıdır. Siyasi partilere üye sayısının 
yüksek olmasına karşın aidat ödenmemesi düşündürücüdür. Üçüncü önemli bir 
nokta ise bağışların da düşük gösterilmesidir. Bazı siyasi partilerin iş dünyası 
ve aslında bu dünya ile büyük ölçüde bütünleşmiş bulunan medya ile ilişkileri 
elde edilen finansal desteğin mali bilançolara yansıtılmadığı düşüncesinin 
pekişmesine yol açmaktadır. Üstelik gerek genel merkez, gerekse yerel örgütlere 
parasal desteğin ötesinde ayni desteğin çok yaygın olarak sağlandığı dikkate 
alındığında siyasi partilerin beyan ettikleri toplam gelirlerinin gerçekçi olmadığı 
anlaşılacaktır. Tüm bu kuşkular ve olası yolsuzluklar saydamlığın gerekliliğini 
ortaya koymaktadır. Türkiye ekonomisinde kayıtdışılığın çok yaygın olması 
toplumsal ve siyasal yaşamı derinden etkilemekte, siyasetin finansmanı konusunda 
sorulan bazı önemli sorular yanıtsız kalmaktadır.

VII. Sonuç Yerine: Uluslararası Standartlar ve Saydamlık

Çağımızda siyaset yapmanın parasal maliyeti giderek artmaktadır. Maliyetin 
finansmanı demokrasinin sağlıklı biçimde işlemesi ve geleceği açısından önem 
taşımaktadır. Çünkü siyasetin baş aktörleri olan siyasi partilerin özellikle 
yüksek maliyetli seçim süreci ve seçim kampanyalarını finanse edebilmelerinde 
karşılaştıkları güçlükler yolsuzluk, rüşvet ve kayırmacılığa giden yolları 
açabilmektedir. Özellikle iktidara gelme şansları yüksek olan siyasi partilere 
yapılan büyük bağışlar yolsuzluk kaynağı olabilmektedir. Bağışın belirlenmiş 
sınırları aşması veya suç çevreleri tarafından yapılması durumunda yasallık 
ortadan kalkmaktadır. Ancak bağışta bulunan çevrelerin daha sonra parasal veya 
ayni katkılarının karşılığını iktidara gelen partiden bir biçimde alabilmeleri, etik 
olmadığı kadar yasal da değildir.

Siyasetin finansmanına bağlı olarak dünya genelinde ortaya çıkan yolsuzluk 
skandalları birçok ülkeyi benzer önlemler almaya yönlendirmiştir. Kuşkusuz
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önlemlerin kapsamı ve bileşimi ülkelere göre değişmekle birlikte iş çevrelerinin 
sağladıkları finansal katkıların sınırlandırılması hatta yasaklanması, devlet 
yardımının artırılması, siyasi partilerin yaptıkları harcamaların sınırlandırılması, 
finansal katkı ve harcamalarda saydamlığın sağlanması doğrultusunda 
kayıt sisteminin yerleştirilmesi ve etkin biçimde denetlenmesi kayda değer 
önlemlerdir. Ayrıca OECD, BM gibi uluslararası kuruluşların yanı sıra bölgesel 
planda AB ve Avrupa Konseyi siyasetin finansmanında yolsuzluğu engelleyici 
küresel standartları geliştirmek için somut raporlar hazırlamakta ve öneriler 
sunm aktadırlar16. Yazı kapsamında belirtilen önlemler kuşkusuz bu kuruluşlar 
tarafından da sahiplenilmektedir. Özellikle vürgulanması gerekli nokta; salt 
akademik çalışmalarda değil, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile ulusal 
örgütlerin yayımladığı raporlarda yolsuzluğun engellenebilmesi için gerekli 
koşulun saydamlık olduğu hususunun ısrarla altının çizilmesidir.. Saydamlığın 
gerekliliği konusunda görlişbirliğine ulaşılmasına ve siyasetin finansmanını da 
kapsamak iizere yolsuzluğun engellenmesi için gerekli standartların ve ilkelerin 
oluşturulmasına karşın özellikle de merkez ile çevre ve yarı-çevre ülkelerde 
ekonomik ve sosyal yapıların önemli ölçüde farklılaşması ve siyasi sistemlerin, bu 
bağlamda demokrasinin farklı olgunluk derecelerine sahip bulunması saydamlıkta 
alınacak çok mesafenin bulunduğunu işaret etmektedir.

(Aralık 2007)
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Yeni Liberal Dönüşüm Sürecinde Devleti 
Küçültme Politikaları ve Seçenek Sorunu: 

Türkiye Örneği

Aziz Konukman*

Fordist üretim tekniklerinin hakim olduğu koşullarda devletin sosyal 
politikalar izlemesi, ücretlerin makul seviyeye çıkarılması, kitlesel üretim-kitlesel 
tüketim temelli sermaye birikimine dayalı Keynesyen Refah Devleti modeli ile 
çelişmiyordu. Buradan “her şeyi sermaye birikiminin belirlediği” gibi bir anlam 
çıkarılmamalıdır. O dönem elde edilen kazanımlarda işçi sınıfı mücadelesinin payı 
büyüktür. Hatta daha da ileri gidilerek şu saptama yapılabilir: İşçi sınıfının gücü, 
hareketliliği ve yaptığı ittifaklar, bu birikime dayalı Keynesyen Refah Devleti 
modelinin oluşumunda ve süreç içersinde farklı biçimlerinin ortaya çıkmasında 
belirleyici bir faktör olmuştur. Yani, Keynesyen Refah Devleti modelinin üç 
biçiminin(liberal, korporatist ve sosyal demokrat) ortaya çıkışı, işçi sınıfının diğer 
sınıflarla arasındaki güç dengeleriyle açılanmaktadır. İşçi sınıfının bu kazanımları 
olmasaydı, vahşi kapitalizm belki de devam edecek ve refah devleti dönüşümü 
gerçekleşmeyebilecekti. Dolayısıyla, işçi sınıfının kazanımları hayati bir öneme 
sahiptir. Ancak burada, Sovyetler B irliği’nin kapitalizmin üzerinde Demokles’in 
kılıcı gibi durmasıyla yarattığı tehdidin işçi sınıfının mücadelesine yaptığı olumlu 
katkıyı unutmamak gerekiyor. Çünkü Sovyetler B irliği’nin sosyalizmin merkez 
gücü olarak nüfuz alanını genişletme çabaları ve bunun dünya genelinde yarattığı

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü
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etki, Batı’da vahşi kapitalizmin sürdürülemezliğine neden oluyordu. Bu dönemde 
işçi sınıfı mücadelesi ile sermaye birikim modelinin, kamunun piyasalara 
müdahalesini meşru kılan bir uyum içerdiğinden söz edilebilir.

Fakat 80’li yıllarda yeni bir sermaye birikim modeli olarak gündeme gelen 
Post-Fordizim ile birlikte geçmişte uygulanan “kitlesel üretim-kitlesel tüketim 
modeli” yerini “özel siparişe dayalı üretim ”e bırakmıştır. Binlerce işçinin aynı 
mekanı paylaşarak üretime katıldığı ve örgütlendiği bütünsel alanlar özelliğini 
taşıyan işletmeler bu modelle birlikte, merkez ve çevre üzerinden örgütlenen 
parçalı yapılar haline gelmiştir. Güneş sistemi denilen bu yapıda, merkezde daha 
çok nitelikli emeğe yer verilirken, çevre işletmelerde her tür haktan yoksun, 
düşük ücretlerle çalışan taşeron işçiler yer almaktadır.

Dolayısıyla böyle bu süreçte artık kitlesel üretim değil, üretim süreçlerinin 
parçalanması söz konusu olmuştur. Bu modelde kitlesel tüketim yerine, siparişe 
dayalı tüketim ön plana çıkmış, bu değişim sonucunda geniş kitlelerin tüketime 
katılmalarını sağlamak amacıyla uygulanan “makul bir ücretle satın alma 
gücünü destekleme politikası” sistem açısından gereksiz hale gelmiştir.Geniş 
halk yığınlarının tüketici olarak sistemin içinde yer almasını gereksizleştiren bu 
durum işçi sınıfı ile sermaye arasındaki uzlaşma gerekliliğini ortadan kaldırmış, 
işçi sınıfının sosyal ve ekonomik kazanımlarına yönelik saldırıları gündeme 
getirmiştir.

Geçmişte piyasalar tökezlediğinde, kamunun müdahalesini gerektiren bazı 
durumlar ve alanlar mevcuttu. Bu doğrultuda devlet tarafından üç tür müdahale 
geliştiriliyordu; birincisi devletin bütçeler yoluyla müdahalesi, İkincisi bizzat 
mal üreterek müdahalesi, üçüncüsü de krizin olduğu konjonktürde destekleme 
alınılan, asgari ücret gibi çalışma koşulları ile ilgili olarak sistemin vahşi yönünü 
törpüleyen düzenlemelerle yapılan müdahaleler.Bunlar yeni birikim modeli 
içinde gereksizleşmiştir. Bir önceki birikim modelinde piyasa tökezlemesine çare 
olarak getirilen bu müdahaleler, “hükümet tökezlemesi” olarak değerlendirilerek 
sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Bu çabaların teorik temeli, yeni liberal yaklaşımın 
“devleti küçültme söylemi”ne dayanmaktadır. Bu söylem devletin üç farklı 
müdahale biçimini sınırlamayı hedeflemektedir. İlki, devletin ekonomiye dolaysız 
müdahale biçimi olan KÎT’lerin sınırlandırılmasıdır. Burada amaç, özelleştirme 
uygulamalarıyla K İT’lerin ekonomiden elinin çekilmesidir. İkincisi, devletin 
ekonomiye kamu bütçesiyle yaptığı müdahalenin en aza indirilmesidir. Yani, 
merkezi bütçelerin (genel ve katma bütçeler) yanı sıra genel bütçelerin, fonların ve 
döner sermayelerin ekonomiye olan müdahaleleri sınırlandırılmaktadır. Böylece, 
devletin çekildiği sosyal hizmet alanlarının (eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik
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gibi) sermayeye yeni değerlenme olanakları olarak sunulması amaçlanmaktadır. 
Üçüncüsü ise, devletin kural koyucu ve düzenleyici rolünün her şeyi piyasaya 
bırakma anlayışıyla sınırlandırılmasıdır. Yazında, kuralların gevşetilmesi anlamına 
gelen bu serbestleşme eğilimine “kuralsızlaştırma” (deregülasyon) denilmektedir. 
Böylece, devletin ekonomiye ve sosyal hayatı düzenlemeye yönelik araçları 
tasfiye edilmektedir. Örneğin; işgücü piyasası esnekleştirilcbilmekte, faize, döviz 
kuruna ve destekleme politikalarıyla tarımsal ürün ve girdi fiyatlarına müdahale 
ya mümkün olmamakta ya da sınırlandırılmaktadır. Ama, bu devletin ekonomiden 
tümüyle elini çektiği anlamına gelmemelidir. Tam tersine, küreselleşme sürecinin 
bir gereği olarak bazı alanlarda devlete yeni roller verilmekte ve bu yeni rollerine 
uygun yeni düzenlem eler (regülasyon) yapma olanağı tanınmaktadır. Dolayısıyla, 
devletin sorumluluk üstlendiği eski alanlardaki kuralsızlaştırma ile sorumluluk 
üstlenmesi öngörülen yeni alanlardaki düzenleme uygulamaları birlikte devreye 
sokulmakta ve böylece devlet, kuralsızlaştırma ve yeni düzenleme süreçleriyle 
yeniden yapılandırılm adadır. Örneğin, bağımsız idari kurum ve kuruluşlar 
bunun tipik bir örneğidir. Bunlar “sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi” , 
“uluslararası ekonomi ile bütünleşm e”, “yeni bölüşüm dinamiklerine geçiş” gibi 
genel politikalara hizm et eden kurum ve kuruluşlar olarak idare ve mali sistem 
içinde yerlerini alm ışlardır

“ Kurul” sistemi aracılığıyla, “siyaseti ekonomiden ayrıştırıyoruz” şeklindeki 
sahte gerekçe ileri sürülerek sözünü ettiğimiz iki müdahale biçiminin 
sınırlandırılması sonucu ortaya çıkan boşluk sermayenin çıkarları doğrultusunda 
doldurulmaktadır. Ayrıca, birçok kuralsızlaştırma işlemi bunlar sayesinde 
uygulamaya konulabilmektcdir. Böylece kuaıl sistemiyle, kamunun elindeki 
ekonomiye müdahale olanağı veren bütün “ iktisat politikası araçları” tasfiye 
edilebilmektedir. Tabi, tüm yeni düzenlemeleri sermaye yanlısı olarak da 
görmemek gerekir. Çalışanları yakından ilgilendiren çevre, çocuk, kadın hakları 
gibi kimi konularda yeni düzenleme alanları ve yeni normların oluşturulduğu 
dikkate alınmalıdır.

Şimdi, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını ele alabiIiriz.Ayrıntısım 
açıkladığımız yeni liberal yaklaşımın devleti küçültme söyleminin başta Türkiye 
olmak üzere bir çok gelişm ekte olan ülkede kabul görmesi sonucu, bütün 
düzenlem eler ve kurallar tasfiye edilmiş, destekleme alımlarının kaldırılması, iş 
gücü piyasalarının esnekleştirilmesi gibi kuralsızlıklar yaşanmaya başlanmıştır. 
Bu kuralsızlaştırmalarla devlete bir yerde hakem rolü verilmiş, devletin üretici 
gücünün tasfiyesine gidilmiştir. Bu süreç özellikle Türkiye’de çok sert ve sancılı 
olmuştur. Bilindiği üzere, Türkiye 1998 Tem m uz’unda Yakın İzleme Anlaşması 
ile başlayan ve ardından kesintisiz bir şekilde sürdürülen Stand-by’larla IMF
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gözetiminde ve denetiminde olan bir ülkedir. Uygulanan IMF- DB patentli bu 
programda bir m akroekonomik değişken çok ön plana çıkmakta ve adeta tüm 
m akroekonomik göstergeler bu değişkene endekslennektedir. Bu değişkenin 
adı faiz dışı fazla (FDF) veya diğer adıyla birincil fazla. FDF, IM F-DB patentli 
istikrar programlarının uygulanmasında önemli bir performans göstergesi olarak 
kabul edilmektedir. FDF iki açıdan önem taşımaktadır; 1. hedeflenen düzeye 
ulaşılmasıyla uluslararası finans çevrelerine programı uygulamakta olan ilgili 
ülkenin kararlı olduğu mesajı verilmektedir. 2. borçlanma üzerindeki baskının 
azaltılması olanağı yaratılmaktadır. Bilindiği üzere, IMF-DB patentli programların 
temel amacı ilgili ülkenin borcunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Bunun 
için ilgili borçlu ülkenin borç verenlere “borcunu ödeyeceğine dair” bir güven tesis 
etmesi gerekir. İşte bu güvence, FDF ile verilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, 
ilgili ülkedeki bütün makro ekonomik göstergelerin neden FD F’ye endekslendiği, 
kilitlendiği daha iyi anlaşılmaktadır. Zaten, FDF bu öneminden ötürü bir fetiş 
haline getirilmekte ve başlıca ekonomik göstergeler arasında sayılmaktadır.

Bu arada IM F’nin alacaklılarla ilgili ülke arasında sadece bir katalizörlük 
(aracılık) görevi üstlendiği anlamı çıkarılmamalıdır. Brezilya, Arjantin ve 
Türkiye örneklerinde olduğu gibi, IMF aynı zamanda bu ülkeler nezdiııde en 
büyük alacaklılar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla FDF, IMF için de alacağın 
tahsil edilebilirliği açısından bir em niyet sübabı görevini görmektedir. İşte bu 
nedenledir ki, IMF konu üzerinde ısrarla durmakta, FDF hedefinde yapılacak bir 
revizyon sert tartışmalara neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, “kendim 
için bir şey istiyorsam namerdim” sözü IMF için geçerli değildir.

Son yıllarda Türkiye ekonomisi IMF-DB programı gereği, adeta yüzde 6 .5 ’lik 
FDF’ye kilitlenmiş durumdadır. Bu durum, söz konusu oran biraz aşağı çekilmiş 
olmakla birlikte Stand-by anlaşmasının sona erdiği Mayıs 2008 sonrası dönem 
için de geçerlidir. Bu hedefe şu yöntemlerle ulaşılmaya çalışılmaktadır:

• Dolaylı vergilerin artırılması

• Emekçilerin vergi yükünün artırılması

• Sosyal harcamaların (eğitim, sağlık vb.) kısılması

• Yatırımların kısılması

• K İT’lere transferlerin kısılması

• Sosyal Güvenlik kuruluşlarına yapılan transferle, sosyal nitelikli diğer 
transferlerin kısılması
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Çok açık bir şekilde, bu yöntem lerle 80 öncesinde iktisadi ve sosyal araçlarla 
donatılmış olan devlet erozyona uğratılmaktadır.

IMF-DB için, bu yöntemlerle FDF hedefinin tutturulması sonucu gelir 
bölüşümü ve bir dizi sosyal ilişkinin bozulacak olması hiç önemli değildir. Gerçi 
son yıllarda IMF programlarının yarattığı sosyal risklerin önemli boyutlara 
ulaşmasından ve bu programlara yönelik gelişmekte olan ülkelerdeki çalışan 
kesimlerin örgütlü tepkilerinin yoğunlaşmasından olsa gerek, iki kuruluş arasında 
yapılan iş bölümünün bir gereği olarak DB, bu tür sosyal riskleri giderek önemser 
hale gelmiştir. Böylelikle, DB aracılığıyla IMF programlarının yarattığı sosyal 
riskler giderilmeye çalışılmaktadır. Yani doğru bir benzetmeyle IMF, ekonomik 
ve sosyal yapıda derin yaraların açılmasına neden olmakta; DB ise, derinleşen bu 
yaralara pansuman tedavisi yapmaktadır.

Burada ilginç olan, tedavinin faturasının yaraya neden olana değil bizzat 
mağdura çıkarılmasıdır. Çünkü, DB tarafından sağlanan yardım hibe olmayıp 
geri dönüşü olan kredi şeklindedir. Ayrıca şurası da bir gerçek ki, mağdurun (ilgili 
ülkenin) bu zararı zarara neden olana (IM F’ye) rücu etmesi (ondan tazminat 
alabilmesi) mümkün olamamaktadır.

Görülüyor ki, IM F-DB açısından sorun, ortaya çıkacak sorunların varlığından 
ziyade onların yaratacağı risklerdir. Riskler ise, ilgili ülkenin kaynaklarıyla 
finanse edilen projelerin uygulamaya konmasıyla bertaraf edilmeye 
çalışılmaktadır. Zaten o nedenledir ki, bütçeden olmamak kaydıyla hükümet ve 
yerel yönetim ler tarafından yapılan iane şeklindeki sadakacı uygulamalar bu 
politikanın tamamlayıcısı olarak değerlendirilmekte ve desteklenmektedir. Yani 
sosyal devletin yarattığı boşluk, sadakacı devletle doldurulmaktadır. Böylece, 
risklerin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Riskler ortadan kalktığında, bu ikili 
açısından zaten sorun da çözülmüş olmaktadır. Böyle bir durumda, artık önemli 
olan her yıl hedeflenen FD F’nin tutturulmasıdır. Varsın bu hedef uğruna, gelir 
bölüşümü daha da bozulmuş olsun; işsizlik, yoksulluk, sosyal güvencesizlik, 
sağlıksızlık, eğitimsizlik sorunları diz boyuna ulaşmış olsun. Bunlar hiç önemli 
değildir. Nitekim, bütçelerimizin “kamu hizmeti” ve “sosyal hizm et” üretememe 
noktasına gelmesi bu İkiliyi hiç ama hiç ilgilendirmemektedir. Ekonomik büyüme 
refaha yansımamış, ekonomi büyürken işsizlik artmış, emekçilerin vergi yükü 
milli gelir pastasındaki payından daha büyük olmuş, em ekçiler dolaylı vergilerin 
yükünü kaldıramaz noktaya gelmiş, em ekçiler açısından daha nice yakıcı 
sorunlar çıkmış; bunlar bu ikilinin umurunda bile değildir. Yeter ki, FDF hedefi 
tutturulmuş olsun.
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Sosyal devletin budanmasına yönelik bu çabalara bir de küreselleşme 
sürecinin ayrılmaz bir parçası olan özeleştirme uygulamalarının yol açtığı işsizlik 
ve sendikasızlaştırma gibi olumsuzluklar (çünkü özelleştirme çoğu kez üretim 
birimlerinin küçültülmesi ve taşeronlaştırma ya da işçilerin üretim sürecinden 
tasfiyesi yöntemleriyle bir arada yürütülmekte) eklendiğinde tablo daha da 
kararmaktadır.

Seçenek Sorunu

İktisat politikaları seçeneksiz değildir. Seçenek her zaman mevcuttur. Yeni 
liberal politikalara karşı bir seçenek geliştirilebilmesi için öncelikli olarak eski 
kazanımların tasfiyesine yönelik bir direnme hattının oluşturulması gerekmektedir. 
Eski kazanımlara, sosyal devletin korunmasına yönelik mücadeleyi devletçilik 
olarak değerlendirmek ve bundan uzak durmak doğru değildir. Örneğin devletin 
çekilmesi istenen alanlardan biri bütçe düzenlemesidir. Eğitim ve sağlık 
gibi alanlarda bütçeden kaynak almak bir yandan bu alanlardaki hizmetlere 
ilişkin gelişimi sağlarken bir yandan da ücretlerin makul düzeyde tutulmasını 
sağlayabilecektir. Bu bir nevi işçi sınıfı ile burjuvazi arasında devlet tarafından 
sağlanan bir uzlaşma anlamına gelmektedir. ‘80’den sonra Post-Fordist üretim 
teknikleri sonucu kitlesel tüketimin eskisi gibi sürdürülememesi, devletin sosyal 
hakların maliyetlerini karşılayamaması anlamına gelmiş, sonuç olarak da sosyal 
haklar bir bir tasfiye edilmeye başlanmıştır.

Bu politikalar sosyal hakların yeni yeni gelişmekte olduğu üçüncü dünya 
ülkelerinde, gelişmekte olan ülkelerde daha sert uygulanmaktadır. Bu ülkelerde 
yeni liberalizme karşı mücadeleler de daha sert geçmektedir. Çünkü bu haklara 
yeni kavuşmuş kesimlerin direnişi daha güçlüdür. Gelişmiş ülkelerde ise durum 
biraz daha farklıdır. Sosyal devleti tasfiye etmek, işçi sınıfının yıllar öncesinden, 
ciddi bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımları baskıcı yöntemlerle ortadan 
kaldırmak pek kolay görünmemektedir. Gelişmiş ülkelerde, sosyal devletin 
ortadan kaldırılmasına yönelik olarak ortaya konan direnişler büyük önem 
taşımaktadır. A B ’nin ortak anayasasının reddedilmesi, Fransa’da yeni liberal 
düzenlemelere karşı gelişen muhalefet bunun göstergeleridir.

Yeni liberal politikaları çok fazla masaya yatırma gereği duymayan, A B ’nin 
bir sermaye projesi olduğunu tartışmaya açmak istemeyen yaklaşımlara 
prim verilmemelidir. Bu çevrelerdeki tartışmalar, daha çok A B ’nin sosyal ve 
demokratik hakları çoğaltacağı düşüncesi üzerinden yürümektedir. Sosyal 
haklar bakımından bu tespitler bir derece haklı olabilir, ancak A B ’ nin sosyal 
haklar konusunda zorlayıcı norm lar getiremediğini unutmamak gerekir. Düşük 
düzeydeki bir takım haklann altına inilmemesi benzeri bir kuşulun dışında,
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örneğin; başka ülkelerde kazanılmış hakların bu hakların olmadığı ortaklara 
bağlayıcı bir şekilde getirilmesi gibi durum lar söz konusu değildir. Türkiye AB 
üyesi olduğu zaman Fransa ya da İtalya’daki sosyal hakların tümüne kavuşmuş 
olmayacaktır. Dolayısıyla Türkiye A B ’ye girdiğinde sosyal hakların gelişeceği 
yönündeki beklenti doğru değildir. Asıl bağlayıcı olan M aastricht kriterleri gibi 
A B ’nin ekonomiyle ilgili kriterleridir. Ekonomik kriterlerdeki bağlayıcılık sosyal 
haklarda yoktur. Örneğin yayımlanan Türkiye İlerleme Raporları’nda IMF ve 
DB patentli programa gösterilen uyuma büyük övgüler yer almaktadır. Türkiye 
eğer bu programları başarıyla uygulamakta ise zaten sosyal hakları tasfiye ediyor 
demektir. Bu durumda sosyal alanla ilgili şu düzenlemeleri yapacaksınız demek 
de laf-ı güzaftır. Bir başka açıdan bakıldığında, örneğin katılım öncesi aday adayı 
ülkelerin taahhütlerini içeren programların ayrıntısında görülür ki, bunlar Stand
by anlaşmalarının bir kopyasıdır. Dolayısıyla Brüksel’e giden yol VVashington’dan 
geçmektedir. Sonuçta AB, çokuluslu şirketlerin şekillendirdiği emperyalist bir 
projedir. Küreselleşmeyi emperyalizmden, A B ’yi de küreselleşmeden ayırmak 
mümkün değildir.

Şimdi, özetlediğimiz bu yaklaşımı Türkiye özelinde somutlaştırabiliriz. Hemen 
belirtelim, ülkemizde uygulanmakta olan mevcut IMF ve DB patentli programdan, 
yeni liberal koşullanmalardan ve sistemin genel işleyişinden kaynaklanan kısıtlar 
altında dahi, istihdam düzeyini göreli olarak iyileştirecek istihdam dostu bir 
büyüme seçeneğini geliştirebilmek mümkündür. Bu tür politikaları geliştirebilmek 
için A m erika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mart 2004’de Brezilya ve Arjantin 
tarafından açıklanan Copacabana Deklarasyonu bu tür bir açılım için çok öğretici 
(Deklarasyonun ayrıntılı bir analizi için Türk-İş Dergisi’nin Eylül-Kasım 2004 
tarihli 363. sayısında yayımlanan “M evcuttan Farklı Bir Faiz Dışı Fazla Yöntemi 
(Yönetimi) Mümkün m ü?” başlıklı çalışmamıza bakılabilir). Bu iki ülke, IMF 
programının kendileri için biçmekte olduğu FDF tanımını kabul etmeyerek 
kamunun sosyal altyapı yatırını harcamalarını, bu tanımın dışında tutacaklarını 
açıklamışlardı. Yapılan sıkı pazarlıklarla, bu alternatif tanım IM F’ye kabul 
ettirilmiştir. Hikayenin sonrasını anlatmaya gerek yok; herkesçe malum. Bu iki 
ülke borçlarım vadesinden önce tıkır tıkır ödeyerek IMF ile yollarını ayırmışlardır. 
Görüldüğü gibi, çözüm hiç de zor değil. Yeter ki, alternatif çözüm yönünde siyasi 
bir irade oluşturulabilmiş olsun. Ama onun öncesinde, kamu yatırımlarına bakış 
açısı da mutlaka değiştirilmelidir. Ne yazık ki, uzun bir süredir hem FDF kısıtı 
hem de “kamu yatırımları özel sektör yatırımlarını dışlar” (iktisat yazınında buna 
“dışlama etkisi” denilir) anlayışının hükümet ııezdindc büyük bir kabul görmesi 
nedeniyle kamu yatırımlarına gerekli ve yeterli kaynak aktarılmamaktadır. Oysa, 
dışlama etkisinin geçerli olduğu dönem iç borç faizlerindeki ciddi gerileme 
sonucu artık geride kalmıştır, eşik aşılmıştır. Kamu yatırımların ikame etkisi gibi,
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aynı zamanda tam amlayıcılık etkisi de vardır. Bu ikinci etki ihmal edildiğinde, 
özel sektör yatırımları bundan büyük zarar görmektedir. Özellikle sosyal altyapı 
yatırımlarının (eğitim, sağlık gibi) geriletilmesi ilerisi için büyüme açısından çok 
büyük zafiyetlere yol açabilir. Çünkü bu gerileme, büyümenin uzun dönemde 
kalıcı olmasını sağlayan beşeri sermayede erozyona neden olmaktadır. İktisadın 
“ içsel büyüm e” yazınında bu değerlendirmemizi destekleyen çok sayıda çalışma 
bulunuyor .Ancak ilginçtir, sosyal altyapı yatırımlarına özel bir vurgu yapılmamış 
olsa da kamu yatırımlarının öneminin kavranması açısından önemli ve sevindirici 
bir gelişme var. Geç de olsa resmi bir belgede sözünü ettiğimiz bu gerçeğe 
dikkat çekilmektedir. Bu resmi belgenin adı “Türkiye’de İşsizliğin Önlenmesi 
ve İstihdamın Artırılm ası” . Söz konusu çalışma 2004 yılında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve aynı yıl içerisinde toplanan 9. 
Çalışma M eclisi’ne sunulmuş (Çalışma, Bakanlığın ağ sayfasında verilmiş). 
Çalışmanın “Kamu Yatırımlarının Azalması” alt başlığı altında şu çarpıcı tespit 
yapılmaktadır: “Özel sektörde üretim ve yatırım eğiliminin azalması yanında, 
kamu kesiminin altyapı yatırımlarında da son yıllarda büyük oranlarda azaltılması 
ve ödeneklerin sınırlanması, bunlarla bağlantılı özel sektör faaliyet alanlarını da 
durgunluğa itmiş ve bu alanlarda işsizlik artmıştır” (s. I I 6). Ama ne yazık ki, bu 
tespitler kağıt üzerinde kalmış ve gereği yapılmamış ya da yapılamamıştır. Son 
yılların bütçe uygulama sonuçları incelendiğinde, bu durum çok açık bir şekilde 
görülebiliyor (Ayrıntısı için BirGün gazetesindeki köşemizde yayımlanan bütçe 
yazılarımıza bakılabilir).

Her gün cari açıkla yatıp kalkmak, ‘cari açığın finansmanını sağlayan sıcak 
para ne zaman çıkar?’ diye endişeler duymak istenilmiyorsa diğer seçenek, 
devreye sokulacak iktisat ve sosyal politikası araçlarıyla bu yapıyı kırmaktır.

Bir kere, her şeyden önce kısır kur tartışmasına (kurun yükselişine izin 
verilmeli/verilmemeli, M erkez Bankası faizleri yükseltmeli/yükseltmemeli, 
Merkez Bankası döviz alım ve satışlarıyla kura müdahale etmeli/etmemeli 
türündeki kısır tartışmaya) kilitlenmiş mevcut dar sorunsalın mutlaka dışına 
çıkılmalıdır.

Ardından, ayrıntılarını Emek Platform u bileşenlerinin yapacağı bir tartışmaya 
bırakarak (tem ennim iz geçmişte hazırlanan Em ek Platformu alternatif 
çalışm asında olduğu gibi bu yönde bir tartışm a başlatılm asıdır) şu öneriler 
yapılabilir:

* Neo-liberal politikalarla hakem konumuna getirilm iş devlet, bu pasif 
konumundan kurtarılarak iktisadi ve sosyal araçlarla donatılmış aktif devlete 
(kalkınmacı ve sosyal devlete) dönüştürülmeli,
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* Sıcak paranın gelişini sağlayan 32 Sayılı Karar gözden geçirilerek, kısa 
vadeli sermayenin giriş-çıkışı belli kurallara bağlanmalı,

* IM F’ye olanlar başta olmak üzere dış borçlar yeniden yapılandırılmalı,

* M erkez Bankası, yasasında yapılacak bir düzenlemeyle yeniden reel 
ekonomiyi yönlendirebilecek istikrar politikası araçlarıyla donatılmalı,

* “Vergi alma yerine borçlanma politikası” terk edilmeli,

* Vergi yükü, adil olmayan dolaylı vergilerden (KDV, ÖTV vb.) doğrudan 
vergilere (servet vergisi, gelir vergisi vb.) kaydırılmalı,

* Sosyal harcamaları (sağlık, eğitim vb.) öne çıkaran bir kamu harcama 
politikası izlenmeli,

* İthalat yerine yerli üretimi özendiren istihdam öncelikli bir sanayileşme ve 
üretim politikası (istihdam dostu büyüme politikası) izlenmeli.

IMF programının terk edildiği bu radikal seçenekte, FD F’yi aşağı çekmek 
suretiyle kamu yatırımlarının önünü açarak istihdam dostu büyüme olanaklı hala 
gelebilmektedir. Bu tür bir seçeneğin olanaklı olduğu benim de üyesi bulunduğum 
Bağımsız Sosyal Bilimci 1er (BSB) tarafından yapılan bir çalışmada geliştirilmekte 
ve önerilm ektedir (bu çalışmanın ayrıntısı E k’de verilmiştir). Söz konusu model 
çalışması, seçeneksiz olduğu iddia edilen IMF programının teknik düzeyde bir 
çalışm ayla istihdam açısından daha iyi sonuçlar sunabilecek seçeneklerinin var 
olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Yukarıda sıralanan önerilerden özellikle sonuncusu, işin can alıcı noktasıdır. 
Hemen belirtelim  ki, yaptığımız bu sonuncu öneri hiç de yeni sayılmaz. Türkiye 
iktisat tarihini yakından izleyenler bilirler, ithal ikameci sanayileşme (İİS) 
1930’lu yıllarda tüketim mallarıyla başlam ıştır (1. Sanayi P lam ’nı hatırlayınız). 
Daha sonra bu süreç, 1954 sonrasının dış tıkanma koşullarında zorunlu olarak 
sürdürülmüş ve büyük ölçüde tamamlanmıştır. İktisat yazınında, İİS sürecinin bu 
aşamasına “kolay aşama” denilmektedir.

Bu aşamayı tamamlayan ve büyük ölçüde ona bağlı bir diğer ithal ikamesi 
süreci planlı dönemde kamu kesiminin katkısıyla demir-çelik, petro-kimya ve 
kimya, inşaat malzemeleri gibi temel ara m allarda (girdilerde) gözlenmiştir. 
İktisat yazınında, bu aşamaya ise “zor aşama” denilmektedir. Birçok ülkede 
sürecin tamamlanamayışından olsa gerek, bu tür bir adlandırmaya gidilmiştir.
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Nitekim benzeri bir durum Türkiye için de söz konusu olmuştur. Bilindiği 
üzere, Türkiye 8o’li yıllarda İİS modelinin zor aşaması olarak tanımlanan ara 
ve yatırım mallarında ithal ikamesini tamamlayamadaıı ihracata yönelmişti. 
Yaşadığımız deneyimler gösteriyor ki, bu aşama tamamlanmadan ihracata 
yönelik büyüme modeline geçildiğinde, büyüme ve cari açık at başı gitmekte ve 
cari açığın yaratabileceği olası bir kriz nedeniyle ekonomi bıçak sırtında yaşar 
hale gelmektedir.

Bu ortamdan kurtulmak isteniyorsa, geç kalınmış İİS sürecinin mutlaka 
tamamlanması gerekiyor. Aksi halde cari açık yaratan istihdamsız büyüme süreci 
ve kırılgan yapı devam edecektir. Ama şu bilinmelidir ki, IMF-DB patentli 
programlara devam edildiği sürece -n itek im  Mayıs 2008’de Staııd-by sona 
ermesinin ardından ihtiyati Stand-by arayışı bu politikaların sürdürüleceğini 
gösteriyor - bu mümkün olamayacaktır.

Türkiye, seçeneksiz değildir. Sosyal devlet ilkesini gözeterek toplumsal 
gereksinimleri esas alan gerisinde orta ve uzun vadeli bir ulusal kalkınma 
stratejisi bulunan bütçeler hazırlamak hiç de zor değildir. Ama bunun için, IMF- 
DB patentli program seçeneğine yeniden kesinlikle başvurulmamalıdır.

Bu seçeneklerin hayata geçirilebilmesi için IMF-DB patentli programların 
mağdur ettiği toplumsal kesimlerin örgütlü temsilcileri (sendikalar başta olmak 
üzere demokratik kitle ve meslek örgütleri ve emekten yana siyasi partiler), bu 
seçenekleri seslendircbilmeli ve hükümeti bu yönde zorlamalıdır. Bu mücadele 
verilmediği takdirde, hükümetin bu seçenekleri gündeme getirmesi pek olası 
gözükmüyor.
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Ek: BSB Tarafından Önerilen Seçenek

Sözünü ettiğimiz seçeneğin önerildiği BSB tarafından yapılan çalışmanın adı: 
“ IMF Gözetiminde On Uzun Yıl, 1998-2008, Farklı Hükümetler, Tek Siyaset.” 
Bu çalışmanın 9. Bölüm ü’nün başlığı ise, “A lternatif M akroekonomik Politika 
Arayışları” İşte sözünü ettiğimiz seçenek, bu bölümde ayrıntılandırılıyor. 
Seçeneğin temellendiği model, iktisat yazınında “hesaplanabilir genel denge” 
(HGD) modeli diye bilinen bir yaklaşım a dayanıyor. HGD modelleri bir 
ekonominin makroekonomik genel dengesi içerisinde “üretim - gelirlerin 
yaratılması - tüketim ve tasarruf - yatırım lar - kamu kesimi dengeleri ve dış 
ticarct ilişkilerini” cebirsel denklem ler aracılığıyla ayrıştırmaktadır. Model, 
ulusal ekonomideki mal ve hizm et piyasaları ile, işgücü, mali akımlar ve döviz 
piyasaları arasındaki fiyatlar, ücretler, faiz oranı ve döviz kuru dengelerini cebirsel 
tutarlılığı içinde dengeye getirmektedir. Böylelikle sergilenen çözümler, verili 
iktisat politikaları altında ve uluslararası konjonktüre ilişkin temel varsayımlar 
dahilinde, Türkiye’nin yakın - orta dönemde yaşaması muhtemel ekonomik 
gelişmeleri göstermektedir.

Söz konusu model şu varsayımlara dayanıyor:

• Reel faiz haddi fınansal dış piyasalarca (risk primi dahil) dışsal olarak 
belirlenmektedir.

• Dış sermaye akımları IMF programı tahminleri uyarınca dışsal 
alınmaktadır.

• Rccl döviz kuru, uluslararası sermaye hareketlerine ilişkin varsayımlar ve 
modelin ihracat, ithalat ve faktör gelir transferleri altında serbest olarak çözülmekte 
ve ödem eler dengesi akımlarını (döviz piyasasını) dengeye kavuşturmaktadır.

• Formel kesim nominal ücretleri sabit alınmış ve işsizlik modelce içsel 
değişken olarak çözülmüştür.

• Toplam faktör üretkenliğinde yıllık ortalama artış hızı 2004 için yüzde 2, 
2005 için yüzde 5’dir; 2006 sonrası büyüme patikasında üretim artışları sadece 
sermaye birikiminden ve işgücü istihdamındaki artışlardan kaynaklanacaktır.

• İşgücü arzı yılda yüzde 2.5 genişleyecektir.

• Kamu kesimi genel dengesinde IMF programının milli gelire oran olarak 
yüzde 6.5 FDF hedefi korunmuştur.
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• Kamu sektörel yatırımları politika değişkeni olarak belirlenmiştir.

• Özel yatırımların sektörel dağılımında ise kâr maksimizasyonu ilkesine göre 
model çözümleri esas alınmıştır.

• Sosyal güvenlik kurumlarının toplam harcamaları milli gelire oran 
olarak belirlenmiş ve doğan açıklar kamu kesiminden doğrudan transferler ile 
kapatılmıştır.

Önce bu varsayımlar altında, mevcut IMF programının sürdürülmesi 
durumunda 2006-2010 arasında işsizlik oranının olası gelişimi tahmin ediliyor. 
Tahmin sonuçları, işsizlik oranında 2.4 puanlık bir düşüş olacağını ortaya koyuyor. 
İşsizlik yüzde 10.5’den 8.1’e geriliyor. Ardından yine aynı varsayımlar altında 
önerilen alternatif bir kamu mâliyesi ve istihdam politikasının sınaması yapılıyor. 
Bu kapsamda, önce istihdam vergilerinin mevcut yüzde 19’luk düzeyi 5 puan 
geri çekilerek, bunun işsizlik üzerindeki etkisi tahmin ediliyor. Tahmin sonuçları, 
işsizlik oranında dönem sonunda 4.4 puanlık bir düşüş olacağını ortaya koyuyor. 
İşsizlik yüzde 10.5’den 6.1’e geriliyor. Yani, mevcut programın ulaşacağı işsizlik 
oranından 2 puan daha düşük. Daha sonra, aynı temel senaryo altında bir yandan 
işsizlikle mücadele araçları geliştirilirken, diğer yandan da kamu kesimi üzerine 
aşırı yük getirip kamu hizmetlerinin geriletilmemesi sağlanıyor. Bu temel 
yaklaşımdan hareketle, ilk aşamadaki istihdam vergi yükünün azaltılmasına ek 
olarak kamu kesimi FDF hedefinin yüzde 6.5’den 3 .5’e çekilmesi (yani FDF ile 
ilgili 6.5’lik varsayım terk ediliyor), kamu yatırımlarının milli gelirin yüzde 7 ’sine 
çıkartılması ve istihdam vergilerindeki gelir kaybını ve artan kamu yatırımlarını 
finanse etmek için doğrudan gelir vergilerinin artırılması sağlanıyor. Bu koşullar 
altında tahmin sonuçları, işsizlik oranında 6.3 puanlık bir düşüş olacağını ortaya 
koyuyor. İşsizlik yüzde 10.5’den 3 .8’e geriliyor. Özetle, model sonuçları mevcut 
IMF-DB patentli programa göre alternatif stratejinin istihdam kazanımlarının 
daha yüksek çıktığını gösteriyor.
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Küresel Ekonomide 
Rekabet Edebilirlik ve Eşitlik

Şerife Türcan Özşuca*

Küreselleşmenin refah devletine bir tehdit ya da en azından bir meydan okuma 
olduğu sıklıkla ifade edilmekle birlikte, küreselleşmenin refah devletlerini aynı 
biçimde etkilemediği, örneğin İskandinav refah modelinin küreselleşmeden 
yarar sağladığı gözlenmektedir. 1990’dan bu yana İskandinav ülkeleri; istihdam, 
ekonomik büyüme, işgücü verimliliği yönünden Kıta Avrupası ülkelerine göre 
çok daha başarılı bir performans sergilemektedir. 1995-2005 yılları arasında özel 
sektörde işgücü verimliliğinde ortalama yıllık artış Nordik ülkelerinde yüzde 2.6 
iken Avrupa bölgesinde yüzde 1.3, A B D ’de yüzde 2.0 ve İngiltere’de yüzde 2.1 ’dir 
(OECD, 2005a). Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Global Rekabet 
Edebilirlik Raporu’nda temel rekabet edebilirlik göstergesi olarak kullanılan 
Global Rekabet Edebilirlik Endeksi’ne göre, 2005 yılında uluslararası rekabet 
edebilirlik sıralamasında tüm ülkeler arasında İskandinav ülkeleri, zirvedeki on 
ülkeden beşi arasında yer almıştır (WEF, 2005). 2007-2008 sıralamasındaki ilk 
altı içinde üç İskandinav ülkesi yer almaktadır. (WEF, 2008). Bu göstergeler 
Anglo-Sakson ülkelerinin daha neoliberal modellerine karşı İskandinav refah 
modellerinin ekonomik olarak uygulanabilir bir seçenek olup olmadığı sorusunu 
tartışm aya açmıştır.

1990’ların ana akım iktisat teorisine göre, cömert refah devletleri piyasa 
mekanizmasında çok sayıda sapmaya neden olmakta, bu nedenle de ekonomik 
etkinsizliğe yol açmaktadır. Karşı karşıya kalman sorunları yüksek asgari ücret,

* Prof. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
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cömert faydalar ve tam istihdamla ilişkilendircrek, istihdam ve eşitlik arasında 
bir değiş tokuş olduğu (OECD, 1994); istihdam, eşitlik ve bütçe kısıtları arasında 
bir üçlemin bulunduğu (iversen and Wren, 1998); yüksek vergi oranlarının ve 
evrensel modelin yüksek nitelikli emek göçü riskinde artışa neden olacağı iddia 
edilmekteydi (Andersen, 2003). Nordik ülkelerinin başarısı yukarıda özetlenen 
ana akım iktisadi düşüncenin öngörüleriyle çelişmektedir. Nordik ülkeleri rekabet 
edebilirlik ile refah devletinin unsurları arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunun 
araştırılmasını gerektirmektedir. Küresel rekabet sıralamasında 131 ekonomi 
içersinde 3. sırada yer alan Danimarka verilerinin karşılaştırmalı perspektiften 
analizi, refah devletini oluşturan öğelerden hangilerinin rekabet edebilirlik 
yönünden önemli olduğu konusunda ipuçları verebilecektir.

Küreselleşme ve refah devleti üzerindeki kısıtlar arasında temel olarak 
üç ana bağlantı mekanizmasından söz edilebilir. Bunlar: klasik tam istihdam 
politikalarının izlenmesini güçleştiren ekonomi politikaları üzerindeki kısıtlar; 
düşük nitelikliler arasında eşitlik ve istihdam arasındaki ikilem ve vergilemede 
“dibe doğru yarıştır” (Andersen, 2007: 71 )

Tam istihdam politikaları söz konusu olduğunda, iktisat politikaları üzerinde 
geçmişe göre çok daha fazla kısıt bulunmaktadır. D anim arka’nın 1970’lerdeki 
deneyimi, uluslararası sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesindcn önce 
Keynesyen istikrar politikalarının değiştirilerek daha ılımlı hale getirildiğini 
göstermektedir (Andersen, 2002: 59-84). İstikrar politikaları tam olarak terk 
edilememekle birlikte, tam istihdam amacını gerçekleştirecek alternatif yollar 
izlenmektedir.

Eşitlik-İstihdam İkilemi

1960’lı yıllarda gelişmiş sanayileşmiş ülkelerde imalat sanayindeki istihdam 
artışı ile verimlilik arasında gözlenen negatif korelasyon (bakınız, Appelbaum 
and Schettkat: 1994, 1995), istihdamdaki büyümenin sadece hizmet sektörü 
aracılığıyla gerçekleştirilebileceği yönünde görüşlerin ileri sürülmesine 
neden olmuştur. William J.Baumol hizmet sektöründe istihdam artışının farklı 
olduğunu, verimliliğin hizmet sektöründe daha yavaş arttığını ortaya koymuştur 
(Baumol 1967). Bu durum sorunlara yol açmakta; imalat ile hizmet sektörü 
arasındaki verimlilik ne kadar farklıysa, hizmet sektörüne talep kayması 
sonucunda yükselen ücretleri düşen fiyatlarla uzlaştırmak zorlaşmaktadır. 
İmalat sektöründeki istihdam genişlemesi sürecinde gözlenen düşen fiyatlar ile 
artan reel talep arasındaki döngü bozulmaktadır. Hizmet sektöründe piyasanın 
doğurduğu istihdam genişlemesi, değişen tüketim alışkanlıkları etkisinden farklı
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olarak düşük ücretlerin oluşmasına neden olmakta, bu durum, daha ucuz fiyatlar 
ve yüksek efektif talebe yol açmaktadır. Sonuç olarak, hizmet sektöründeki 
ücretlerin verimlilik artışının daha hızlı olduğu imalat sektörü ücretlerine sıkı bir 
şekilde bağlı olduğu durumda, özel hizmet üretimi B aum ol'un maliyet hastalığına 
tutularak istihdam genişlemesi yavaşlamaktadır. İmalat ve hizmet sektörlerindeki 
ücret gelişmelerinin birbirine bağlantılı olması durumunda, imalat sektöründeki 
hızlı verimlilik artışı hizmet sektöründeki işlere ödenecek ücreti belirlemektedir. 
Bu durum eşitlik-istihdam değiş tokuşuna neden olmaktadır. Çoğu ücret suni 
biçimde bastırılmakta ve hizmet sektöründe çok sayıda iş kaybolmakta, bu durum 
bir ikilem olarak değerlendirilmektedir (iversen and Wren, 1998: 512).

iversen and W ren’e göre, piyasa tarafından iş yaratılamadığı durumda iş 
yaratmada devlet müdahalesinin bir seçenek olduğu; sosyal demokrat seçenek 
olarak adlandırdıkları bu yolla, gelir eşitliği ve yüksek istihdamın önem sırasına 
göre gerçekleştirilebileceğini belirtm ektedirler (iversen and Wren, 1998: 515). 
Yüksek istihdam artışı kamu istihdamı genişleterek sağlanırken, bu strateji 
kuşkusuz kamu harcamalarında önemli sonuçlar yaratmaktadır. Bu stratejinin 
uygulanabilirliği vergi mükelleflerinin bunu finanse etme arzularına bağlıdır. 
Bu nedenle hüküm etler bir iiçlem ile karşı karşıyadır (iversen and Wren 1998: 
508). Politik ekonomi modelinin hizmet ekonomisinde, hüküm etler ve devletin; 
bütçe kısıtı, gelir eşitliği ve istihdam artışı arasında üç yönlü bir seçim ya da 
“üçlemle” karşı karşıya kaldığı ima edilmektedir. Amaçlardan ikisinin eş zamanlı 
başarılabilmcsi mümkün olmakla birlikte, üçünün bir arada başarılabilmesi 
mümkün olmamaktadır. Özel hizmet istihdamında artış ancak ücret eşitsizlikleri 
maliyetiyle elde edilebilmektedir. Eğer ücret eşitliği öncelikli ise, istihdam artışı 
kamu hizmet sektörü istihdam artışı ile sağlanabilmektedir. Bu bütçe kısıtının 
olmadığı, vergilerin yükseltildiği ya da borçlanıldığı durumu ima etmektedir 
(ayrıntılı bilgi için bakınız iversen and Wren, 1998; Emmenegger, 2006).

Nordik refah devletleri ve Anglo-Sakson ülkelerinin gelir dağılımına 
bakıldığında, bu ülkeler arasında bir yakınsama görülmemektedir. 2000’lerde 
Danimarka, Avrupa Birliği’nde gelirin en adil dağıldığı ülke olup, diğer Nordik 
ülkeleri de Danim arka’yı yakından izlemektedir. Anglo-Sakson ve Akdeniz 
ülkeleri gelirin eşitsiz dağıldığı ülkeler grubunu oluştururken Belçika, Avusturya, 
Almanya, Fransa, Hollanda gibi Kıta Avrupası ülkeleri bu iki grup ülke arasında 
yer almaktadır.
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Tablo 1.Seçilm iş Ülkelerde Eşitsizlik: P90/P10 ve Gini Katsayısı

P90/P10 Gini Katsayısı
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Danimarka 2.7 2.6 2.8
“

22.5 21.3 22.9 -

İsveç 2.8 2.5 2.4 2.6 24.3 21.2 19.8 21.4

Norveç 2.8 3.0 2.9 - 26.1 25.6 23.4 -

Finlandiya 3.1 2.8 2.7 3.2 26.1 22.8 20.7 23.5

Nordik 2.8 2.7 2.7 (2.9) 24.8 22.7 21.7 (22.8)

Norveç 3.0 3.1 2.7 2.6 25.1 25.5 23.4 22.7

Belçika 3.2 - - - 27.2 - - -

Avusturya 3.3 3.0 2.9 - 30.5 30.5 31.2 -

Almanya 3.5 3.4 3.2
”

27.5 27.7 26.3 -

Fransa 3.4 3.4 3.3 - 27.3 27.8 27.5 -

Ortalama 3.3 3.2 3.1 - 27.5 27.7 27.1 -

İtalya 4.6 4.8 3.9 - 34.7 34.8 30.6 -

Japonya 4.9 4.4 3.9 - 31.4 29.7 27.7 -

İngiltere 4.2 4.1 3.6 3.1 32.6 31.4 30.1 26.3

ABD 5.4 5.5 5.5 4.8 35.7 36.2 33.8 31.7

Kaynak: Andersen (2007), tablo 1
P90/P10, 90’nmcı ve lO'uııcu yüzdeliklerin geliri arasındaki oranı göstermektedir.

Eşitlik ve istihdam arasındaki değiş tokuş nedeniyle, Nordik ülkelerinde; 
yüksek işsizlik, cömert işsizlik ödeneklerinin varlığının yüksek asgari ücretlerin 
sürdürülmesine destek sağlaması, düşük niteliklilerin bastırılmış ücret yapıları 
nedeniyle istihdam edilememesi gibi ödenmesi gereken bedeller çıkarması 
beklenmelidir. “Ahlaki risk” in yanı sıra, asgari ücret ve düşük niteliklilerin düşük 
işgücü verimlilikleri arasındaki yanlış eşleşme işsizlik düzeyini yükseltecek, 
işverenlerin daha verimli işçiler için rekabet etmesi ise ücretleri yükseltecektir. 
Böylece yapısal işsizlik, hızlandırmayan ücret artışları ile bağdaşan en düşük işsizlik 
oranı, yani işsizliği hızlandırmayan ücret oranı olacaktır (Andersen, 2002).
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Tablo 2. Eğitim Düzeyine Göre İşsizlik (yüzde, 2003)

Eğitim düzeyine göre işsizlik, 2003 (yaş grubu : 25-64)
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ABD 9.9 6.1 3.4 2.9 68.9 45.2

AB-15 10.9 7.3 4.9 2.2 70.9 45.2

İngiltere 6.9 3.9 2.4 2.9 61.9 47.2

İtalya - - - - - -

Fransa 12.1 7.5 6.1 2.0 68.3 50.9

Belçika 10.7 6.7 3.5 3.1 61.9 35.8

Hollanda - - - - - -

Almanya 18.0 10.2 5.2 3.5 61.2 43.2

Danimarka 7.2 4.4 4.7 1.5 71.6 50.9

İsveç 6.1 5.2 3.9 1.6 73.3 60.2

Norveç 3.9 3.6 2.5 1.6 71.7 56.4

Finlandiya 11.1 9.2 4.3 2.6 60.4 55.4

Kaynak: OECD 2005a.

Buııa karşılık, Nordik ülkelerinde düşük ve yüksek niteliklilerin işsizlikleri 
ABD ve İngiltere’ye göre belirgin bir biçimde farklıdır. Düşük nitelikli çalışanların 
istihdam oranları diğer ülkelerden oldukça yüksektir. Örneğin 2003 yılında az 
eğitimli erkekler için istihdam oranı İngiltere’de yüzde 61.9, A B D ’de yüzde 
68.9, A lm anya’da yüzde 61.2, Belçika’da yüzde 61.9 iken İsveç’te yüzde 73.3, 
Norveç’te yüzde 71.7, D anim arka’da yüzde 71.6’dır. Az eğitimli kadınlar için 
istihdam oranı İngiltere’de yüzde 47.2, A B D ’de yüzde 45.2, A lm anya’da yüzde 
43.2, Belçika’da yüzde 35.8 iken İsveç’te yüzde 60.2, N orveç’te yüzde 56.4,
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Danim arka’da yüzde 50.9’dıır. (OECD, 2005a: 250-252). Ülkelerin düşük eğitimli 
işsizlik oranını yüksek eğitimli işsizlik oranına oranladığımızda Danimarka en 
düşük farka sahip ülkedir. Danim arka’da teknolojik gelişme, uluslararası rekabet 
ve taşeronlaşma niteliksiz işlerin sayısını azaltmış, fakat nitelikler daha hızlı bir 
biçimde geliştirilerek korunan sektörlerde (kısmen kamu sektöründe) niteliksiz 
işgücü için yeterli iş fırsatı sağlanmıştır (Andersen, 2007: 73).

Yüksek işsizlik ödeneklerinin işsizlik üzerinde herhangi bir olumsuz teşvik 
edici etkisi olmadığı, sadcce kısa süreli işsizlerin işsizlik süreleri üzerinde önemsiz 
bir etkide bulunduğu gözlenm iştir (Pedersen ve Smith, 2002: 271-288; Andersen, 
2007: 73). Danimarka, işgücü piyasasında esnekliği işe kolay giriş ve cömert 
işsizlik ödenekleri ile birleştirm iştir (Kvist, 2001). Daha fazla istihdam sağlama 
daha düşük iş güvencesi ve daha yüksek sosyal güvenlikle birlikte gelişmiştir. 
Cömert işsizlik ödeneklerinin varlığı işgücünün önemli bir bölümünün yüksek 
niteliğe sahip olmasını gerektirmektedir. Aksi takdirde pek çok kişi işsizlik 
ödeneklerinden daha fazlasını kazanabilecekleri işi bulamayacaktır. Danimarka 
sisteminin başarısında, yüksek düzeyde nitelikli işgücünün yanı sıra, asgari 
formel eğitimliler dahil, uyum yeteneği yüksek bir işgücünün varlığı önemli rol 
oynamaktadır. Böylece Danimarka işgücü piyasasının yapısı, sosyal güvenlik 
sistemi aracılığıyla işsizlerin yoksulluğa karşı yeterli düzeyde korunabilmesi 
fırsatını sağlamaktadır. Bir yıl boyunca işsiz kalan bir ücretli, tam zamanlı 
bir işte çalışırken elde edeceği gelirin yüzde 60 ’ını elde etmekte, en düşük 
gelir düzeyinde işsizlik telafi oranı yüzde 90’a ulaşmaktadır. (Barbier, 2005). 
En fazla 4 yıl süreyle verilen işsizlik ödeneğinde maksimum aylık 2 bin dolar 
civarındadır (Stokes, 2006: 3). İşsizlere gelir sağlamada ana kaynak sosyal 
yardımlardan çok işsizlik ödeneği olmakla birlikte sosyal yardımların miktarı 
da göreli olarak yüksektir. Çocuksuz bir kişiye verilen sosyal yardım en yüksek 
işsizlik ödeneğinin yüzde 60’ı düzeyindedir. İşsizlere sağlanan yüksek koruma, 
yüksek bir yaşam tatminine yol açmakta, çok düşük düzeyde marjinalleşme 
kaydedilmektedir. 1994 yılı için yapılmış yaşam tatminini araştıran bir çalışma 
son beş yıl içinde işsiz kalmamış ücretliler için endeksin 100 olduğu durumda, 
uzun süreli (6 aydan uzun süreli) işsizler arasında göreli yaşam tatmin endeksinin 
Danim arka’da 80, B elçika’da 69, A lm anya’da 66, F ransa’da 61, İngiltere’de 62, 
İtalya’da 56 olduğunu gösterm ektedir (W helan ve McGinnity, 2000: 286-306). 
Danim arka’da işsizlerin tüm vatandaşlık haklarını sürdürebilmelerinde cömert 
refah düzenlemelerinin önemli bir katkı sağladığı söylenebilir.

Vergiler Üzerindeki Kısıtlar

Yüksek vergilerin rekabet edebilirliği ve işgücünün göç davranışını olumsuz 
etkileyeceği öne sürülmektedir. Danim arka’da yüksek vergilerin rekabet
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edebilirliğe veya işgücünün göç davranışı üzerinde herhangi bir olumsuz etkide 
bulunduğu yönünde bir bulgu elde edilmemiştir. İsveç yüzde 50.7 ile OECD 
ülkeleri arasında vergi gelirlerinin gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payının 
(GSYİH) en yüksek olan ülkedir. 2004’de İsveç’i yüzde 49.1 ile Danimarka 
izlemektedir. A B D ’de ise 30 ülke arasında yüzde 24.4 ile sondan üçüncü ülke 
konumundadır (OECD, 2005b). Danimarka, toplam vergi gelirlerinin yaklaşık 
yüzde 60’ını kişisel gelir ve kurumlar vergisinden elde etmektedir. Danim arka’da 
kurumlar vergisi Avaıpa ortalamasının altında olmakla birlikte, vergi tabanının 
genişletilmesi, toplam vergi gelirleri içinde kurum lar vergisinin payında artışa 
neden olmuştur. Ancak toplam vergi gelirleri içinde yüzde 6 ’nın altında kalan 
düzeyiyle kurum lar vergisi hayli düşük bir paya sahiptir (OECD, 2005b, 2007).

Danim arka’nın Kıta Avrupasına göre emek üzerinden alınan vergilerde 
“ istihdam dostu” bir vergi sistemine sahip olduğu tartışmalıdır. Toplam emek 
maliyetlerinin yüksek olmasına karşın yüksek verimlilik arışları ile rekabet 
edebilirliği sağladığı belirtilmektedir (Aııdersen, 2007: 75).

D anim arka’da yaşlı, çocuk vc hastalar için göreli olarak kaliteli ve ucuz kamu 
bakım hizmetlerinin varlığı, kadınların işgücüne katılımını desteklemekte, aile ve 
iş hayatının bağdaştırılmasına imkan vermektedir (Hansen, 2007: 90). Kadınlar 
artan oranda tam gün istihdamda çalışma imkanı bulurken, doğum oranı da 
yaklaşık 1.80’e yükselmiş, M erkez ve Güney Avrupa ülkelerine göre yaşlanma 
sorunu daha az dramatik bir hal almıştır. Çok büyük bir kamu hizm et sektörünün 
varlığı hizmet sektöründe yüksek kaliteli işlerin yaratılmasını sağlamıştır (Esping- 
Andersen, 1996: 1-31). Bu durum Nordik refah modelinin rekabet edebilirliğinde 
en önemli parametrelerden birini oluşturmaktadır.

Danim arka’da yüksek vergilerin varlığının göçe neden olduğuna dair bir bulgu 
bulunmamaktadır. Danim arka’da işgücü hareketliliğinin düşük olması ekonomi 
dışı faktörler tarafından açıklanmaktadır. Diğer taraftan vergi-refah paketi bir 
bütün olarak değerlendirildiğinde, özellikle genç insanların ucuz vc kaliteli çocuk 
bakım hizmetlerine ulaşabiliyor olmaları ülkede kalmaları için ekonomik bir 
teşvik olarak da değerlendirilebilir.

Danimarka Refah Modeli

Danimarka, 2000-2005 döneminde ortalama 1.7 oranında istikrarlı bir 
büyüme kaydetmiş, ödem eler dengesi ve kamu finansmanı fazla veren güçlü bir 
ekonom idir (Sigmund, 2006: 1). Danim arka’nın yüzde 80’e yaklaşan istihdam 
oranı AB ortalamasından yaklaşık yüzde 20 daha yüksektir. Danim arka’da 
kadın istihdam oranı yüzde 73.1, erkek istihdam oranı yüzde 79.4 olup, kadın
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ve erkekler neredeyse eşit sayıda işgücü piyasasında yer almaktadır. Kadınların 
yarıdan fazlası tam zamanlı istihdamda, yaklaşık dörtte biri yarı zamanlı 
istihdamda çalışmaktadır. Kadınlar haftada ortalama 32.5 saat, erkekler 38.5 saat 
çalışmaktadır. Son dönemde, pek çok toplu sözleşme haftada 15 saatin altındaki 
yarı zamanlı çalışmayı yasaklamaktadır. Sadece kadın işgücüne özel bir koruma 
bulunmamakta; kadınlar erkekler kadar iyi eğitilmektedir (Hansen, 2007: 88).

Dünyanın en iyi örgütlenmiş iş gücü piyasalarından birine sahip olan 
Danim arka’da sendikalaşma oranı yüzde 80 civarındadır. 100 yılı aşkın bir 
toplu pazarlık sisteminin var olduğu ülkede, ücretler ve çalışma koşullarına 
ilişkin düzenlem eler toplu sözleşm eler aracılığıyla yapılmaktadır. Özel sektör 
çalışanlarının yaklaşık yüzde 80’i, kamu sektörünün ise yüzdelOO’ü toplu 
iş sözleşmesi kapsamındadır (Andcrsen ve Mailand, 2005: 8). Kadınlarda 
sendikalaşma oranı yüksek olup yüzde 4 9 ’u sendika üyesidir (Hansen, 2007: 
88).

Adem-i merkeziyetçi bir toplu pazarlık yapısına sahip D anim arka’da, küçük 
ve orta boy işletmelerin yaygın olması, işletmelerin değişen koşullara uyumlarını 
kolaylaştırmaktadır. Ana işveren örgütü Dansk Arbejdgiverforening (DA) ile 
en büyük işçi örgütü olan Landsorganisationen Danmark (LO) kapsamındaki 
çalışanların yüzde 85’inin toplu pazarlığı işletme düzeyinde gerçekleştirilmektedir. 
Sosyal taraflar, son yirmi yılda esnekliği artırmak amacıyla, ücretlerin ve çalışma 
sürelerinin belirlenmesinde toplu pazarlık sürecini adem-i m erkezileştirmişlerdir 
(Jensen ve Larsen, 2005: 59)

Danimarka OECD ülkeleri içersinde işsizliğin, uzun süreli işsizliğin ve 
genç işsizliğinin en düşük olduğu ülkelerden birisidir. 2005 yılında uzun süreli 
işsizlerin (12 ay veya daha fazla) toplam işsizler içindeki oranı yüzde 25.9, genç 
işsizlik oram (25 yaş altı) yüzde 7 .9’dur. AB-15 için oranlar sırasıyla yüzde 43.8 
ve yüzde 16.6, OECD ortalaması ise yüzde 32.8 ve yüzde 13.3’dür (OECD, 2007: 
37). İşsizlik oranının düşük (2005’de yüzde 5.0), istihdam oranının yüksek olması 
vergi tabanının genişlemesine; işsizlik ve emeklilik ödemelerinin azalmasına 
dolayısıyla da refah sisteminin mali açıdan güçlenmesini neden olmaktadır.

Danimarka ve diğer Nordik ülkelerinin uyguladıkları politikalar arasında pek 
çok ortak nokta bulunmaktadır. Ancak Danimarka bir noktada Nordik ülklerinin 
politikalarından önemli bir sapma ile Anglo-Sakson modeline yaklaşmaktadır. 
İşten çıkarmaya karşı koruma çok düşük olup, firmaların işçi çıkarmaları ve 
işçilerin işten ayrılmaları kolaylaştırılmıştır. Ancak çalışanların uğradıkları gelir 
kayıpları karşısında iyi şekilde korunmalarını ve yeniden istihdam edilmelerini
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sağlayan mekanizma, düzgün iş ile ekonomik performans ve esnekliğin eş 
zamanlı gerçekleştirilmesini sağlamakladır. Bu yolla ekonomik ve sosyal etkinlik 
arasında denge sağlanmaktadır.

Danimarka modeli yüksek oranlı gelir transferleri ve işsizlik ödeneklerinin 
kapsamlı bir işgücü piyasası politikasıyla uyumlaştırılmasıdır. Bu durum 
istihdama geçişte engelleyici bir rol oynamamaktadır. Kontrollü ve iyi planlanmış 
makro ekonomik politikalarla, esneklik ve istihdam edilebilirliği sağlayan işgücü 
politikaları arasında olumlu bir etkileşim sağlanmıştır. Danimarka modeli; 
esneklik, eşitlik, güvence ve geniş bir sosyal katılımı bir arada başarabilmesi 
ile önemli bir farklılık yaratm ıştır (Hansen, 2007; Esping-Andersen, 1990). Bu 
bileşim ulusal ekonominin direncini küresel ekonomideki hızlı değişime ve dışsal 
ekonomik şokların olumsuz etkilerine karşı artırmıştır.

Danimarka sisteminin başarısının arkasındaki “Altın Üçgen”; sosyal taraflar 
arasındaki anlaşmalara dayanan esnek düzenlemeler, işsizlik durumunda cömert 
destekler sunan sosyal güvenlik sistemi ve işsiz kalanlara eğitim sağlayarak 
onların yeni nitelikler kazanmalarına yardımcı olacak aktif işgücü piyasası 
politikalarıdır.

Danimarka iş gücü piyasası çok yüksek bir devir hızına sahiptir. Her yıl 
işgücünün yaklaşık yüzde 30’u iş değiştirmekte, bu düzey hiçbir yıl yüzde 
25 ’in altına düşm em ektedir (Bingley et al., 2000). Her yıl yaklaşık yüzde 10 
iş yok olurken bir o kadar iş yaratılmakta, ortalama iş devir oranı yüzde 12 
düzeyinde gerçekleşm ektedir (Madsen, 2002). Danimarka, Avrupa B irliği’nde 
İngiltere’den sonra ortalama kıdem süresinin en düşük olduğu ikinci ülkedir. 
Finlandiya, İsveç gibi diğer Nordik ülkeleri ise oldukça uzun kıdem sürelerine 
sahiptir (M adsen, 2002). Danimarka işgücü piyasasındaki yüksek mobilitenin 
gerisinde liberal bir istihdam koruyucu yapının varlığı yatmaktadır. Çok sayıda 
yapılmış araştırma, çoğu sanayileşmiş ülkeye göre istihdam koruyucu yasal 
düzenlemelerin D anim arka’da çok az olduğunu gösterm ektedir (OECD, 1999). 
Dünya Bankası’nm, yeni bir işçi istihdam etmenin güçlüğü, çalışma sürelerinin 
katılığı ve işten çıkarma maliyetlerini ölçtüğü bir indekse göre Danim arka’nın 
skoru 100 üzerinden 20, A lm anya’nın 55, F ransa’nınki 66’dır (Stokes, 2006:
2). Danim arka’da işletmelerin işçi alma ve çıkarm a konusunda önemli ölçüde 
serbestiye sahip olmalarına karşılık; iş değiştiren çalışanlar, ücretli izin, emeklilik 
vb. haklarından hiçbir şey kaybetmemektedir.

Daha öncede ifade edildiği gibi, işsizlik durumunda cömert destekler sunan 
sosyal güvenlik sisteminin varlığı, güçlü bir güvencesizlik duygusu yaşanmasını
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engellemekte; işsiz kalanlara eğitim sağlayarak onların yeni nitelikler 
kazanmalarına yardımcı olacak aktif işgücü piyasası politikalarının varlığı 
ise, kolayca bir iş bulabilecekleri inancını pekiştirmektedir. 1980’lerde uzun 
süreli işsizler için başlatılan aktif politikalar, 1994’ten bu yana gerçekleştirilen 
çok sayıda işgücü piyasası reformu ile daha da geliştirilmiştir. 1980’lerin 
sonlarından başlayarak toplu sözleşm eler eğitime ilişkin düzenlemeler 
içermektedir. İşçiler yılda iki hafta uygun bir eğitim programına katılmak için 
işlerini bırakma hakkına sahiptir (Lassen, 2002). Sosyal tarafların planlayacağı 
ve gerçekleştireceği mesleki eğitim sistemlerine devlet ana finansör olarak 
katılmaktadır. Mesleki eğitim aktivitileri genel olmaktan ziyade firmaya özel 
becerilerin geliştirilmesine fırsat vermekte, işgücü piyasasına transfer edildiğinde 
piyasada fonksiyonel esneklik artışına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca ekonominin 
gerileme dönemlerinde işsizlerin genel becerilerini yükselten programların 
varlığı, ekonominin genişleme dönemlerinde işletmelerin rekabet edebilirliklerini 
artırmaktadır. Bu tür bir finansman sistemi, işletmelerin eğitim ve öğretim 
maliyetlerini dışsallaştırmalarına imkan sağlamaktadır. 2003 yılında yayınlanan 
bir rapor, D anim arka’da çalışanların yarıdan fazlasının bir önceki yıl içersinde 
eğitim ve beceri geliştirme programlarına katıldıklarını ortaya koymaktadır 
(Stokes, 2006: 3). Sosyal ortaklar merkezi toplu pazarlıklarda 2007 baharından 
başlayarak ana sorunu, sürekli mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme olarak 
ortaya koymuşlardır (M adsen, 2006: 5). İşsizlerin yeniden eğitimine büyük 
miktarlarda kaynak ayıran Danim arka’da, işsizlerin yeniden eğitimine yapılan 
harcama gayri safı milli hasılanın her yıl yüzde 4 .4 ’ünc ulaşmakta, A lm anya’da 
bu oran yüzde 3.4, Fransa’da yüzde 2.8 ve A B D ’de ise sadece yüzde 0.5 olarak 
gerçekleşm ektedir (Stokes, 2006: 3). İşsizlere bir taraftan işsizlik ödeneği 
verilirken, diğer taraftan da onların yeni işlere girmelerini kolaylaştıracak beceri 
düzeyine ulaşmalarını sağlayacak nitelikler kazandırılması; işgücü piyasasındaki 
yüksek mobiliteye rağmen, işsizlik oranının düşük olmasına neden olmaktadır. 
Geliştirdiği politikalar D anim arka’yı uzun süreli işsizliğin ve genç işsizliğinin en 
düşük olduğu ülkelerden biri konumuna taşımıştır.

D a n im a rk a  M odeli  T ransfer  E dileb ilir  mi?

D anim arka’nın 1990'ların ikinci yansından bu yana süregelen başarısını 
sadece Danimarka refah modeline bağlamak için yeterli delil bulunmamaktadır. 
Ancak uygulamaların ülkenin rekabet edebilirliğine olumlu etkide bulunduğu, 
küreselleşmenin yarattığı olumsuzluklarla mücadelede önemli başarılar kazandığı 
açıktır. Küreselleşme sonucunda daha ucuz ülkelere kayan yatırımlar, gelecekte 
yeni işlerin yaratılmasının önünde önemli bir tehdit olmakla birlikte; bugüne 
kadarki Danimarka deneyimi, taşeronlaşmanın kısa vadede iş kayıplarına neden
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olduğunu, ancak uzun vadede yeni işlerin yaratıldığını ve ekonomik büyümeyi 
hızlandırabildiklerinigöstcrm cktcdir(Bredgaard,LarsenveM adsen,2005). Önemli 
olan nokta, küresel rekabetin yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlarla mücadelede, 
D anim arka’nın ana akım iktisadi yaklaşımın 1990’larda iddia ettiği denklemin 
yanlışlığını göstermesidir. Cömert refah devletleri, yüksek vergi ve baskılanmış 
ücret yapısının ekonomi üzerinde ters etkilerinin olacağı, küreselleşmenin 
bunu daha da görünülebilir kılacağı iddiasının tersini gerçekleştirmiş olmasıdır. 
Danimarka deneyimi diğer Nordik ülkeleriyle birlikte, küreselleşmeye neoliberal 
uyum dışında da alternatiflerin olabileceğini göstermesi açısından önemlidir. 
Danimarka az veya çok sürekli bir bütçe fazlası, tam istihdam, düşük enflasyon, 
yüksek verimlilik artışları ve önemli bir cari işlemler fazlasını, oldukça yüksek 
marjinal vergi oranlarını sürdürerek ve Avrupa’daki en düşük eşitsizlik düzeyini 
gerçekleştirerek sağlamıştır. Küresel bir ekonomide eşitlik ve rekabet edebilirliğin 
bir arada mümkün ve sürdürülebilir olduğunu göstermiştir.

D anim arka’nın başarıyla uyguladığı model başka ülkelerde de uygulanabilir 
mi sorusunu cevaplamak kolay değildir. Petrol gelirlerini dikkate almakla birlikte; 
başarısının arkasında, 1980’lerde geçiş yaptığı iktisat politikalarının önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Dünyanın en pahalı işgücü piyasası politikasına sahip Danimarka 
sisteminin finansmanı büyük ölçüde toplanan vergilerle karşılanmaktadır. Vergi 
oranlarının düşük ve vergiye karşı toleransın az olduğu Anglo-Sakson ülkelerinde 
bu modeli uygulamak kuşkusuz zordur. Ayrıca modelin gelişiminde sosyal 
taraflar ve devlet önemli bir rol üstlenmiş, pek çok politika alanında sağlanan 
uzlaşmanın kökleri uzun bir tarihsel ve kurumsal gelişmeye dayanmaktadır. 
Modelin başarısında yüksek düzeyde bir yetki devrine ve anti otoriter bir kültürel 
yapıya sahip olunmasının etkisi de vurgulanm alıdır (Jorgensen, 2002; Bredgaard, 
Larsen ve M adsen, 2005). Sosyal taraflar arasında güçlü bir diyalog, örgütlü bir 
toplum ve kıırumlara karşı güçlü bir güven duygusu bulunmaktadır. Güçlü güven 
duygusu ahlaki riskin çıkmasını engellemektedir.

Danimarka deneyimi, her ülkenin işgücü piyasaları ve kurumsal yapılarındaki 
farklılıklar nedeniyle birebir kopyalanacak bir model değildir. Her ülke kendi 
şartlarına uygun arayışları sürdürecektir. Önemli olan, ana akım iktisadın ortaya 
koyduğu seçeneğin dışında bir seçeneğin var, eşitlik ve rekabet edebilirlik 
arasında bir kombinasyonun da mümkün olduğudur.
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işgücü Piyasasının 
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden 

Analizi ve Bölgeler Arası Dengesizlikler*

G ülay  Toksöz**

Türkiye’de istihdamın düşük oranı son zamanlarda çok sık dile getirilen bir 
sorun olmuştur. Geçmiş yıllarda makro ekonomi politikalarının öncelikli hedefi 
enflasyonun düşürülmesi iken, enflasyonun tek haneli rakamlara çekilmesinin 
başarıldığı son yıllarda istihdam artışı sağlamak öncelikli hedef haline gelmiştir. 
Bu gelişmede Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, diğer bir çok alanda olduğu gibi 
işgücü piyasasında da uyum sağlanması gereğinin ortaya çıkması etkilidir. Halen 
sosyal tarafların katılımıyla ulusal istihdam stratejisi hazırlanması çalışmaları 
yürütülmektedir.

Türkiye’de hızlı nüfus artışının yaşandığı dönem geride kalmış olsa da, 
çalışına çağındaki nüfus istihdamdan daha hızlı artmaktadır. 2000-2005 arasındaki 
dönemde Türkiye'de çalışma çağı nüfusu yıllık ortalama %1.9 ve işgücü %1.3 
oranında artarken, GSYİH yıllık ortalama %4.4 büyümüş ancak istihdam 
artışı sadece % 0.4 'de kalm ıştır.1 İstihdamsız büyüme olarak adlandırılan ve 
dünya çapında gözlenen bir olgunun parçası olarak görülebilecek bu durum un2 
Türkiye’de işsizlikte büyük artışlara yol açmaması özellikle çalışma çağındaki 
kadınların işgücü dışında kalmasına bağlıdır. İşgücü dışında kalanların yıllık 
büyüme hızı % 2.4’dtir.

* Bu makale Çalışına ve Toplum dergisinin 15.sayısında (2007/4) yayınlanmıştır.
** Prof. Dr., AÜ SBF ÇEEİ Bölümü
1 DPT, 2007 Programı: 181
2 Bakınız ILO (2007) Global Employment Report, www.ilo.org
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Türkiye’de toplam için %43.4 olan istihdam oram erkeklerde %64.8 ve 
kadınlarda % 22.2’dir ve bu sayılar düşük istihdam sorununun aslında kadın 
istihdamının düşüklüğü sorunu olduğunu göstermektedir.3 Bu durumun kadın 
işgücü arzı ve talebi üzerinde etkili olan karmaşık ve çok boyutlu nedenleri vardır. 
Kadın işgücü arzını belirleyen sosyokültürel faktörler yani toplumsal cinsiyete 
dayalı işbölümü ve bu işbölümü üzerinde şekillenen toplumsal cinsiyet rolleri 
kadınları ev işleri ve çocuk, hasta, yaşlı bakımından sorumlu tutmakta ve işgücü 
piyasasına çıkmasını, iş aramasını büyük ölçüde engellemektedir. Özellikle 
kentlerde düşük eğitimli ve vasıflı kadınların ev dışında gelir getirici işler 
yapması, kadının bireysel kararından ziyade ailenin erkek bireylerinin iznine tabi 
olmaktadır.4 Kadının çalışıp para kazanması erkeğin aileyi geçindiren aile reisi 
konumuna ve aile içindeki egemenliğine karşı bir tehdit olarak algılandığında 
kadına veya genç kıza çalışma izni verilmemektedir. İzin verilen işlerin de ataerkil 
denetim kuralları içinde kadına “uygun” kabul edilen işler olması gerekir. Öte 
yandan Türkiye’de kadın işgücüne talep düşüktür ve işgücü piyasasında cinsiyet 
temelli mesleki ayrışmaya bağlı olarak kadınlara sunulan işlerin sınırlılığı ve 
koşullarının ağırlığı, ücretlerinin azlığı çalışmayı kadınlar açısından da cazip 
olmaktan çıkarmaktadır. Evli ve çocuk sahibi kadınlar açısından özellikle 
çocuk bakımı için kamusal hizmet kurumlarının yokluğu, sorunu bireysel 
düzeyde aile büyüklerinin yardımını alarak çözebilenlerin dışındakilerin özel 
hizmetlerden fiyatlarının yüksekliği nedeniyle yararlanamamasına dolayısıyla, 
çocuklarına bakmak üzere evde kalmasına yol açmaktadır. Kadınlardan dışarıda 
çalıştıkları zaman da hane içi sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmekte, ev 
işlerinde paylaşım söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla çifte yükü üstlenmek 
istemeyen kadınlar çalışmanın getirisinin düşük olduğu koşullarda hane içindeki 
sorumlulukların yüküyle yetinmeyi tercih edebilmektedir.

Türkiye’de istihdamın artırılmasına ilişkin kamu politikalarının belirlendiği 
plan ve programlarda kadın istihdamının artırılması gereğine dikkat 
çekilmektedir. A ktif işgücü piyasası politikaları kapsamındaki programlardan 
işsizler, özürlüler, kadınlar ve gençler gibi dezavantajlı grupların yararlanması 
gerektiği söylenmektedir. Aslında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 
sözleşmelerdeki taahhütlerine uygun şekilde, ana metinlerde kadın erkek eşitliği 
ilkesine istihdamla ilgili tüm politikaları kesen temel bir ilke olarak yer verilmesi 
gerekir. Ancak kadınları dezavantajlı gruplar arasında gören bu yaklaşım sonucu 
kadın istihdamı konusu istihdamla ilgili başlıklardan ziyade sosyal içerme ve 
yoksullukla mücadele başlığı altında ele alınmaktadır. İstihdamı artırmak üzere

3 TÜİK Hİt 2005:11
4 A. Eyiiboğlu vd. (2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Kaldım Sorunlarının Sosyo-ekonomik ve

Kültürel Boyutları, KSSGM, Ankara.
A. Demirci vd.(1999) Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi, KSSGM, Ankara.
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geliştirilen iki önlem paketi esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi olarak ortaya çıkmaktadır.5 Esnekliğin esas olarak 
enformel çalışma biçimlerinde tezahür ettiği Türkiye’de kadınlar için ağırlıkla 
esnek çalışma biçimlerini ve girişimciliği önermenin, onları tam zamanlı, sosyal 
güvenlik ve örgütlenme hakkına sahip olan ücretli işlerden yoksun bırakma riskini 
taşıdığını görmekte yarar vardır.

Bu noktada Türkiye’de bölgeler arası büyük farklılıklar olduğunu, kadınların 
özellikle kentsel işgücüne katılımlarının Türkiye’nin daha geri kalmış ve yoksul 
bölgelerinde zorlaştığını hatta neredeyse imkânsızlaştığını belirtmek gerekir. 
A nadolu’nun sanayileşme yönünde hamle yapan kimi illerinde bile durum 
değişmemekte, kadınların sanayide istihdamı son derece düşük düzeyde kalmakta, 
sosyokültürel faktörlerin belirleyiciliği daha açık biçimde ortaya çıkmaktadır. 
Dolayısıyla geliştirilen kadın istihdamı politikalarının bölgesel özellikleri göz 
önünde tutması, yerel ihtiyaçlara göre şekillenmesi politikaların başarısı açısından 
hayati önemdedir. Ama aynı zamanda kadınların işgücü piyasasına erkeklerle 
eşit fırsatlarda ve insana yakışır nitelikte ücretli çalışma biçimleriyle katılmasını 
sağlamak kamusal politikaların hedefi olmalıdır.

Bu m akale Türkiye genelinde düşük olan kadın istihdamının Ege ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinin işgücü piyasası verilerinin karşılaştırılması 
temelinde bölgesel özelliklerine ışık tutma yönünde bir adım dır ve kuşkusuz bu 
konunun çok daha ayrıntılı araştırılması, kadın istihdamını artırma doğrultusunda 
geliştirilecek yerel işgücü piyasası politikaları açısından bir zorunluluktur.

B ölgeler  A rası G elişm e F ark ları

Türkiye’de iç göç, hızı yavaşlamış olsa da sürmektedir. Kentlerin nüfus 
yapısına bakıldığında, 2006 yılında toplam nüfusun % 67,9’u kentlerde 
yaşamaktadır.6 Kentsel nüfusun payının daha da artması süre giden iç göçlere 
bağlı olarak kaçınılmaz görünmektedir. Ülke içindeki göç hareketleri Orta, Kuzey, 
Doğu ve Güneydoğu A nadolu’dan Batı ve Güney Anadolu bölgelerine yöneliktir. 
Ancak 1990’lı yıllarda Güneydoğu A nadolu’da zorunlu göçler sonucu bölgenin 
kırsal alanlarından bölgenin kentlerine yönelik göçler de yaşanmıştır. Göçler 
sonucu nüfus kaybeden alanlar ile nüfus kazanan alanlar arasında ciddi bölgesel 
gelişmişlik farkları ortaya çıkmakta veya mevcut farklılıklar pekişmektedir. 
Böylece kentleşme sorunları sadece göç alan yerlerde altyapı ve işgücü piyasası 
sorunlarının ağırlaşması olarak değil, aynı zamanda göç vererek nüfus, genç

5 Bakınız DPT’nin Dokuzuncu Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programı (2006-2008), 2006 ve 2007
Yıllan Program lan , www.dpt.gov.tr

6 TÜİK 2006:78
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işgücü, beceri ve sermaye kaybeden kentler ve köyler için de ortaya çıkmaktadır. 
Kır göç verip, gençler gittikçe köylerde daha çok yaşlılar kalmaktadır. Kadınların 
ortalama yaşam süresinin erkeklerden daha uzun olduğu ve kırsal kesimde her yüz 
kadından 99’unun sosyal güvencesinin olmadığı göz önüne alındığında, giderek 
büyüyen bir sorun kırda kendi başına yaşamak zorunda kalan yaşlı kadınların 
yoksulluğu olmaktadır.7

Bu makalede işgücü piyasası verilerinin karşılaştırması yapılan Ege 
bölgesi Türkiye’nin en erken sanayileşen ve dış ticaretin yoğun yaşandığı 
bölgelerindendir. Bölgedeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasındaki 
yerlerine bakıldığında, İzmir 3.sıradadır. Bölgenin diğer illeri Denizli, Muğla, 
Aydın, Manisa 2. derece gelişmiş iller arasında olup sanayileşme ve turizm 
faaliyetleri öne çıkmaktadır. Afyon, Kütahya ve Uşak illeri 3. derece gelişmiş iller 
arasındadır. Buna karşılık Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin çoğunluğu 
Türkiye’nin en geri kalmış illeridir. Bölgede sadece Gaziantep sanayileşme 
hamlesiyle 2. derece iller arasında yerini almıştır. 4. derece iller arasında bulunan 
Diyarbakır, Adıyaman, K ilis’te istihdam tarım ağırlıklıdır, tarımsal verimlilik 
düşük, sanayileşme düzeyi sınırlıdır. 5. derece iller arasında yer alan ve sosyo
ekonomik gelişmişlik sıralamasında en geride bulunan iller olan Şanlı Urfa, 
Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak’ta ise genel olarak tarıma elverişli alanlar azdır, 
daha çok hayvancılık yapılmaktadır. Sanayi ve hizmetler son derece yetersiz 
düzeydedir.8

N ü fu sun  ve İşgücünün  Eğitim  Düzeyi

Türkiye’de nüfusun ve işgücünün genel eğitim düzeyi çok düşüktür. 2005 
Hanehalkı İşgücü İstatistiklerine göre kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus 
içerisinde kadınların % 19.7’si, erkeklerin % 4 ’ii, okuma-yazma bilmemektedir. 
Türkiye, kadın okur yazarlığı ve kız çocuklarının okula devamı bakımından 
benzer gelişmişlik düzeyindeki ülkelere göre çok daha gerilerdedir. Okullaşma 
oranı yıllar itibariyle artış eğilimi içinde olsa da, hala düşüktür ve bu durum 
kadınların işgücüne katılma oranları ve işgücü piyasasına katılım  biçimlerini de 
belirlemektedir.

Nüfusun eğitim düzeyi özellikle okumaz yazmazlık açısından Türkiye’de 
bölgeler arasında büyük farklılık göstermekte, bu farklılık ülkenin batısı ve 
doğusu arasında kadınlar açısından çarpıcı bir hal almaktadır. 15 yaş üzeri kadın 
nüfusun içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı Ege bölgesinde % 15.2 iken 
Güneydoğu bölgesinde % 44.7’dir.

7 H. Akder, (2003) “Bridging ihe Gender Gap in Turkey” World Bank
8 B. Dinçer vd. (2003) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, 

Ankara, s.55-70.
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Türkiye’de 2005’de lise altı eğitim görmüş olanların oranı kadınlarda % 6 1.1, 
erkeklerde % 65.1’dir. Kadınların % 13.9’u ve erkeklerin % 22.1’i lise ve dengi 
okul mezunudur. Yüksek öğretim açısından söz konusu oranlar kadınlarda %5.3 
ve erkeklerde % 8.8’dir. Kadın nüfusun yaklaşık % 80’i ve erkek nüfusun yaklaşık 
% 70’inin lise altı eğitim görmüş olması Türkiye’de genel nüfusun eğitim düzeyinin 
düşüklüğünün açık bir göstergesidir. Ege bölgesinde söz konusu oranlar kadınlar 
için sırasıyla % 67 .1, % 12.6 ve % 5’dir. Lise ve üstü eğitim görmüş olan kadınların 
oranı % 17.6’yla % 19.2 olan Türkiye ortalamasının altındadır. Buna karşılık 
Güneydoğuda söz konusu oranlar sırasıyla %45.1, %7.7 ve % 2.5’dir. Lise ve 
üstü eğitim görmüşlerin oram % 10.2’yle Türkiye ortalamasının çok altındadır.9 
Bölgenin geri kalmışlığı kendini kadınlar için eğitim ve istihdam fırsatlarının 
yokluğunda somutlamaktadır.

Ülke genelinde işgücünün eğitim durumuna bakıldığında kadın işgücü 
içinde lise ve dengi meslek okulu (% 17.3) ve yüksek öğretim (%15) görmüş 
olanların oranlarının (%32.3) nüfus içinde bu düzeyde eğitim görmüş olanların 
oranının (% 19.2) çok üstünde olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadın işgücünün kadın 
nüfustan daha eğitimli olması, işgücüne katılımda eğitimin anahtar rolünün bir 
göstergesidir. Özellikle kentlerde kadınların lise ve daha da önemlisi yüksek 
öğretim görmeleri istihdama katılmalarına imkan sunmaktadır. Düşük eğitimli 
kadınlar ancak aileyi geçindiren bir erkek yoksa veya erkek çalışmayacak 
durumda ise işgücüne katılmaktadır. Aksi takdirde cinsiyete dayalı işbölümü 
çerçevesinde kadınlardan sadece gündelik hayatın yeniden üretimini sağlayan 
ev işleri ve çocuk bakımıyla ilgilenmesi beklenmektedir. Erkek nüfusun eğitim 
düzeyi ile erkek işgücünün eğitim düzeyi arasında önemli fark yoktur. Erkekler 
her eğitim düzeyinde işgücüne katılmak ve aileyi geçindirecek parayı kazanmakla 
yükümlüdür. Burada kadın ve erkek işgücü açısından dikkat çekici bir fark kadın 
işgücünde yüksek öğretim görmüş olanların oranının (%15) erkeklerin (% 10.3) 
oranından %50 fazla olm asıdır.10

Karşılaştırma yapılan bölgeler açısından farklılık kadınlar için en üst 
düzeydedir. 959 bin kişiyle toplam kadın işgücünün % 15’ini barındıran Ege’de 
işgücünün sadece % 8.3’ü okuma yazma bilmezken, % 64.3’ü lise altı, % 14.8’i 
lise ve dengi meslek okulu, % 12.5’i yüksek öğretim görm üştür ve son ikisinin 
toplamı % 27.3’le Türkiye ortalamasının altındadır. Buna karşılık Güneydoğu 
bölgesinde sadece 193 bin kadın işgiiciindedir ve toplam kadın işgücünün % 3’ü 
bu bölgededir. Kadın işgücünün % 39.3’ü okuma yazma bilmezken, lise altı 
eğitim görmüşlerin oranı %28.5, lise ve dengi okul mezunlarının oranı % 1 1.4

9 Hll 2005:17
10 A.g.y. 20
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ve yüksek öğretim görmüşlerin oram % 20.7’dir. Lise ve üstü eğitim görmüşlerin 
oranı (% 31.4) Türkiye ortalamasına yakındır." İki bölge arasında önemli bir 
fark lise altı eğitim görmüş kadınların Ege’de işgücüne çok daha yoğun şekilde 
katılmasıdır.

N ü fu sun  E k o n o m ik  N ite lik leri

Türkiye’de kadınların düşmekte olan işgücüne katılım oranları ve mutlak 
olarak gerileyen istihdam sayıları istihdamsız büyümenin esas yükünü kadınların 
taşıdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla kadın istihdamından söz edildiği vakit 
aynı zamanda bakılması gereken işgücü dışında kalan kadınların durumudur. 
Türkiye genelinde işgücündeki her dört kişiden biri, kentlerde her beş kişiden 
biri ve kırda her üç kişiden biri kadındır.

İşg ü cü n e  K atı lm a  O ran ı

Türkiye’de kadınların ve erkeklerin işgücüne katılma oranları yıllar itibariyle 
azalma eğilimi gösterm ektedir ve her iki cinsin işgücüne katılma oranları arasında 
büyük fark vardır. 1995-2005 arasındaki on yıllık dönemde kadınların işgücüne 
katılım oranı % 27.6’dan % 24.8’e, erkeklerin işgücüne katılım oranı % 77.2’den 
% 72.2’ye düşmüştür.

Kırda düşüş çok daha hızlı olup kadınlar için söz konusu orandaki azalma 
% 49.3’den % 33.7’yedir. Bu düşüş tarımda azalan istihdamla yakından 
bağlantılıdır. Çünkü esas olarak tarımda yoğunlaşan kadın emeği, tarımsal 
politikalardaki dönüşüm sonucu istihdam daralmasına bağlı olarak işgücü dışına 
çıkmaktadır. Kentlerde kadın işgücündeki artış bu azalmayı telafi edici boyutlarda 
değildir. Nitekim on yıllık dönemde kentlerde kadınların işgücüne katılım oram 
% 17.1 ’den sadece % 19.3’e çıkmıştır. Aslında erkeklerin işgücüne katılım oranları 
da kırsal yerleşimlerde tarımsal istihdamın gerilemesine bağlı olarak düşmüştür, 
ancak bu düşüş kadınlarınkine kıyasla daha sınırlıdır. Kentlerde gözlenen düşüş 
ise oransal olarak çok daha küçüktür.

Özetle tabloya göre 2005’de kentlerde işgücüne dahil olan her beş kişiden 
biri (% 2 1.1) kadındır, buna karşılık işgücüne dahil olmayan her dört kişiden üçü 
(%73.8) kadındır. Yine her beş kadından sadece biri (% 19.3) işgücündedir. Oysa 
erkeklerde işgücüne katılım oranı % 71.5’dir.

11 A.g.y. s.20
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Tablo 1: 1995-2005 döneminde işgücünün durumu

1995 2000 2005

K ır K ent K ır K ent K ır K ent

Toplam  işgücü 11.853 10.714 10.902 12.176 10.167 14.398

K adın  işgücü 4 .446 2.043 3.809 2 .379 3 .310 3.043

E rkek  işgücü 7.407 8.672 7.093 9.797 6 .857 11.356

T oplam  işgücüne katılım  oranı (% ) 66,2 45,5 58,7 44,1 53,1 45,5

K adın işgücüne katılım  o ran ı (% ) 49,3 17,1 40,2 17,2 33,7 19,3

Erkek işgücüne katılım  oranı (% ) 83,3 74,5 77,9 70,9 73,5 71,5

İşgücüne dahil o lm ayan  nüfus 6.053 12.835 7.679 15.454 8.981 17.279

İşgücüne dah il o lm ayan  kadın 4.567 9.871 5.669 11.439 6.506 12.759

İşgücüne dah il o lm ayan  erkek 1.486 2 .964 2.011 4.015 2.476 4 .520

DİE, HİA Sonuçlan, Ekiın 1995.TÜİK, Hİİ 2005:12-13

Kırda ise işgücüne dahil olan her üç kişiden biri (%32.6) kadındır. İşgücüne 
dahil olmayanların da kentte olduğu gibi dörtte üçü (%72.4) kadındır. Her üç 
kadından biri (%33.7) işgücündedir. 2005 itibariyle kırda ve kentte işgücündeki 
kadın sayısı birbirine çok yaklaşmıştır. Toplam kadın işgücünün yarısı kırda yarısı 
kentte iken, erkek işgücünün üçte birinden biraz fazlası (%37.6) kırda, yaklaşık 
üçte ikisi kenttedir.

Ege bölgesinde kadınların işgücüne katılma oranı 2005’de % 26.7’yle 
Türkiye ortalamasının biraz üzerinde, Güneydoğu A nadolu’da % 9.1’le çok 
altındadır. Genel olarak işgücü piyasasının dışında kalma sorunu, Güneydoğu 
A nadolu’da çok daha ağırlaşmaktadır. Kentsel işgücüne katılım oram Ege’de 
%20.6, Güneydoğuda % 6.9’dur. Kırsal işgücüne katılım oranlan ise Ege’de %34, 
Güneydoğuda % 12.8’dir. 12 Burada özellikle çarpıcı olan kentte gelir getirici 
istihdama erişim sağlayan işgücüne katılımın güney doğu illerinde çok az kadın 
için mümkün olmasıdır. Tarımda kadın işgücünün bu kadar düşük olması ise 
bölgede kırsal iktisadi faaliyetlerin daha çok hayvancılık olarak yürütülmesine 
bağlanabilir.

12 A.g.y. s. 12-13

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan 2 3 9



Eğitim durumu itibariyle işgücüne katılma oranlarına bakıldığında bilinen 
ve sık tekrarlanan bir gerçek bir kez daha açığa çıkmaktadır: kadınların eğitim 
durumu ile işgücüne katılım oranlan arasında paralel bir ilişki vardır. Bu durum 
bireylerin eğitim düzeyinden bağımsız olarak üretime katıldığı kırsal yerleşimlerde 
daha az belirgin olsa da, kentte eğitim düzeyi arttıkça kadınların işgücüne 
katılım oranlarının artışı çok belirgin görünmektedir. Eğitim sadece işgücünün 
üretkenliğini artırarak ücret düzeylerinin yükselmesine imkan tanımamakta, 
ataerkil zihniyet yapılarını zayıflatarak kadınların işgücüne katılmasına toplum 
nezdinde meşruiyet sağlamaktadır.

Tablo 2: Eğitim durumu itibariyle işgücüne katılım 2005

Türkiye Kır Kent

Kadın 24.8 33.7 19.3

Okuma yazma bilmeyen 17.5 27.5 6.3

Lise altı eğitimliler 21.8 35.5 12.9

Lise ve dengi meslek okulu 30.9 34.7 29.9

Yüksek öğretim 70.0 70.5 69.9

Erkek 72.2 73.5 71.5

Okuma yazma bilmeyen 43.5 46.5 39.6

Lise altı eğitimliler 71.8 74.1 70.2

Lise ve dengi meslek okulu 73.8 77.7 72.4

Yüksek öğretim 84.7 87.0 84.2

TÜİK Hİt 2005:51

Erkekler açısından okuma yazma bilmeyenler hariç tutulacak olursa, eğitim 
düzeyiyle işgücüne katılma oranı arasında çok büyük fark yoktur. Kuşkusuz oran 
yüksek öğretim görmüşlerde en yüksek düzeye çıkmaktadır ama diğer eğitim 
düzeylerinde de yüksektir. Kadınlar açısından eğitim düzeyi arttıkça işgücüne 
katılım artmaktadır. Ancak lise ve dengi meslek okulu bitirmiş kadınların 
işgücüne katılım oranının sadece % 30’lar civarında olması gerek genel gerekse 
mesleki liselerde verilen eğitimin istihdama hazırlama potansiyelinin kısıtlılığının 
ifadesidir. Yeni yaratılan işlerin sayıca sınırlılığının yanı sıra işverenlerin cinsiyetçi 
önyargıları ve geleneksel ataerkil kültürel değerler çerçevesinde kadınlara uygun 
görülmeyen işlerde çalışmalarına izin verilmemesi de özellikle küçük yerleşim 
yerlerinde kadınların istihdam imkanlarını iyice kısıtlam aktadır.13

13 A. Eyiiboğlu vd. (2000), Kentlerde Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyo-ekonomik ve 
KiiltureI Boyutları, KSSGM, Ankara.
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Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle kentsel işgücüne katılım 
oranlarıyla eğitim düzeyi arasındaki ilişkiye bakıldığında okuma yazma 
bilmeyenlerin E ge’de % 6.2’si, Güneydoğuda % 3.2’si, lise altı eğitimlilerin 
Ege’de % 14.8’i, Güneydoğu A nadolu’da % 3’ü, lise ve dengi okul mezunlarının 
Ege’de % 30.3’ü, Güneydoğu A nadolu’da % 13’ü ve yüksek öğretimlilerin 
Ege’de % 66.5’i, Güneydoğu Anadolu’da % 74.6’sı işgücüne katılmaktadır.14 İlk 
ve ortaöğretim düzeyinde eğitim görmüş kadınların Güneydoğu A nadolu’da 
işgücüne katılma şansları hemen hiç yoktur.

Ortaöğretimden mezun olduktan sonra çalışma hayatına girme konusunda 
genç kızların fırsatlarının ne ölçüde sınırlı olduğu 2005 yılında 30 ilde 207 
değişik türde orta öğretim okulunda yapılan bir araştırmada ortaya çıkm aktadır.15 
Söz konusu araştırmanın sonuçlarına göre 2005 mezunlarının mezuniyetten 
sonra yaptıkları ilk üç işin ne olduğu sorulmuş, % 35’inin okumaya devam ettiği, 
% 20’sinin çalışma hayatına girdiği, % 45’inin evde oturduğu veya boşta gezdiği 
açığa çıkmıştır. Kız ve erkek olarak ayrıştırıldığında okumaya yönelenlerin oranı 
erkeklerde %34.9 ve kızlarda %33.9 ile birbirine yakınken, çalışma hayatına 
yönelme erkeklerde %23.1, kızlarda % 15.5, boşta gezme erkeklerde % 4 1.7 ve 
kızlarda % 49.7 olarak çıkmıştır. Kızların boşta kalma durumları İmam Hatipler 
(% 77), Kız M eslek Liseleri (% 63) ve normal lise mezunları (% 63) arasında 
çok yüksek düzeyde iken % 20 ile Anadolu Lisesi mezunları arasında en düşük 
düzeydedir. Bölgeler arasında da kızların boşta kalması/evde oturması açısından 
önemli farklar vardır: Kız mezunlar en çok Doğu (% 62) ve G üneydoğu’da (% 63) 
boşta kalırken, bu oranlar üç büyük il ile M armara ve Ege’de % 40’lar, Karadeniz 
ve A kdeniz’de % 50’ler düzeyindedir.

Kızların durumu eğitim-öğretime devam ve çalışma hayatına başlama 
açısından değerlendirildiğinde bulgular şöylece özetlenebilir:

- Kızlar içinde Anadolu Liselerinden mezun olanlar üniversiteye gitmektedir 
(% 72). Ticaret Lisesi mezunu kızlar da büyük oranda M YO okumaya devam 
etm ektedir (% 46). Diğer lise mezunları ise boşta gezmektedir (% 37-% 77). 
Özellikle İmam Hatip Liselerine giden kızlar hiç bir mesleki geleceğe sahip 
bulunm am aktadır (% 77).

- Ortaöğretimden mezun kızların % 16 ’sı çalışma hayatına başlamaktadır. 
Çalışma hayatına başlama oranı Kız Meslek (% 23) ve Endüstri Meslek (% 19) 
lisesi m ezunlan arasında biraz daha yüksektir.

14 A.g. v. s.54, 63
15 A. Gümüş (2006) "Ortaöğretim Okulları İl Merkezleri Türkiye Taraması (2005-2006 Eğitim Öğretim 

Yılı)” , Eğitim-Sen, Ankara. S. 108-110
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- Kızlarda çalışma hayatına başlama durumu % 11 ile Doğu ve % 12 ile 
İç Anadolu’da en düşük, % 30 ile İstanbul ve % 24 ile İzm ir’de en yüksek 
düzeydedir. Kızların çalışma hayatına başlama oranları, en gelişmemiş illerde % 
10’lara kadar düşmektedir. Ortaya çıkan tablo, daha çok düşük gelirli ailelerin 
kızlarını gönderdikleri meslek liselerinde ve genel liselerde alınan eğitimin daha 
sonra genç kızlara işe girme imkanını sunmaması ve ev kadınlığının adeta kader 
olmasıdır.

1995-2005 döneminde işgücüne dahil olmayan kadın sayısı kırsal yerleşimlerde 
yaklaşık 2 milyon kişi artarken, erkeklerde 1 milyon kişi artmıştır. Kentlerde ise 
işgücüne dahil olmayan kadın sayısı 3 milyon kişiden fazla artarken, erkeklerde 
bu artış yaklaşık 1.8 milyon kişidir. Kırda erkeklerin iki katı, kentte erkeklerin 
1.7 katı kadın işgücü dışına çıkmıştır. Ülke genelinde kadınların üçte ikisinden 
biraz fazlası (%67.2) ev işleriyle meşgul olduğu için işgücüne dahil değildir. Onu 
çok daha geriden özürlü, yaşlı veya hasta olma (% 9.9), eğitim-öğretime devam 
etme (%7.5), emeklilik (%2.7) ve diğer nedenler takip etmektedir. Bu grupların 
dışında 913 bin kadın (%4.7) iş aramayıp çalışmaya hazır konumda olarak 
işgücü dışındadır. Erkekler arasında ev işleriyle meşgul hiç kimsenin olmaması 
cinsiyete dayalı işbölümünün gücünü göstermektedir. Bunun bir diğer yansıması 
sosyal güvenlik kapsamında gelir getirici bir işte çalışarak emekli olan kadınların 
son derece düşük olan oranı karşısında erkeklerin üçte birinin (%34.2) emeklilik 
nedeniyle işgücü dışında bulunmasıdır. Bir ömür boyu evde gündelik hayatın 
yeniden üretimi için çalışan kadınların karşılıksız emekleri sonucunda emeklilik 
hakkına kavuşmaları söz konusu değildir. Bir diğer çarpıcı fark eğitim-öğretim 
nedeniyle işgücü dışında kalan 1 441 bin kadına kıyasla aynı nedenle işgücü 
dışında kalan erkek sayısının 1 952 bin kişiyle %35 oranında fazla olmasıdır. Bu 
durum kız ve erkeklerin ilk, orta, yüksek öğretim düzeyindeki okullaşma oranları 
arasındaki açığın sonucudur. Özürlülük, yaşlılık ve hastalık nedeniyle işgücü 
dışında kalanların erkeklerin oranı % 17.1’lc kadınların %9.9 olan oranından 
oldukça yüksektir.16

İşgücü dışında kalma nedenleri Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 
itibariyle kıyaslandığında ev işleriyle meşgul olanların oranı Ege’de % 62.7’yle 
Türkiye ortalamasının (%67.2) altındayken Güneydoğudaki % 78.5’lik oran 
Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Eğitim ve öğretime devam ettiği 
için işgücü dışında kalanların oranı % 6.7’yle E ge’de ve % 4.8’le Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde Türkiye ortalamasının altındadır. Emeklilik nedeniyle işgücü 
dışında kalanların oranının Ege’de % 4.3’le Türkiye ortalamasının üzerinde 
olması bölgede kadınların sosyal güvenlik kapsamındaki istihdama göreli fazla

16 TÜİK Hİİ 2005, s. 14
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katılımının ve Güneydoğu A nadolu’da %0.3 olması bölgedeki kadınların bu tarz 
istihdam imkanlarından yoksunluğunun göstergesidir. Güneydoğu Anadolu’da 
işgücü dışında kalan erkeklerin % 11.3’ü emeklilik nedeniyle işgücü dışındadır. 
Bu durum bölgedeki işler açısından sosyal koruma yoksunluğunun başat özellik 
olduğunu gösterm ektedir.17

İstihdam ın  G eliş im i ve  E k o n o m ik  Faaliyet A lan lar ına  G öre  
D ağılım ı

Türkiye’de istihdamın yıllık artış hızı çalışma çağındaki nüfusun yıllık 
artış hızının gerisinde kaldığından istihdamın çalışabilir nüfusa oranı sürekli 
düşmektedir. 2005’de 15 yaş ve üzeri nüfus 50.826 bin kişi iken istihdam 22.046 
bin kişi olup, istihdam oranı % 43.4’dür.ıs Türkiye’de 1980 sonrasında uygulanan 
ihracata yönelik büyüme stratejileri, düşen reel ücretlere ve sanayinin emek yoğun 
yapısına rağmen imalat sanayiinde önemli bir istihdam artışı sağlamamıştır. Bu 
durum tarımdaki istihdamın azalmasına bağlı olarak tarım dışına çıkan işgücünün 
kendi hesabına çalışan veya küçük aile işletmesi olarak daha çok hizmet sektörüne 
ve enformel istihdam biçimlerine kaymasına neden olmaktadır. Kadınlar da 
yukarıda belirildiği üzere işgücü dışında kalmaktadır.

Bu durum son on yıllık dönemde iyice belirgin hale gelmiştir. 1995-2005 
arası dönemde tarım sektöründeki istihdam hızla azalırken sanayi istihdamı 
artışı sınırlı kalmış, artış daha ziyade hizmet sektöründe ortaya çıkmış, enformel 
istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır.

Tabloya göre on yıllık dönemde toplam istihdam sadece 1 134 bin kişi artmıştır. 
Oysa aynı dönemde 15 yaş ve üzeri çalışma çağındaki nüfus 41 455 bin kişiden 
50 826 bin kişiye çıkarak 9 371 bin kişi artmıştır. Kadınlar için istihdam 276 bin 
kişi gerilerken, erkeklerde artış 1 411 bin kişidir. Kadınlar açısından tarımdaki 
istihdam azalması 1312  bin kişiye denk düşmektedir, bunun sonucunda tarımın 
toplam kadın istihdamındaki payı % 71.2’den % 51.6’ya inmiştir. Buna karşılık 
sanayide 285 bin kişilik, hizmetlerde 751 bin kişilik, toplam 1 036 bin kişilik 
artış vardır ve bu artış tarımdaki azalmayı telafi etmemektedir. Hizmetlerin 
payı % 19.2’den % 33.3’e, sanayinin payı % 9.6’dan % 15’e çıkmıştır. Erkekler 
için de tarımdaki istihdam 1 400 bin kişi azalmıştır. Tarımın toplam erkek 
istihdamındaki payı % 33 .1 ’den % 21,7’ye inmiştir. Erkek istihdamı sanayide 571 
bin kişi, hizmetlerde 2.240 bin kişi artm ıştır ve toplam artış tarımdaki azalmayla 
birlikte 1.411 bin kişi olmuştur. Hizmetlerin payı % 39.9’dan % 50.2’ye çıkarken

17 A.g.y. s. 14
18 A.g.y. s. 11
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bu artışta inşaat sektöründeki artışın büyük payı vardır. Sanayinin payındaki artış 
ise % 27’den % 28.1’e olup, çok sınırlıdır.

Tablo 3: 1995-2005 döneminde istihdamın sektörel dağılımındaki gelişmeler 
(Bin)

Toplam istihdam Kadın Erkek

1995 2005 1995 2005 1995 2005

Toplam 20.912 22.046 5.976 5.700 14.935 16.346

Tarım 9.205 6.493 4.255 2.943 4.950 3.550

Yüzde 44,0 29,5 71,2 51,6 33,1 21,7

Sanayi 4.600 5.456 572 857 4.027 4.598

Yüzde 22,0 24,7 9,6 15,0 27,0 28,1

Hizmet 7.106 10.097 1.148 1.899 5.958 8.198

Yüzde 34.0 45.8 19.2 33.3 39.9 50.2

Kaynak:TÜİK Hİİ Ekim 1995, 2005

2005’de Ege bölgesinde toplam kadın istihdamı içinde tarımın payı % 5 1.9, 
sanayinin payı % 17.2, hizmetlerin payı % 30.9’dur. Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde tarımın payı %63.4, sanayinin payı %5.4, hizmetlerin payı % 31.2’dir. 
Ege’nin istihdam dağılımı Türkiye’ninkine benzerken, Güneydoğu A nadolu’da 
tarımın payı göreli yüksek, sanayinin payı aşırı düşüktür. Bu, bölgedeki sanayi 
yatırımlarının yetersizliğiyle de bağlantılıdır.

İst ih dam ın  İşteki D u ru m a  ve K ayıth lık  D u ru m u n a  G ö re  D ağılım ı

İstihdamdakilerin işteki durumlarına göre dağılımlarında kadınlar açısından 
hala ücretsiz aile işçiliği büyük paya (% 41.7) sahip olsa da, ücretli çalışma (%43.8) 
onun önüne geçmiştir. Tarımsal istihdamdaki azalma ücretsiz aile işçilerinin 
payını azaltmaktadır. Kendi hesabına veya işveren olarak çalışanların payı 
% 14.5’dir (işverenlerin payı %1 civarındadır). Erkekler açısından çalışanların 
yarıdan fazlası ücretlidir, kendi hesabına ve işveren olarak çalışanların oranı 
% 35.1’dir (işverenlerin payı %7 civarındadır).
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Tablo 4: İşteki duruma göre istihdam  2005 (Bin)

Toplam
Ücretli, maaşlı 
veya yevmiyeli

Kendi hesabına 
veya işveren

Ücretsiz aile 
işçisi

Kadın 5.700 2.498 825 2.377

Yüzde 100.0 43.8 14.5 41.7

Erkek 16.346 9.451 5.745 1.150

Yüzde 100.0 57.8 35.1 7.0

Kaynak: TÜİK Hİİ 2005, s.29

Kırda çalışan kadınların üçte ikisi (%66.8) ücretsiz aile işçisi iken % 17.3’ti 
kendi hesabına veya işveren, % 15.9’u ücretli, maaşlı veya yevmiyelidir. Kentte 
çalışan kadınların % 78.9’u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 10.9’u kendi 
hesabına veya işveren, % 10.1 ’i ücretsiz aile işçisidir. Tarımda ücretsiz aile işçiliği 
egemen çalışma biçimidir. Kendi hesabına çalışma genellikle kocanın ölümünden 
sonra kadınların tarımsal faaliyetleri çocuklarıyla sürdürmeleri durumunda 
ortaya çıkm aktadır ve düzenli bir artış eğilimindedir. Kentlerde kadınların ezici 
çoğunluğu ücretli olarak çalışmaktadır. Kendi hesabına ve işveren olarak çalışan 
kadınların sayısı 1995-2005 arasında dalgalanma göstermişse de 2005’de 276 
bine ulaşmıştır. Kadın istihdamını artırmak üzere Türkiye’de son yıllarda en çok 
destek verilen uygulama olan kadın girişimciliğinin bu tarz çalışma içinde olan 
kadın sayısını pek artırmadığı görülm ektedir.19 Her iki bölgede de işteki duruma 
göre dağılım Türkiye dağılımına benzerlik göstermektedir. Ancak Türkiye 
genelinde ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışan kadınların bu statüde çalışanlar 
içindeki oranı %20.9 iken ve E ge’de söz konusu oran %23.7 ile bunun üzerinde 
iken, Güneydoğu A nadolu’da % 11.6 ile ancak yarısıdır.20

Türkiye’de çalışma yaşamının en önemli sorunlarının başında milyonlarca 
kişinin eııformel istihdamda bulunması yani yasal ve kurumsal koruyucu 
düzenlemelerin dışında ve sosyal güvenlik imkanından yoksun olarak çalışması 
gelmektedir. 2005’de sektörlere göre istihdamda sosyal güvenlik kurumlarına 
kayıtlılık durumuna bakıldığında 10 996 bin kişinin kayıtlı ve 11 050 bin kişinin 
kayıtsız çalıştığı görülür. Buna göre toplam istihdamın % 50.1’i ve istihdamdaki 
kadınların % 68.3’ü, erkeklerin % 43.8’ü sosyal koruma kapsamı dışında 
çalışmaktadır.

19 A.g.y. s.30-31
20 A.g.y . , s.29
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Tablo 5: K ayıtlıhk durumu ve sektörlere göre istihdam 2005 (Bin)

Toplam Tarım Sanayi T icaret H izm et

K ayıtlı
K ayıtlı
D eğil K ayıtlı

K ayıtlı
D eğil K ayıtlı

K ayıtlı
D eğil K ayıtlı

K ayıtlı
D eğil K ayıtlı

K ayıtlı
D eğil

Toplam 10.996 11.050 767 5.726 3.378 2.078 2.563 1.997 4.288 1.249

K adın 1.805 3.895 44 2.899 458 400 305 279 999 318

Erkek 9.91 7.155 723 2.827 2.920 1.678 2.259 1.718 3.289 931

Kaynak TÜİK Hİİ 2005:121-122

Kayıt dışı çalışma ağırlıkla tarımda mevcuttur, kadınların % 98.5’inin, 
erkeklerin % 79.6’sının herhangi bir sosyal güvencesi yoktur. Sanayide kadınların 
% 46.6’sı, erkeklerin % 36.5’i, ticarette kadınların % 47.8’i, erkeklerin % 43.2’si, 
hizmetlerde kadınların % 24.1’i ve erkeklerin % 22.1’i sosyal güvencesiz 
çalışmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki en büyük fark tarımda olmakta birlikte 
diğer sektörlerde de kayıtsız çalışma kadınlarda daha yaygındır.

Kadınlar için kayıt dışı çalışma oram Ege bölgesinde %68.9, Güneydoğu 
Anadolu’da % 67.8’dir ve Türkiye ortalamasına yakındır. Tarımda kayıtdışı 
çalışma oranı E ge’de %98.7, Güneydoğuda % 92’dir. Sanayide Ege’de çalışan 
149 bin kadının % 42.3’ü, Güneydoğuda 9 bin kadının % 55.6’sı kayıtdışıdır. 
Hizmetlerde kayıtdışı çalışma oranı E ge’de %33.2, Güneydoğuda % 21.8’dir. 
Güneydoğuda hizmetlerdeki oranın düşük olması hizmet sektöründeki kadınların 
büyük kısmının m em ur olarak çalışmasına bağlanabilir. Bölgede kadınlar ticaret 
faaliyetlerinde hemen hiç yokturlar. E ge’de ticaretle uğraşan kadın sayısı toplam 
92 bin olup bunun % 47.8’i kayıtdışı iken, Güneydoğuda 8 bin kişi olup bunun 
% 75’i kayıtdışıdır.

Burada dikkat çekici olan nokta, 2000-2005 arasındaki dönemde Türkiye 
genelinde tarım dışı istihdamdaki kayıtdışı işlerin artış hızının tarım dışı 
istihdamın artış hızının iki katı olmasıdır. Tanırı dışı istihdam söz konusu dönemde 
erkekler için 11 519 binden 12 796 bine çıkarak % 10.0 oranında artmıştır. Aynı 
zaman aralığında kayıtdışı tarım dışı istihdam erkekler için 3 399 binden 4 327 
bine çıkarak % 2 1.4 oranında artmıştır. Bunun sonucunda yeni yaratılan 1 277 
bin işin % 72.7’si enformel nitelikte işlerdir. Aynı durum kadınlar açısından ele 
alındığında tarım dışı istihdamın 2 292 binden 2 994 bine çıkarak %30.6 arttığı 
koşullarda, kayıtdışı tarım dışı istihdam 639 binden 996 bine %55.9 oranında
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artmıştır. İstihdam artışının % 50.8’i enformel işlerdedir.21 Bu durum genelde 
istihdamı özelde kadın istihdamını artırmaya yönelik çabaların, sosyal güvenlik 
kapsamındaki insana yakışan işler yaratılmasına yönelik olması gereğinin altını 
bir kez daha çizmektedir.

Sosyal güvence yoksunluğunun yaygınlığı işteki durum açısından ele 
alındığında ilk sıraları ücretsiz aile işçileri, yevm iyeliler ve kendi hesabına 
çalışanlar almaktadır. Kadınlar açısından ücretsiz aile işçiliği ve yevmiyeli 
çalışma ile erkekler için kendi hesabına çalışma ve yevmiyeli çalışma çok yüksek 
oranda sosyal koruma yoksunluğu anlamına gelmektedir. Ücretli olarak çalışan 
kadınların % 24.4’ü, erkeklerin % 22.6’sı, kendi hesabına çalışan kadınların 
% 92.2’si, erkeklerin % 60.7’si ve işveren kadınların % 35.3’ü erkeklerin % 
25.6’sı bir sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı değildir.22 Her türlü çalışma 
statüsünde kadınlar açısından kayıtdışılık erkeklere göre çok daha yüksek 
oranlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle kendi hesabına çalışan kadınlarda sosyal 
korumasızlığın yüksek oranı, kadın istihdamını artırmak için desteklenen kadın 
girişimciliğinin mutlaka sosyal korum ayla ilişkisinin kurulması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.23

İşsizlik

Tarımda insanlar çok düşük üretkenlikle bile çalıştıkları için açık işsizlik fazla 
ortaya çıkmamaktadır. Bu nedenle işsizlik daha çok tarım dışı sektörlerde ortaya 
çıkan bir sorundur ve gerek tarım dışı gerekse kentsel işsizlik oranlan işsizliğin 
gerçek boyutlarını görmek açısından önemlidir. Son on yıllık döneme bakılırsa, 
1995’de genel işsizlik oranı %7.3, tarım dışı işsizlik oranı % 11’dir. Bu oranlar 
2000’de sırasıyla %6.5 ve % 9.3’dür. Düşme eğilimine giren işsizlik oranı 2001 
ekonomik krizinin etkisiyle artmış ve tarım dışı işsizlik 2002’de % 14.5’e çıkmış 
ve izleyen yıllarda kriz öncesindeki düzeyine inememiştir. 2005’de genel işsizlik 
oranı % 10.3 ve toplam işsiz sayısı 2 519 bin kişidir. Y ıllar itibariyle işsiz sayıları 
ve işsizlik oranları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Genel işsizlik oranları kadın 
ve erkek açısından pek fark göstermese de, tarım dışı işsizlik oranlarında ciddi 
farklar vardır. 2005’de erkekler için % 12.4 olan bu oran kadınlar için % 18.8’dir. 
Bu durum kadınların erkeklere göre iş bulmadaki güçlüklerine işaret etmektedir.

21 TÜİK Hanehalkı Aııkeli Dönemsel Sonuçları, www.tuik.gov.tr
22 TÜİK , Hanehalkı Anketi Dönemse! Sonuçlan, www.tuik.gov.tr
23 İşteki duruma göre kayıtdışı istihdamın bölgesel bilgileri mevcut olmadığından karşılaştırma 

yapılamamaktadır.
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Tablo 6:1995-2006 döneminde işsizlik

İşsiz (Bin kişi) İşsizlik oranı
Tarım dışı 

işsizlik oranı

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek

1995(Ekim) 512 1.143 7.9 7.1 21.1 9.0

2000 387 1.111 6.3 6.6 13.5 8.4

2005 652 1.867 10.3 10.3 18.8 12.4

Kaynak: DİE, HİA Sonuçları, Ekim 1995. TÜİK, Hİt 2005:12-13

Ancak işsizliğin gerçek boyutlarını kavrayabilmek için çalışmaya hazır 
olan ancak iş aram ayanlar ile bir işte çalışsa bile iş aramaya devam eden eksik 
istihdamdakileri de hesaba katmak gerekir. 2005’de eksik istihdamda olan kadın 
sayısı 113 bin, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar 913 bin kişidir. Bu gruplar da 
dahil edilerek işsizlik oranı yeniden hesaplanacak olsa kadınlar için ortaya %22.2 
gibi yüksek bir işsizlik oranı çıkmaktadır. Aynı hesap erkekler için yapıldığında, 
eksik istihdamdaki 770 bin kişi, iş aramayıp çalışmaya hazır olan 801 bin kişi 
açık işsizlere katıldığında bulunan oran % 17.4’dür. Genel işsizlik oranları son 
derece yükselmektedir.

İşsizlik oranı kadınlar için Ege bölgesinde %9.6, Güneydoğu Anadolu’da 
% 8.3’dür. Kentsel işsizlik oranları E ge’de % 17.6, Güneydoğuda % 14.4’dür.24 
İşsizlik oranlarının E ge’de daha yüksek olması bu bölgede daha çok kadının 
işgücü piyasasına çıkmasıyla bağlantılıdır. Bunun yanında E ge’de 92 bin işsiz 
kadına karşılık 126 bin iş aramayıp çalışmaya hazır olan kadın vardır. Aynı 
şekilde Güneydoğu A nadolu’da 16 bin işsiz kadına karşılık 86 bin iş aramayıp 
çalışmaya hazır olan kadın vardır. Bu sayıların yüksekliği bölgelerdeki gerçek 
işsizlik oranlarının çok daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.25

Türkiye genelinde eğitim durumuna göre işsizlik oranları değerlendirildiğinde, 
kadınlar açısından en yüksek işsizlik oram % 23.3’le lise ve dengi okul 
mezunlarındadır. Onu % 14.2’yle yüksek öğretim  mezunları izlemektedir. Eğitim 
kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmakta, ancak kadınlar kolayca iş 
bulamadıklarından ötürü yüksek işsizlik oranları ortaya çıkmaktadır. Erkekler 
açısından yüksek öğretim görmüş olanlar dışındaki gruplarda işsizlik oranları 
itibariyle pek fark yoktur. Bunun nedeni genel lise eğitiminin kişiye bir vasıf

24 T Ü İK //// '2005 s. 11-12
25 A.g.y. s.14, 35
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kazandırmaması, meslek liselerinde verilen eğitimin de işyerlerinin ihtiyaçlarına 
karşılık vermemesinden ötürü lise m ezunu erkeklerin bulabildikleri her türlü işi 
yapması, buna karşılık genç kız ve kadınların iş seçiminde sınırlanması, kadınlara 
“uygun” görülen işlerin sayıca azlığının onların iş bulma imkanlarını iyice 
daraltmasıdır. Aileleri ve sosyal çevreleri genç kızların onay vermedikleri bir işte 
çalışması yerine evde oturup “kısmet” beklemesini önerirken, genç erkeğin ne 
pahasına olursa olun bir işe girmesi gerekmektedir.

Ege bölgesinde lise ve dengi okul mezunu kadınların işsizlik oranı %25.1, 
yüksek öğretim  mezunlarının işsizlik oranı % 15.2’dir. Bu oranlar Güneydoğu 
A nadolu’da sırasıyla %27.1 ve % 13.2’dir.26 Her iki bölgede de lise ve dengi 
okul mezunlarının işsizlik oranları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bu 
durum Ege’de lise ve dengi okul mezunların işgücüne daha yüksek oranda 
katılmasına, Güneydoğu A nadolu’da ise iş arayanların “uygun” iş bulamamasına 
bağlanabilir.

Türkiye’de önemli bir kısmını lise mezunlarının oluşturduğu, genç nüfus 
olarak tanımlanan 15-24 yaş grubunun 2005 yılındaki tarım dışı işsizlik oranları 
% 24.5’le genel tarım dışı işsizlik oranının (% 13.6) iki katına yakındır ve bu oran 
genç kadınlarda % 29’la, %22.7 olan erkeklerin oranının oldukça üzerindedir. 
Kadınların daha uzun süre işsiz kaldığını gösteren istatistikler mevcuttur ve buna 
göre 652 bin işsiz kadının % 47.2’si bir yıl ve daha uzun süre işsizdir. Oysa 
erkeklerde uzun süreli işsiz olanların oranı % 36.8‘le yüksek olmakla birlikte 
kadınlarınkinden düşüktür.27 Özellikle genç kadınların yüksek işsizlik oranları 
ve uzun süreli işsizlikleri, geleneksel değer yargılarının iş arama süreçlerini 
ve çalışabilecekleri işleri kısıtlamasına bağlıdır ve onlar için bu durumu göz 
önüne alan özel ak tif işgücü politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir.

K adın  İstihdam ın ı A r t ırm a k  İçin Ç a lışm alar

Türkiye’de bölgeler arası dengeli kalkınma ilkesinin planlı kalkınmanın 
toplumsal hedefleri arasında olduğu belirtilerek bölgeler arası gelişme farklarının 
aşılması için başta DPT olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
çalışmalar yürütülmektedir. Ancak Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin 
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinde en geri sıralarda yer almaları bunların 
genelde başarılı olamadığını göstermektedir. Ekonomik durgunluk, yatırım ve 
hizmet eksikliği bölgesel geri kalmışlığın temel göstergeleridir. Bütün bunlar 
göçe neden olmakta, göç ekonomik durgunluğu daha da ağırlaştırmaktadır.

26 A.g.y. s.54, 63
27 A.g.y., s. 125
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Kuşkusuz Güneydoğu bölgesindeki çatışma ortamı da bütün bu yetersizliklerin 
yoğunlaşmasında etkili olmuştur.

Günümüzde geri kalmışlıkla mücadelede kamu sektörü bizzat yatırım yaparak 
ya da devlet yardımları gibi dolaylı politikalarla kalkınmayı desteklemek 
durumundadır. Eğer kamu sektörü planlamayla kaynak dağılımına yön vermezse, 
piyasa güçlerinin bunu kendi başına sağlaması güçtür.28 Bölgede şimdiye kadar 
işsizlik ve yoksulluğun üstesinden gelmek, göçü yavaşlatmak için istihdam artırıcı 
kamusal politikalar bölgedeki illerin Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına 
alınması yönünde olmuştur. Bu uygulama 1968’de başlatılmış olmasına rağmen 
söz konusu illerin Gaziantep hariç hala sıralamada en gerilerde olması özel sermaye 
yatırımlarını teşvikle sorunun üstesinden gelinemediğini göstermektedir. Zaten 
2003’de il sayısının 50’ye çıkartılması ve yatırımların daha fazla ile yayılmasıyla 
en az gelişmiş illeri teşvik özelliği giderek yok olmuştur.

Türkiye’de kadın istihdamının çok düşük düzeyi göz önüne alındığında 
kadın erkek eşitliğini hedefleyen kalkınma ve kamusal destek politikalarının 
kadınlara yönelik özel önlemler gerektirdiği açıktır. Ancak bölgeler itibariyle 
kadınların işgücüne katılımlarının farklı düzeyleri politikaların ve önlemlerin 
farklılaşmasına yol açabilir. Ege gibi gelişmiş bölgelerde kadınların daha çok 
mesleki eğitim ağırlıklı önlemlerle niteliklerinin artırılması yoluna gidilebilir. 
Buna karşılık Güneydoğu A nadolu’da bunun yeterli olmayacağı açıktır ve kadın 
işgücüne talebi artırıcı önlem ler gereklidir.

Şimdiye kadar bölgede kadın istihdamına yönelik faaliyetler kadın 
girişimciliğinin desteklenmesi yönünde olmuştur.29 Bunların başında G A P’a 
bağlı birimlerin çalışmaları gelmektedir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
tarafından yürütülen “Güneydoğu Anadolu Projesi” kapsamlı bir kalkınma 
projesi olup, başlıca hedefleri kırsal kalkınmanın sağlanması, bölgesel 
gelişmişlik farklılıklarının ortadan kaldırılması, halkın yaşam standartlarının 
yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve yerel ekonominin istihdam gücünün 
artırılması olarak tanımlanmıştır. GAP kapsamında kadınlar, genç kızlar ve 
çocuklar öncelikli hedef gruplardır. Kadınlara yönelik faaliyetleri Çok Amaçlı 
Toplum M erkezleri (ÇATOM) ve Girişimci Destekleme Merkezleri (GİDF.M) 
yürütmektedir. ÇATOMTarda kadınların sosyal açıdan geliştirilmesi için eğitim

28 B. Dinçer B., vd. (2003) İllerin ve Bölgelerin Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, 
DPT, Ankara, s.55-70.

29 Bu bilgiler için yazarın 24.2.2007 tarihinde İstanbul’da yapılan “Kadın Emeği ve İstihdamı” 
toplantısında sunmuş olduğu “Kamu, özel sektör, sendikalar, ulusal ve uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarının kadın emeği ve istihdamı alanındaki uygulamalarının değerlendirilmesi” başlıklı 
bildiriden yararlanılmıştır.
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ve sağlık programlarının yanında mesleki beceri kazandırma, gelir getirici 
faaliyetler geliştirme, kadın girişimciliğini destekleme ve geliştirme faaliyetleri 
de yürütülmektedir. Çalışmalar özellikle toplumun en yoksul katmanlarındaki 
kadınlara yöneliktir. Kadınlara yönelik çeşitli mesleki eğitim kursları (kuaförlük, 
dikiş, kilim, halı, telkari, keçe, bilgisayar, tasarım vb.) ve girişimcilik eğitimi 
verilmekte, çeşitli atölyeler (bebek üretimi, kuru gıda, telkari, dikiş atölyeleri, 
restoran vb.) kurulmakta, bazı illerde toplu satış yerleri açılmaktadır. ÇATOM ’ ların 
bir kısmı çocuk bakıcılığı ve temizlik işleri için de aracılık yapmaktadır. Halen 
ÇATOM’larm 5 ’i dem ekleşmiş veya kooperatifleşmiş olup etkinliklere şimdiye 
kadar 2.895 kadın katılmıştır.30

GAP-GİDEM  ofisleri bölgede mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere 
yönelik eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmakta olup, “Fırsat 
Penceresi” olarak adlandırılan küçük ölçekli proje alanlarından biri kadın 
girişimciliğinin desteklenmesine ayrılmıştır. Bölgede yapılan, mevcut durumun 
ve ihtiyaçların tespitine yönelik bir araştırmadan sonra her il için girişimcilik 
planlan hazırlanarak işletmeler, eğitim, danışmanlık ve finansman açısından 
desteklenmiştir. 2005 sonunda destek alan işletme sayısı 104’dür. Bölgesel kadın 
örgütlerinin de katılım ıyla 2004’de Güneydoğu Anadolu Kadın Girişimciliği 
Danışma Kurulu oluşturulmuştur. Kurul bölgedeki kadın kuruluşlarının kapasite 
artırımı ve fon bulm ak için çeşitli çalışm alar yapmaktadır.

Bölgede son yıllarda Türkiye’nin çeşitli illerinde olduğu gibi girişimci 
kadın veya iş kadım dem ekleri kurulmaktadır. A dıyam an’da Anadolu Kadınlar 
Demeğini (AKAD), D iyarbakır’da İş Kadınları Demeğini (DİKAD) ve 
Güneydoğu İşkadınlan Demeğini, Siirt Kurtalan Kadın Dayanışma Demeği 
sayılabilir. Bu dernekler kadınlara çeşitli alanlarda beceri kazandırıcı kursların 
yanı sıra girişimcilik eğitimi vermekte, kadınların evde ürettikleri el ürünlerini 
sergileyip satışa sundukları tezgahlar, pazarlar açmaktadırlar.

Belediyelerin sunduğu özellikle satış yeri tahsisi şeklindeki katkı girişimcilik 
faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı belediyelere bağlı kadın merkezleri de kadın 
eğitimine ve istihdamına yönelik çalışm alar yürütmektedir; bunların arasında 
Diyarbakır Büyükşehir belediyesine bağlı DİKASUM , Bağlar Belediyesine 
bağlı Kardelen, Viranşehir Belediyesine bağlı kadın merkezi sayılabilir. Batman 
Belediyesi Batman-Selis Kadın Danışma M erkezi üzerinden çalışmalarını 
yürütmektedir. Şanlıurfa Belediyesi genç kızlara yönelik takı ve konfeksiyon

30 A. Fazlıoğlıı (2006) “Kadın İstihdamı ve Girişimciliği İçin GAP Bölgesinde Bir Model: Çok Amaçlı 
Toplum Merkezleri” , Güneydoğu Anadolu Bölgesi 'nde Kadınların Ekonomik Güçlenmelerine Yönelik 
Yol Haritası (Ed. Ecevit Y.), UNDP, Ankara.
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kursları açmıştır. Takı kursu sonucu yapılan takılar Belediyenin sergi salonunda 
satışa sunulmaktadır. Genç kızlara yönelik olarak verilen konfeksiyon eğitimi ise 
ildeki konfeksiyon fabrikalarında işe yerleştirmeyi de kapsamaktadır. Şanlıurfa 
Belediyesi 2005 yılında mikro-kredi dağıtımına başlamıştır ve şu ana dek 106 
kadın mikro-krediden faydalanmıştır. Ancak m aalesef kadınların çoğu biber 
salçası üretimi yapmakta, bu nedenle oluşan fazla üretimin çoğu da yine Belediye 
tarafından gelen misafirlere hediye edilmek üzere satın alınmaktadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadın emeği ve istihdamı üzerine çalışan 
kadın kuruluşlarına bakıldığında kooperatif tarzı örgütlenmenin bu bölgede 
çok yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Kooperatiflerin üretim yapan atölyeleri 
mevcuttur ve derneklerden temel farkının bu noktada ortaya çıktığı söylenebilir. 
Genelde dem ekler kadınlara beceri kazandıran veya girişimciliği öğreten eğitim 
faaliyetlerinde bulunurken kooperatifler doğrudan üretimde yer almaktadır. 
Örneğin D iyarbakır’daki Kibele Kadın Kooperatifinin ipek puşi ve gıda, Umut 
Işığı Kadın Kooperatifinin mum ve doğal sabun, Bağlar Kadın Kooperatifinin gıda, 
M ardin’deki İpekyolu Kadın Kooperatifinin gıda ve sabun atölyeleri mevcuttur. 
Kooperatifleşme sürecinde çeşitli kuruluşların desteği vardır, bunların arasında 
GAP-GİDEM , Sanayi ve Ticaret Odaları, kadın emeğine yönelik Türkiye çapında 
çalışma yürüten Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), KAGİDER gibi 
kimi kadın örgütleri sayılabilir.

1997’dc ilk olarak D iyarbakır’da faaliyetlerine başlayan Kadın Merkezi 
(KA-M ER)31 halen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 22 ilde örgütlüdür 
ve öncelikle kadına yönelik şiddetle mücadele etmektedir. “Her Kadın İçin 
Bir Fırsat” projesi kapsamında illerde Kadın M erkezlerinin kurulmasını 
gerçekleştirmiş ve bu merkezlerde kadınlardan gelen talep üzerine başlattığı 
kadın girişimciliği programında kadınların geleneksel ürünleri üretebilecekleri 
atölyelerin kurulması, ürünlerin semt pazarlarında veya belediyelerin tahsis 
edeceği satış yerlerinde satılması için çalışm alar yürütmüştür. İki yıllık çalışma 
sürecinde kadın merkezlerinin bünyesinde 10 üretim atölyesi kurulmuş olup 
ayrıca bölgedeki kadın merkezlerinin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak 
için lokantalar ve çocuk evleri çalıştırmaktadır.

Gram eenbank-Diyarbakır Projesi32: Bangladeş’te 1976 yılında kurulan 
Grameen Bankasının hedefi, alternatif finansman yollarıyla yoksulluğu azaltmak 
ve yoksulların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir. Çalışmaları Bangladeş’te 
çok etkili olan banka farklı ülkelerde de uygulamacı ve teknik uzmanlık sağlayıcı

31 htlp://vv\vw.kamer.org.tr/
32 Güneydoğu Anadolu'da Kadınların Ekonomik Kalkınması Slralejileri Çalıştayma Sunulan Tebliğ, 29

30 Eylül 2005.
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bir kurum olarak bu ülkelerin kırsal kesimlerinde mikro kredi düzenlemelerine 
yönelmiştir. Grameen Türkiye’de yap-işlet-devret modeli üzerinden öncü bir 
mikro kredi projesi başlatmıştır. Pilot proje olarak başlatılan bu girişim aradan üç 
yıl geçip projenin normal ömrü bitmesine karşın sürmektedir. Projenin sponsor 
kuruluşu Türkiye Bölgesel Farklılıkların Azaltılması Demeği ve Diyarbakır 
Valiliği’dir. Proje kapsamında Diyarbakır ve B ism il’de özellikle yoksul kadınlara 
kendi işlerini kurma imkanı tanımak ve gene yoksullara kendi toplumsal ve 
finansal sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmak için mikro kredi verilmektedir. 
Kredi miktarı 500 S olup, Eylül 2005 sonu itibariyle 2244 kişiye toplam 1 381 
664 $ kredi verilmiştir. Kredilerin % 53’ii satış ve ticarete, % 16’sı üretime, % 10’u 
hizmetlere, % 21’i tarım ve hayvancılık faaliyetlerine verilmiştir. Proje yaklaşık 
%35 oranında devlet desteklidir.

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ILO ’nun “Kendi İşini Kur” eğitici eğitimini 
TESK ’le işbirliği içinde Güneydoğu A nadolu’da çeşitli ÇATOM ’larda, değişik 
i İlerdeki K A-M ER’ lerde vermiştir. Ayrıca bir kısım Grameen Bankası katılımcıları 
da eğitimlere dahil olmuştur. Toplam 332 katılımcının % 86’sı kadındır. TKV 
tarafından sağlanan bir başka hizmet de Girişimciliği Geliştirme Fonu’dur. Bu 
fonun hedef grubu kırsal kesimdeki yoksul haneler, dezavantajlı gruplar ve 
kadın girişimcilerdir. Verilen kredi miktarı bireysel başvurularda 3000 dolar, 
grup başvurularında ise 8-10 bin dolar arasındadır. Yapılan işe göre geri ödeme 
süresi bir ila iki yıl arasında değişmektedir. Ancak krediler nakit olarak değil 
yapılan işin girdileri olarak verilmektedir. Kredi geri dönüşleri ise aylık olarak 
gerçekleşmektedir. Fonun oluşturulmasından sonraki iki yıl içinde 51 işletmeye 
toplam 202.000 dolar kredi verilmiştir. Bu işletmelerden 32’si ayakkabıcılık, dikiş, 
hindi besleme ve hayvan yemi üretimi gibi alanlarda faaliyet göstermekteyken, 
19’u da butik, kreş ve çeyiz işlerindedir. İşletmelerden 22 ’sinin sahibi kadın, 
29 ’unun da erkektir.

UNDP, G AP-G İD EM ’lerin kuruluş çalışmalarında yer almış ve M ardin’de 
kurulan ofisi aracılığıyla Bölge’de kadın girişimciliği konusunda yapılan 
çalışmalara destek vermeyi, bu çalışmaları yapan kuruluşların altyapılarını 
güçlendirmeyi ve bu çalışmaların daha rantabl şekilde yapılmasını sağlamayı 
hedeflemiştir. Mardin merkezli projede bölgede kadınlar tarafından yapılan 
ürünlerin tanıtıldığı bir web sayfası hazırlanmış, dergi çıkarılmış, kadın 
gruplarına çeşitli girişimcilik, tasarım ve pazarlama eğitimleri verilmiştir. Yine 
Proje çerçevesinde adil ticaret ve konsinye satış çalışmaları yapılmıştır. Tüm 
bu çalışm alar sonucu Gaziantep, Şanlıurfa ve M ardin’de kadın ürünleri pazarı 
kurulmuş; M ardin, Batman, Adıyam an’da kooperatifler kurulmuş (daha çok 
mevcut ÇATOM ’ların kooperatifleşmesi şeklinde) ve mevcut ÇATOM’larla 
işbirliği içinde Batman, M ardin ve N usaybin’de restoranlar açılmıştır.
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Uluslararası Çalışma Ö rgütü’nün (ILO) küçük işleri desteklemeyi hedefleyen 
“Kendi İşini Kur” isimli ticari beceri geliştirmeyle ilgili eğitim programı TKV 
ile işbirliği içinde 1999-2005 yılları arası Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 
uygulanmış, eğitimlerden toplam 184 kadın faydalanmıştır. Bu eğitim paketi 
ayrıca Sinop, Diyarbakır ve M ersin’de çalışan çocukların ailelerine yeni gelir 
imkanlarının yaratılması ve böylece çocukların çalışma yaşamından çekilmeleri 
için uygulanmıştır.

Sonuç

Bölgede yatırımların çok sınırlı olması, özellikle kadınlara yönelik ücretli 
istihdam imkanlarının bulunmaması neredeyse tüm örgütleri kadın girişimciliğini 
desteklemeye yöneltmiştir. Burada girişimcilik daha çok hane içinde yürütülen 
küçük ölçekli gelir getirici faaliyetleri kapsamaktadır. Bu faaliyetler çoğu 
zaman ekonomik sürdürülebilirlikten uzak olmaktadır. Genel olarak meslek 
örgütleri, sivil toplum kuruluşları veya kadın örgütlerince yürütülen girişimcilik 
faaliyetlerinin sistematik olmadığı, dağınık ve çoğu zaman etkinlikten uzak 
olduğu söylenebilir. Faaliyetler sonuçları itibariyle kapsamlı bir değerlendirmeye 
tabi tutulmamaktadır. Bu faaliyetlere yönelik desteğin giderek artacağı göz önüne 
alındığında Türkiye çapında koordinasyon içinde yürütülmesine, kuruluşlar 
arasında haberleşme, deneyim aktarımı ve işbirliğine imkan sağlayacak bir 
örgütlenme modeline ihtiyaç vardır.33

Ayrıca yıllardır desteklenen kadın girişimciliği faaliyetleri kadın istihdamını 
artırmanın tek yolu olamaz. Kadınların bölgedeki sosyokültürel yapıdan 
kaynaklanan ataerkil zihniyetler ve uygulamalar karşısında toplumsal yaşama 
katılımı önündeki engellerin kaldırılması, eğitim ve çalışma haklarından 
yararlanması için çok çeşitli sosyal destekler ve hizmetler sunulması gereklidir. 
Ayrıca bölgesel aktif işgücü politikaları ve özel önlemler geliştirip uygulamak 
gereklidir.34 Bölge için önerilebilecek aktif işgücü piyasası önlemlerinden biri 
istihdam sübvansiyonlarıdır. Burada 5804 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun örnek alınabilir. Söz 
konusu kanun kalkınmada öncelikli yörelerde yeni istihdam edilen işçilerin sigorta 
primi işveren hissesine devlet desteği sunmaktadır. Benzer düzenleme kadınlar 
için yapılmalı ve yeni kadın işçilerin SSK primlerinin bir kısmı devlet tarafından 
üstlenilmelidir. Aynı şekilde gelir vergisinden istisna tutulan ücretler arasına kadın 
emeğine dayalı olan çeşitli ücret tipleri dahil edilebilir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 5.maddesinde istisna tutulan kazançlar arasına kadın istihdamı ile ilgili 
hangi hususların dahil edilebileceği konusunda çalışma yürütülebilir.

33 Ş. Özar (2005) GAP Bölgesinde Kadın Girişimciliği, GAP-GİDEM Yayınları, Ankara, 2005.
34 N. Işık (2006) “Eylem PlanırHedcf, Politika ve Öneriler”, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 

Kadınların Ekonomik Güçlenmelerine Yönelik Yol Haritası (Ed. Y. Ecevit), UNDP, Ankara.
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Burada ak tif işgücü piyasası politikaları arasında yer alabilecek bir başka 
uygulamadan söz etmekte de yarar vardır. İstihdam garantili programlar son 
zamanlarda Arjantin ve Hindistan gibi iki gelişmekte olan ülkede başarıyla 
uygulanan programlar olup hedefi toplumun yoksul ve korumasız kesimlerine 
istihdam fırsatı sunmaktır. A rjantin’de yaşanan ekonomik kriz sonucu 
yoksulluğun çok arttığı koşullarda 2002’de başlatılan “Hane Reisi Programı- 
Jefes” 18 yaşından küçük çocuğu olan, özürlü veya hamile bir kadının bulunduğu 
hanelerin reislerine günde 4 saatlik çalışma karşılığı ayda 150 peso ödenmesini 
öngörmektedir. Jefes işçileri topluluk hizmetleri, tarımsal işletmeler veya inşaat 
işlerinde çalışmakta ya da eğitim programlarına katılmaktadırlar. 2005’de 
hükümetin toplam Jefes harcamaları G SY İH ’nın %1 ’inden az olmuş, 2 milyon 
kişiye iş yaratılmış ve katılan haneler için yoksulluk %25 oranında azalmıştır. 
Dikkat çekici olan kadınların programın katılımcılarının % 60’ından fazlasını 
oluşturması ve işgücüne dahil olmayan çok sayıda kadının program sayesinde 
çalışmaya başlamasıdır. Benzer bir program 2005’de H indistan’da çıkartılan 
Ulusal Kırsal İstihdam Garanti Yasasıdır. Yasa Hindistan’ın 600 bölgesinden 
200’nde her hanenin bir bireyine yılda 100 gün kırsal bir kamu işi projesinde 
istihdam imkanı vererek yoksulluğu azaltmayı öngörmektedir. Özellikle çevreyi 
koruyucu işlerin yapılacağı programın maliyetinin G SY İH ’nin % 1.3’ü olacağı 
hesaplanmaktadır. Son olarak Fransa’da pilot proje olarak başlatılan benzer bir 
uygulama 300’den az çalışanı olan işletmelerde işten çıkartılan işçilerin eski 
ücretini alarak kamu veya isteyen özel sektör firmalarında çalışabilmesini ve 
programın işsizlik sigortasından finanse edilmesini düzenlemektedir.35

Bu uygulamaların Türkiye’de kırsal ve kentsel yoksullukla mücadele etmek, 
bireyleri, özellikle kadınları pasif yardım alıcısı konumdan çıkartmak ve ücretli 
çalışma hakkından yararlanmalarını sağlamak için Türkiye koşullarına ne ölçüde 
uyarlanabileceği hususu üzerinde dikkatle durulmalıdır.
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“Sivil (!)” İtaatkârlar 
(ya da AKP’nin Sosyal Politikasının 

Çıkmazları)

A . G ü rh a n  Fişek*

“Sivil” olan, “resmi olm ayan”ı, “devlet örgütü dışında kalan”ı anlatır. Aynı 
zamanda yaptırdığı çağrışımlarla da, boyutlarını ortaya koyar: “Civil-ization”, 
“civil rights” vb terimlerle, uygarlığa ya da çağdaş yaşama, medeni haklara ya da 
insan haklarına göndermelerde bulunur.

Hükümet dışı alandaki yaşam, devlet görevlisi kimliğini, işyerinde bırakanları 
da kapsar. Bu anlamda, sivil toplum, “herkes” i kapsayan bir alanı tanımlar. Sivil 
toplumun “herkes”e yönelik yaklaşımıyla, sosyal politikanın “herkes” i kapsayan 
yaklaşımı da, bu bakımdan çakışmaktadır. Tüm toplumu göz önüne alan ve onun 
gönencini (refahını) bir adım öteye götürmeyi amaçlayan girişimler, işte bu 
birliktelikte aranmalıdır.

Sivil toplum ve sosyal politika, ayrılmaz bir ikilidir. Sivil toplumun eylemleri 
ve yönlendirmeleri, sosyal politikanın şekillenmesinde ve ivme kazanmasında 
çok önemlidir. Buna karşın, sivil toplum örgütlülüğüne ve eylemlerine kayıtsız 
kalan bir iktidar da, sosyal devlet özelliğinden uzaklaşır.

Sivil toplum örgütlerinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri, “toplumu ileri

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
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taşıma işlevi”dir. Çarkı geri çevirmeye, bireyi köleleştirmeye çalışan; kendi 
dışındaki örgütlenmelere düşmanlık besleyen, hayat hakkı tanımayan örgütler de, 
sivil toplum örgütü olma özelliğinden uzaklaşır.

Sivil toplum düşüncesiyle, sosyal politika birlikteliğini, halk dalkavukluğu 
(popülizm) ile karıştırmamak gerekir. Sivil toplum eylemliliği, yüksek bilinç 
düzeyinde bireylerden oluştuğu ölçüde, iktidardan bağımsız, kişilikli ve sosyal 
politikalara yön verecek bir karakter kazanır.

Yüksek bilinç düzeyinin temeli, her bireyin üstün meziyetlerini kendisinin 
kavramasını sağlayabilmekten ve bunu da “herkes” ile paylaşmaktan sorumlu 
olduğunu düşündürmekten geçer.

Sivil toplum eylemliliğinin ve örgütlülüğünün gelişebilmesinin, olmazsa 
olmaz bir koşulu da, üyelerinin, en temel fizyolojik gereksinimlerden kurtulmuş 
olmasıdır. Aç, susuz ve sağlıksız bir toplumdan, ne yüksek bilincini kullanmasını 
bekleyebilirsiniz ve ne de yarınını düşünmesini isteyebilirsiniz. O, bugüne 
kilitlenmiştir.

Sosyal politika, eğitim, sağlık, insanca gelir, tam istihdam hedefleriyle, sivil 
toplum eylemliliğinin, çıtasını yükseltiyor; önünü açıyor. Sivil toplum örgütlülüğü 
de, bu kez sosyal politikayı bir basamak öteye taşıyor. Demek ki, “sivil”lik ile 
“toplumsal”lık örtüşüyor.

I

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP), 2002 yılında başlayan tek başına 
iktidar dönemi, onu toplumsal bir hareket olmaktan çıkarıp devleti yöneten bir 
ekibe dönüştürmüştür. AKP ile bu partinin yöneticilerinden oluşan hükümeti, 
birbirinden tamamen ayırmak olanaklı değildir. Çünkii zaman zaman, hükümet 
işi gibi görünen bazı faaliyetler, parti çatısı altında yürütülmektedir. Sözgelimi, 
yabancı büyükelçiler (ABD vb.) ya da hükümet başkanları (Hamas vb.) hükümet 
üyeleri tarafından AKP binasında kabul edilmektedirler. Bu içiçe geçmenin 
son örneği, “sivil (!) anayasa”yı hazırlayan Prof. Dr. Ergun Özbudun’un sunuş 
yazısında kendini göstermektedir. Komisyon Başkanı Prof. Özbudun, “Bu Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası Ö nerisi... Başbakan ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel 
Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sunuşu yapılmış... “ diye not düşmüştür.

Bu bakımdan AKP ve hükümeti tarafından yürütülen çalışmaların tümünün, 
sanki hükumet-dışı bir faaliyetmiş gibi gösterilerek “sivil” olarak nitelenmesine 
olanak yoktur.
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AKP hükümetinin, sosyal politikası, iki hörgüçlü bir deveye benzemektedir. 
Hörgüçlerden biri, küreselleşmeyle bütünleşmeyi; öteki taşıdığı sosyal yardım 
ağırlığıyla ithal reçetelere bağımlılığı simgelemektedir.

Böylece iki hörgüç, aynı zamanda, küresel güçlere “ itaatkar” bir yaklaşımın 
da simgesi olmaktadır.

Bu çalışmamız, “sivil” ve “ itaat” olmak üzere iki eksen üzerine kurulacak 
ve AKP sosyal politikasının, Türkiye’deki ve Dünya’daki duruşu ortaya 
konulacaktır.

II

AKP seçim beyannamesinde farklı olarak, 60.Hükumet programı, başlıklarla 
bölümlere ayrılm am ıştır(AKP-Seçim , 2007 veH ükum et-Prog, 2007). Başbakanın 
TBM M ’deki konuşmasında, “Sayın Başkan” ve/veya “Değerli M illetvekilleri” 
seslenişleri ile bölüm ler kendini belli etm ektedir ve AKP seçim beyannamesindeki 
sırayı izlemektedir.

Hükümet programı, seçim beyannamesinde, daha sistematik ve ayrıntılı olarak 
dile getirilen düşüncelerin, yüzeysel bir anlatımıdır. Yeni bir katkı yoktur; ama 
değinilmeyen çoktur.

Hükümet programında soyut ve genel hedeflere değinilmiştir: Sözgelimi, 
konu sıralamasında ve ilk tümceleriyle “sosyal yapının güçlendirilm esi”ne denk 
düşen bölümde,

• İnsan odaklı yaklaşım,

• Sosyal devlet ilkesinin en kapsamlı ve etkili şekilde hayata geçirilmesi,

• Sosyal güvenlik- sosyal yardım- sosyal hizmet şemsiyesinin merkezi bir 
organizasyonla tüm vatandaşlara yaygınlaştırılması

öngörülmektedir. Bunlar içerisinde, sosyal güvenlik-yardım ve hizmetlerin 
tek çatı altında toplanması, basit gibi görünmekle birlikte, bu denli karmaşık 
yapıların bütünleştirilmesi geçen dönem gerçekleştirilememiştir. O kadar ki, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının bütünleştirilmesi (norm ve standart birliğinin 
sağlanması), başarılamamıştır.

Hükümet programının, seçim beyannamesinden farklı olarak soyut 
kavramlardan çok, bunu somuta indiren öneri ve hedeflerle beslenmesi gerekir.
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Hükümet programında, sosyal politika o kadar soyut ve zayıftır ki, bu durumda, 
seçim beyannamesi, ona oranla daha somut ve yol gösterici olabilmektedir.

Sözgelimi:

• Seçim beyannamesinde diyor ki: “Partimiz yedi yaşını eğitime başlamak 
için çok geç bir yaş olarak görmektedir. Bundan dolayıdır ki, iktidara 
geldiğimizde %11 olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını, büyük 
bir çaba harcayarak % 25'e çıkardık. (...) 2013 yılına kadar okul öncesi 
eğitimde okullaşma oranını asgari % 50’ye çıkarma kararlılığındayız. 
2023 yılı hedefimiz ise okul öncesi eğitimi %80 oranına yükseltmektir.

• Hükümet programında diyor ki: “Yedi yaşını eğitime başlamak için çok 
geç bir yaş olarak görmekteyiz. Bu nedenle iktidara geldiğimizde, %11 
olan okul öncesi okullulaşma oranını, büyük bir çaba harcayarak % 25’e 
çıkardık, yeni dönemde bu oranı % 50’ye çıkaracağız.

Dikkat edilirse, gerçekleşme, “yeni dönem ” gibi ucu açık bir kavramla belirsiz 
bir tarihe ertelenmiştir.

Bunun gibi, ortaöğretimde okullulaşma oranının % 35’ten % 50’ye çıkarılması 
hedefi, hükümet programında, “ölçüsüzce” dile getirilmiştir. Buna karşın, seçim 
beyannamesinde, bu hedefin 2013’te %50, 2023’te %60 olarak gerçekleştirilmek 
istendiği belirtilmektedir.

Bunun gibi, hükümet, “sağlıkta dönüşüm program ı”nı kararlılıkla 
sürdüreceğini belirtirken, seçim beyannamesinde bunun 2013’te tamamlanacağı 
gibi bir “ölçü” getirilmiştir.

Görülen odur ki, hükümet, seçim beyannamesiyle dillendirdiği vaatlerini, 
tarih ya da ölçü koyarak yüklenmek istememektedir.

Buna karşın, olması gereken tam tersidir. Hükümet programları, net hedeflerin 
belirtildiği ve böylece sözlerin verildiği belgelerdir. Demek ki AKP hükümeti söz 
vermekten kaçınmıştır.

Hedeflerin belirsiz oluşu, başvurulan genel anlatımlar, her tarafa çekilebilecek 
nitelemeler tek bir olgunun işaretidir: Keyfi yönetim isteği.

Keyfi yönetim isteğinin 59. Hükümet dönemi uygulamalarında da geniş bir 
yer tuttuğu ve yasa-ttizük yerine yönetm elikler çıkararak “yürümek” istendiğine 
tanık olunmuştur. Bu uygulamalardan bir bölümü, Danıştay’dan ya da Anayasa 
Mahkemesi ’nden dönmüştür.
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60. Hükümet Programı, bir “program”dan çok, “konuşm a”yı andırmaktadır. 
Nitekim Başbakan, sunulan belgenin daha 22. satırında “Konuşmamın başında 
...” diyerek bu belgenin niteliğini ortaya koymuştur.

Yine bu sunumda, Başbakan, hükümet programının hazırlanmasında “dürüst, 
popülizmden uzak, gerçekçi vaatler içeren geniş kapsamlı seçim beyannam elerin i 
esas aldıklarını belirtmektedir.

Bu bakımdan biz de, 60. Hükümetin sosyal politika yaklaşımını irdeleyen 
çalışmamızda AKP seçim beyannamesini esas alacağız. Bu tercihte, seçim 
beyannamesinin daha düzenli ve ayrıntılı olması etkili olmuştur.

III

A-inesi iştir kişinin, 

la fa  bakılmaz.

AKP seçim beyannamesinde, sosyal politika ile ilişkilendirilebilecek dört 
başlık göze çarpmaktadır. Bunlar,

1. Yeni Anayasa
2. İnsan
3. Sivil toplum
4. Sosyal Yapının Güçlendirilmesidir.

1. Yeni A nayasa:

Beyanname, sivil bir uzlaşma anayasasından söz etmektedir. Mutabakat 
aranacağını vurgulamakta (s. 15), en geniş toplumsal uzlaşmanın sağlanması 
gerektiğini belirtmektedir.

Ancak “söz” ile “eylem ” birbirini tutmamaktadır. 16 Ekim 2007 tarihinde 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Yargıçlar ve Savcılar Birliği 
(YARSAV), M ülkiyeliler Birliği ve SBF Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama 
Merkezi tarafından “Anayasa” konulu panele davet edilen, “sivil anayasa” 
mimarlarının gelmemesi; buna karşın, birkaç gün sonra bir panel düzenleyerek, 
kendi aralarında konuyu konuşmalarını yukarıdaki “söylem” ile bağdaştırmaya 
olanak yoktur.
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Aynı ikilem (sözler ile eylemlerin, hayallerle gerçekler), on yıl önce Refahyol 
hükümetinin programında da tarafımızdan saptanmıştı (Fişek A.G., 1997).

Yine aynı başlık altında, “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti”, “bireylerin 
haklarının en etkili şekilde korunm ası” üzerinde durulmaktadır. “Temsili 
demokrasiden”, “katılımcı demokrasiye” geçilmesi amacı dile getirilmektedir.

Yukarıda değindiğimiz keyfi yönetim isteği, burada da kavramların keyfi 
kullanımını karşımıza çıkarmaktadır. Dünya Bankası raporlarında, sıklıkla 
gördüğümüz gibi, burada da, kavramların içinin boşaltılması ve sonra da keyfi 
olarak doldurulması olgusu ile karşı karşıya gelmekteyiz. Sözgelimi, temsili 
demokrasi aslında katılımcı bir demokrasi değil midir? STKTarın çeşitli danışma 
kurullarında uzunca bir süredir yer alıyor olması dışında, hangi mekanizma 
getirilebilecektir? Seçilmiş muhtarların, atanmışlara bağımlı olmaktan 
çıkarılmasına ilişkin bir tasarı varım dır? Bu soruların, hiçbirinin yanıtı “katılımcı 
demokrasi” kavramının tamamlayıcısı olarak sunulmamıştır.

Yeni Anayasa, başlığı altında işlenen konulardan biri de, “yasama, yürütme, 
yargı erkleri arasındaki ilişkiler parlamenter sistem esas alınarak belirlenm elidir” 
söylemidir. Bu AKP kurmaylarının, erkler ayrılığı ilkesinden rahatsız olduğunun ve 
tüm devletin seçilmişlere bağımlı kılınmasını düşündüklerini ortaya koymuştur.

2 Ağustos 2007 günü Başbakan’a sunulan, “sivil (!) anayasa” önerisini 
incelediğimizde, özellikle, ekonomik ve sosyal haklar alanında, 1980 sonrası Milli 
Güvenlik Konseyi’nce hazırlanan Anayasa’nm da daha gerisine düşüldüğünü 
görmekteyiz. Bunun temel nedeni, araya giren 25 yıldır. Yoksa her iki iktidar 
da “ ithal reçeteler” ve “ itaatkar” lık üzerine kurulmuştu. Ancak 1982 yılının özel 
koşullarında bile atılamayacak olan bir çok geri adım, 2007’ııin özel koşullarında 
atılabilmekte; ya da en azında buna cüret edilmesi olanağı bulunmaktadır..

“Yeni (!)” ve “sivil(!)” anayasa çıkarma girişimi, A K P’nin sosyal politikaya 
“ iki hörgüçlü” yaklaşımının açık kanıtlarını taşımakta ve sosyal politikada çok 
dikkat çekici geri gidişler içermektedir. Bunlar dört başlık altında top lanab ilir:

1. 1. Çevreye Yönelik Olanlar

1. 2. Çalışma Yaşamına İlişkin Olanlar

1. 3. Eğitime İlişkin Olanlar

1. 4. Ananın ve Aile Planlamasının Korunması.
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1982 yılında ilk kez çevre konusu A nayasa’da yer aldığında, bunu övgüyle 
karşılanmış ve Dünya’da bu konuda sayılı ülkeler arasında Türkiye’nin de yer 
aldığından söz edilmişti. Bu kez Anayasa metninden çevreyi korumayı içeren 
tüm maddeler çıkarılmıştır.

1982 A nayasa’sının 56. maddesinde sağlık, çevre ve konut başlığı altında, 
“dengeli bir çevrede yaşama hakkı”ndan söz edilmiş; “çevreyi geliştirmek, çevre 
sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların 
ödevidir” denilmişti. AKP Anayasa’sında bunların hiçbiri yoktur.

Kıyıların ve toprağın korunması da, 1982 A nayasa’sında ayrı birer madde 
olarak ele alınmışken, bu kez, Anayasa taslağında bulunmamaktadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 
şeritlerinin, devletin hüküm ve tasarrufu altında olması ve yararlanmada kamu 
yararı önceliği, böylece anayasal temelini yitirmiştir.

Kaldı ki, su konusunun küreselleşmenin kıskacında olduğu, özelleştirilmek ve 
yabancıların yönetimine verilmek istendiği bir dönemde böylesi bir “yok sayma” 
daha büyük önem kazanmaktadır.

Yine ithal reçetelerden birini uygulama pahasına, “devletin toprağın verimli 
işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve 
topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak 
sağlamak amacıyla tedbirler alm ası” da Anayasa’dan çıkarılmıştır. Yurdun 
sahiplenilmesi, toprağın sahiplenilmesi demektir. Ancak, AKP A nayasa’sı “yok 
saydığı” hükümlerle her iki konudaki niyetini de açıkça ortaya koymaktadır.

1982 A nayasa’sı 45. maddesiyle “tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında 
çalışanların korunm ası”nı da Anayasal güvence altına almıştı. “Tarım arazileri ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasının ve tahribinin önlenmesi; tarımsal 
üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak 
maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin 
ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırm a” ve “bitkisel ve hayvansal 
ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için 
tedbirler alınm ası” ödevi Devlet’e verilmişti. Yeni Anayasa Taslağı’nda bunlar 
da yoktur. Anlaşılan, AKP, ülkemizde çiftçi bırakmak istememektedir. Bırakın 
tarımsal üretimdeki gerilememizi ve dışa bağımlılığımızın artmasını; işsiz ya “ iş 
aramaktan vazgeçen” lerin büyük miktara ulaştığı ülkemizde, bu yara, gangrene 
döndürülmek üzeredir.

1. Çevreye İlişkin Olanlar:
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Burada AKP Seçim Beyannam esi’nde ve 60. Hükümet programında söz 
edilen “ insan odaklı” yaklaşımın sözde kaldığı, “para-küre odaklı” yaklaşımın 
öne çıktığı görülmektedir.

Ancak “su” ve “besin” kaynakları üzerindeki kontrolünü yitiren, bir ülkenin 
nasıl ayakta duracağına ilişkin bir çözümleme, ne AKP Anayasa’sıııda, ne AKP 
Seçim Beyannam esi’nde ne de AKP Hükümet Program ı’nda bulunmamaktadır.

2. Ç a lışm a  Y aşam ına İlişkin O lanlar:

1982 A nayasa’sının 48.maddesinde değinilen “Çalışma ve Sözleşme 
Hürriyeti” , yeni Anayasa Taslağı’nda, “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” 
bölümünden alınarak “Kişinin Hakları ve Hürriyetleri” bölümüne alınmıştır. Bu 
aktarma bile başlı başına 18. yüzyıla dönmeyle eş-anlamlıdır. Yeni Taslak, varolan 
Anayasa’nm da gerisine düşerek, bu hakkın nasıl sınırlanabileceğini sıralamaya 
başlamıştır. 1982 A nayasa’sında bulunan ama AKP Taslağı’nda bulunmayan tek 
sınırlama, özel teşebbüs için getirilen “milli ekonominin gereklerine ve sosyal 
amaçlara uygun yürüm esi”nin sağlanmasıdır. Böylece Devlet, yatırımların sosyal 
amaçlı yönlendirilmesi konusundaki Anayasal yetkisini de yitirmiş olmaktadır.

A K P’nin kurmak istediği anayasal düzende, çalışma bir hak ve görev 
olmaktan da çıkarılmaktadır. 1982 A nayasa’sı üzerinde AKP kurmayları o denli 
dikkatli çalışmış ve hükümleri ayıklam ışlardır ki, yanlış anlaşılabileceği kaygısı 
ile “devletin ... çalışmayı desteklemek ... için gerekli tedbirleri alm ası”nı bile 
sakıncalı bulmuşlardır.

AK PA nayasa’sı, sendika kavramının da içini boşaltmaktadır. 1982 A nayasa’sı 
sendika kavram ına “üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve 
menfaatlerini korumak ve geliştirmek” çerçevesini getirirken, AKP A nayasa’sı 
bunu yasaya bırakmaktadır.

3. E ğitim e İlişkin O lanlar:

“Eğitim ve öğretim hürriyeti, A nayasa’ya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.” 
hükmü, kaldırılmıştır. Aynı sadakatsizlik ya da umursamazlık, “Atatürk ilkeleri 
ve inkılapları” ve “Cum huriyetin temel nitelikleri” konusunda da yaşanmaktadır. 
Tüm bu vurgular, A nayasa’dan çıkarılmak istenmektedir. Varolan A nayasa’nın 
tersine, a) AKP Taslağı’nııı 45/2. maddesinde, Devletin gözetim ve denetim 
ilkeleri açıklanırken, varolan A nayasa’nm tersine, “Atatürk ilke ve inkılapları”na 
gönderme yapılmamıştır, b) AKP Taslağının 47/2. maddesinde sendikalar ve üst 
kuruluşların, yönetim ve işleyişlerinin Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı 
olamayacağı hükmü çıkarılmıştır.
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Yine art niyet taşıdığı kıışku götürmez bir başka ekleme de, Taslağın 45/1. 
maddesinde yer alan “ Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından mahrum bırakılam az” 
hükmüdür. Kişinin hak ve hürriyetlerine, çalışma yaşamına, sendika kurmaya vb. 
kısıtlılıklar koyan bir yaklaşımın, böyle bir hükme kayıtsız koşulsuz yer vermesi 
“kucaklayıcı” bir yaklaşımdan çok “taraflı” bir yaklaşım olduğunu ortaya 
koymaktadır.

Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esasların, Devlet okulları ile 
erişilmek istenen seviyeye uygun” olması gerektiğinden de AKP Anayasasında 
vazgeçilmiştir. Bu Anayasal İlke, eğitim-öğretim birliğinin en önemli araçlarından 
biriydi. Açık bırakılan bu kapıdan ülkenin nasıl bir uçuruma sürüklenebileceğim 
tahmin etmek zor değildir.

1982 A nayasa’sı bütün eksiklik ve yetmezliklerine karşın, “maddi imkanlardan 
yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapm ak”, “durumları sebebiyle özel eğitime 
ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri almak” yükümlülüğünü 
D evlet'e vermişti. AKP A nayasa’sı Devlet’iıı bu yüküm lülüğünü de ortadan 
kaldırmıştır. Olanaksızlıkların ve özel eğitime gereksinme duyanların, ne kadar 
geniş bir nüfus kesimini kavradığı düşünülürse, bu “sosyal” sorumluluğun devlet 
yerine “hay ırseverlerce  karşılanmaya çalışılmasının ne kadar yetersiz ve ne 
kadar dengesiz olabileceği ve nasıl insan onuruna aykırı kullanılabileceği ortaya 
çıkar.

Yine Anayasa’dan çıkarılmak istenen ve çok önemli sonuçlara yol açabilecek 
bir başka madde de “eğitim ve öğretim kuramlarında sadece eğitim, öğretim, 
araştırma ve inceleme ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin ne suretle 
olursa olsun engellencm eyeceği”ne ilişkin olandır. Bu, bir yanıyla okullarda 
başka faaliyetler tasarlandığını ele verirken; zaten düşürülmekte olan araştırma- 
inceleme bütçelerinin tümüyle ortadan kaldırılabileceğinin işaretini vermektedir. 
“Küreselleşmenin yakıtı” (Fişek A.G., 2005) olarak nitelediğimiz beyin göçü, 
böylece daha da kuvvetli bir itici güç kazanacaktır.

4. A n an ın  ve A ile  P lan lam asın ın  K orunm ası:

1982 A nayasa’sının 41. maddesi ile AKP Anayasa Taslağının 43. maddesi, 
“ailenin konınm ası”nı düzenlemektedir. Ama iki düzenleme arasında dikkat çekici 
bir fark bulunmaktadır. Yeni Taslakta “ananın korunması ... aile planlamasının 
öğretimi ile uygulanmasının sağlanm ası” konusunda gerekli önlemleri almak ve 
örgütlenmeyi sağlamak bir devlet görevi olmaktan çıkarılmıştır.
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Aile planlaması kavramı büyük ölçüde ananın korunması amaçlıdır. 1965 
yılında büyük mücadelelerden sonra çıkarılan “Nüfus Planlaması Kanunu”, 
konuyu “ananın korunm ası” kadar “toplumun korunm ası” boyutlarıyla ele 
alıyordu. Dolayısıyla 1965’lerde konunun sosyal tabanı çok daha genişti. Ama 
bugün, yalnızca “ana”nın korunması boyutuna bile AKP kurmayları tahammül 
edememektedir. Nüfus Planlaması K anunu’nun çıkarılmasına gerekçe oluşturan 
sosyal gerçeklerin 42 yıllık bir uygulamayla hafifletilmiş olması bile, bu “kinci” 
ve “a-sosyal” yaklaşımı terk etmelerine yetmemiştir.

Demek ki, AKP Seçim Beyannamesi, “ insan odaklı” olmakla “boş”una 
övünmüştür. Aslında bu beyannamenin perde gerisinde çıkar odaklı, taraflı ve 
ithal malı bir yaklaşım bulunmaktadır.

A K P’nin, A nayasa’yı kendisine benzetm e girişimi, Seçim Beyannamesi 
ile 60. Hükümet Program ı’nda gizli kalmış emelleri (hedefleri) daha açık bir 
biçimde ortaya koymakta ve “kara”dan daha da koyu bir renk olabileceğini 
düşündürmektedir.

2 . İnsan:

A K P’nin seçim beyannamesi, şöyle başlamaktadır:

“Siyasetinin merkezine insanı yerleştiren AK Parti, ‘İnsanı yaşat ki, devlet 
yaşasın” anlayışı ile yola çıkmıştır (s.5). (...) Bu beyannamenin temelini insanımızı 
yüceltmek, ülkemizi kalkındırmak, devletimizi güçlendirmek oluşturm aktadır 
(s.6).”

Birinci hizmet döneminde, bu doğrultuda yapılanlar şöyle sıralanmaktadır 
(s. 13):

• Siyasi parti kapatma zorlaştırılması,

• AİHM ve temel hak ve özgürlüklerin, yalnızca iç hukuk konusu olmaktan 
çıkarılıp Uluslar arası düzenlemelere konu edilmesi,

• İfade özgürlüğü,

• Milli Güvenlik Kurulu

• İşkence

• Devlet Güvenlik Mahkemeleri

• Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Demekler Kanunu, Basın Kanunu vb.
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• AB ile müzakere hakkı kazanılması,

• Avrupa Sosyal Şartının onaylanması,

• Birleşmiş M illetlerin “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşmesi” ile “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslar 
arası Sözleşmesi”niıı onaylanması.

Yukarıda sayılanlar, AKP insanı nasıl algıladığını, “insan” odaklı yaklaşımdan 
söz ederken daha çok medeni hakları kastettiğini ortaya koymaktadır. Kabul 
edilen “sosyal haklar”a ilişkin sözleşmeler de bu saptamayı değiştirmemektedir.

Bütün bu “ insan algısı”nın temelinde, “yalnız” laştırılımş ve 
“toplumsallaşmamış” bir insan vardır. Sosyal bir grubun parçası olan, onunla 
birlikte hareket eden, birlikte hakkını arayan insanlar bu tabloda yerini 
bulamamaktadır. Yalnızlaştırılmış, güçsüzleştirilm iş, eylemsizleştirilm iş, ama 
medeni (sivil) haklan korunan bir insandan sözedilmektedir.

3. Sivil Toplum :

Küreselleşmenin içini boşaltıp yeniden tanımladığı olgulardan biri de, hükümet 
dışı kuruluşlar (sivil toplum, gönüllü örgütler, demokratik kitle örgütleri vb.) 
olgusudur. Küreselleşmenin ağırbaskısı altında “yalnızlaştırılm ış, uysallaştırılmış” 
bireylerin oluşturduğu ve yine küresel mesajlarla yönlendirilen yapılardan 
sözedilmektedir. Çoğunlukla “ iş eksenli” (meslek temelli) diyebileceğimiz bu 
yapıların, katılımcı demokrasiyle ilişkilendirilmesi planlanmaktadır.

Nitekim, seçim beyannamesinin 15. ve 150. sayfalarında “ iyi yönetişim ” 
kavramının ortaya atılmasının altında, bu güvence yatmaktadır. Yalnızca 
ülkemizde değil, özellikle gelişmekte olan ya da dönüştürülmekte olan 
ülkelerde, “dönüştürülm üş” sivil toplum örgütleri aracılığıyla “dönüşüm”lerin 
gerçekleştirilmesine tanık olunmaktadır.

Sözgelimi, son zamanlarda yapılan bazı toplantılarda, çocukların görüşlerinin 
alınmasının önemi vurgulanırken; nereden getirildiği ve nasıl seçildiği bilinmeyen 
çocuklara, ön hazırlıklı konuşm alar yaptırılmaktadır. Böylece, BM Çocuk Hakları 
Sözleşm esi’nin gereklerinin yerine getirildiği, bağıra bağıra kabul ettirilmeye 
çalışılmaktadır.

Yine bu başlık altında, seçim beyannamesinde, medyanın, çoğulcu, şeffaf, 
bağımsız, tarafsız, sorumlu ve rekabetçi bir yapıda geliştirilmesi öngörülmektedir. 
Söz ve eylem arasındaki çelişki de burada kendisini göstermektedir. Yalnızca
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TM SF yönetimindeki gazete ve televizyonlarda değil, özel kişilerin sahibi olduğu 
gazete ve televizyonlarda da, yazarlara yönelik baskı ve yönlendirm eler doruğa 
çıkmıştır.

4. Sosyal Yapının G üçlendirilm esi:

AKP Seçim B eyannam esinde, sosyal politikalarının temeline, ’’millete 
ait olanı millete vermek” prensibini ve “halka hizmet hakka hizm ettir” 
anlayışını yerleştirdiğini, ‘kimsesizlerin kim sesi’ olma anlayışını özümsediğini 
söylem ektedir (s.7 ve s.62).

Ülkenin olanaklarının, toplumsal refahın paylaşımında sosyal adaleti 
gerçekleştirmenin en temel kaygıları olduğunu söylem ektedir (s.62).

Burada yine söz ile eylem uyuşmazlığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü, “sosyal 
yapının güçlendirilm esi” başlığı altında yer alan tüm  müdahale alanlarında, 
aslında, küresel düzenle bütünleşme hedeflenmektedir.

4.1. Eğitim:

“Eğitimde, okullara 550.000 bilgisayar dağıtılm ış, özel bilişim ve teknoloji 
sınıfları oluşturulmuş, bunlar için ADSL (hızlandırılmış) internet bağlantıları 
kurulmuştur (s.65)”. “Bu dönem başlattığımız bilgi ve iletişim teknolojilerini 
eğitimde yaygın olarak kullanma çalışmalarına, önümüzdeki dönem aynı hız ve 
kararlılıkla devam edeceğiz. İnternetin bağlanmadığı okul, bilişim okuryazarı 
olmayan öğrenci bırakmayacağız (s.69).” Bir yönüyle çağdaşlığı yakalamak 
olarak yorumlanabilecek bu girişim, bir yönüyle de bilişim piyasasını olağanüstü 
çapta genişletmektedir. Bu uygulamanın, Milli Eğitim Bakanlığı yönünden maddi 
kaynağını, başlangıçta, uluslararası kuruluşlar oluşturmakta; düşünsel temelini 
ise, beyin göçü yapabilecek “seçkin” öğrencilerin hazırlanması hedeflenmektedir. 
Kitapların yerini, internetteki ne idüğü belirsiz bilgi yığınakları almaktadır. 
Bunlar aranırken, ulaşılan diğer internet sayfaları da cabası... Uygulamanın okul 
dışı ödevlerin yapılabilmesi için pompaladığı piyasayı da düşünmek gerekir.

4.2. Sağlık:

“AKP, sağlık hizmetlerini temel bir insan hakkı olarak kabul etmektedir. (...) 
Sosyal devletin görevi, bu hakkın tam anlamıyla hayata geçirilmesi için olan 
tedbirleri alm aktır (s.76).” demektedir.

AKP, sağlık alanındaki bütün beklentilerini “Sağlıkta Dönüşüm Programı”na
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bağlamıştır. Bıı program, 1982 yılında Dünya Bankası desteğinde başlatılmış 
ve bütün çabalara karşın, bugüne kadar var olan ulusal (sosyalleştirilm iş) sağlık 
sisteminin yerini alamamıştır.

Ama her direncin bir sınırı, iktidarın da bir çok müdahale araçları vardır. Daha 
önceki iktidarlardan daha büyük bir beceriyle, AKP,

• SSK hastanelerinin devrini gerçekleştirmiş;

• Özel hastanelerin sosyal güvenlik sistemiyle bütünleşmesini sağlamış,

• SSK ilaç fabrikası ve eczanelerini kapattırmış,

• tlaç elde etmeyi kolaylaştırarak, hastaların ya da “kendini hasta sananların” 
ilaç tüketimini olağanüstü boyutlara taşımış,

• Performans sistemiyle hem hastanelerde ve hem de sağlık ocaklarında 
doktorların ahlakını bozmuş,

• Kamu hastanelerinin “cihaz” alımlarını kolaylaştırmış; ama bozulan 
“cihazların” bakım onarımı için servisleri geliştirmeyerek, ülkemizi bir 
tıbbi araç gereç m ezarlığına çevirmiş,

• Toplum hekimliği anlayışına rakip olarak getirilen aile hekimliğini 11 ile 
yaygınlaştırarak, ilk basamak sağlık hizmetlerini de piyasa ekonomisinin 
kurallarına açmış,

• Bütün bunları yaparken, sosyal güvenlik kurumunun açıklarının çok 
büyük boyutlara varmasına yol açmış; ama büyüttüğü kara-deliklerden 
şikayetçi olmuştur.

Bütün bunları yaparken, hiçbir masraftan kaçınmadığı için, halk 
dalkavukluğunu (popülizm) doruğa çıkardığı için, bilinçsiz ve bu soygun düzeni 
kendisine anlatılmayan halkın da sempatisini kazanmıştır.

Öncelikle, yerli sermaye ile kurulan hastaneler için, istikrarlı bir pazar 
oluştururken; yabancı sermaye ile hastaneler kurulmaya ve küresel pazarlarla 
bütünleşme tamamlanmaya başlamıştır. Görüldüğü gibi, A K P’nin bu alandaki 
amacı da, tıpkı eğitim alanında olduğu gibi, küreselleşmeyle sağlık alanının 
eklemlenmesidir.

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan 2 6 9



4.3 . Ç alışm a Y aşam ı:

Hükümet, ILO ve AB normlarıyla uyumlu düzenlem eler yapmakla 
övünmektedir. A B ’nin öncelikle iş sağlığı güvenliği ve istihdam konularında, 
hükümet çalışmalarına ilgi duyduğunu okurlara hatırlatalım. Bunun için hibe 
programları yürürlüktedir. 4857 sayılı İş Yasası ile bu iki alanda önemli adımlar 
atılmıştır.

Uluslararası pazarda farklı sağlık-güvenlik-çevre önlemleri uygulamaları 
duaım unda, firmalar arasında rekabet eşitsizliği yaratabilmektedir. Onun için iş 
sağlığı güvenliği, yalnızca sosyal bir önlem değil aynı zamanda, malların serbest 
dolaşımı için vazgeçilmez ekonomik bir önlemdir. İstihdam ise, bir yandan 
üretimin gereksinme duyduğu insangücünü hizmete sunma, işe göre insangücü 
niteliklerinin standartlaştırması

İş sağlığı güvenliği alanında atılan adımların, kalıcı olup olmayacağı 
bilinmemektedir. Çünkü Bakanlık, çoğu uygulamayı yönetm elikler çıkararak 
yürütmeyi uygun bulmuştur. Bu da kaygan bir zemin oluşturmaktadır. Kaldı ki, iş 
teftiş sisteminden işçi sendikalarına kadar, “ işçinin yaşamsal tehlike durumunda 
iş yapmayı reddetme” hakkının kullanılabilmesine kadar bir çok yetersizlik söz 
konusudur.

Şişmiş sosyal yardımlar, gittikçe büyüyen işsizlik sigortası fonlarına ve “aktif 
işgücü politikalarına” karşın, Türkiye’de

4857 sayılı yasayla getirilen esneklik ve hükümetin bu dönemde bunu daha da 
geliştireceği sözü de, işçilerin başında bir Demokles’in kılıcı gibi durmaktadır. 
Örgütlenme ve hak arama düşmanı küreselleşmenin aktörlerinin, ekmeğine yağ 
sürmektedir.

Görüldüğü gibi, A K P’nin bu alandaki amacı da, tıpkı eğitim ve sağlık 
alanlarında olduğu gibi, küreselleşmeyle çalışma alanının eklemlenmesidir.

4.4. Sosyal G üvenlik :

AKP Seçim Beyannam esi’nin 88. sayfasında, “Sosyal politikalara 
verdiğimiz önem, önümüzdeki dönem daha belirgin bir şekilde devam edecektir. 
Anayasa’mızda ifadesini bulan ‘Sosyal Devlet’ ilkesini vatandaşımızın gündelik 
hayatında bütün boyutlarıyla hissettirme konusunda siyasi irademiz tamdır. 
Partimizin adında yer alan ‘adalet’ kavramının gelir dağılımı ve insanca yaşama 
boyutu olan ‘sosyal adalet’ idealini gerçekleştirmek temel amaçlarımız arasında 
olmaya devam edecektir.” denilmektedir.
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Birçok temel yasada olduğu gibi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
K anunu’nun bazı maddeleri de Anayasa M ahkem esi’nden dönmüş olup; yürürlüğü 
hala ertelenmektedir. Bu yasanın hukuka aykırılığının saptanması, AKP seçim 
beyannamesindeki “tüm insanlarımızın kapsamlı ve etkin bir sosyal güvenlik 
şemsiyesi altına alınması şarttır” yaklaşımı ile uyuşmamaktadır. Çünkü hukuka 
aykırılık, insanlara haksızlık yapılmasıdır.

AKP Seçim Beyannam esi’nin 89. sayfasında, “M evcut çalışanların, 
emekliliklerini hak edecekleri yaş, prim ödeme ve sigortalılık süreleri (kazanılmış 
hakları) aynen korunarak, tüm vatandaşlarımıza eşit ve adil bir hizm et sunulmasını 
sağlayacak bir emeklilik rejimi oluşturulacaktır.” denilmesine karşın, burada 
da, söz ve eylem çelişkisi kendisini göstermektedir. Şöyle ki: 2000 öncesi 
emeklilerin, maaşlarını, 2000 sonrası em eklilerle eşitleme girişimlerine engel 
olunmak istenmektedir. Olay şudur: 2000 yılı öncesinde emekli olanlar ile 2000 
sonrasında emekli olanlar arasında, emekli maaşlarının hesaplanmasında belirgin 
bir farklılık vardır. Bu adaletsizliği gidermek üzere, 2000 yılı öncesi emeklileri, 
yeniden işe başlamakta ve birkaç gün sonra işten ayrılarak, yeni düzene göre daha 
yüksek maaş almaya hak kazanm aktadırlar (Cumhuriyet Gazetesi, 18.10.2007). 
AKP hükümeti, bu girişimi, apar topar çıkardığı bir yasa ile sonuçsuz bırakmak 
istemiş; ama “yanlış hesap” bu kez daha maliyetli bir çözüm ortaya koymuştur 
(Ali Tezel, 2007).

AKP, sosyal güvenlik sorunlarının çözümüne sığ bir şekilde yaklaşmaktadır. 
Sistemin tek çatı altında toplanması ve genel sağlık sigortasının gerçekleştirilmesini 
yeterli görmektedir. 1999 yılından başlatılan süreçle 2003 yılında SSK 
hastanelerinin Sağlık B akanlığfna devri tamamlanmış; böylece, tüm sosyal 
sigorta kuruluşlarında, hizmet ve finansman birbirinden ayrılmıştır. Bunun için, 
genel sağlık sigortasının nasıl finanse edileceği ve nereden satın alınacağı dışında, 
sosyal güvenlik sistemini ilgilendiren bir konu kalmamaktadır.

AKP Seçim Beyannam esi’ndc ve 60. Hükümet Program ı’nda, sosyal 
güvenlik konusunda kapsamlı bir değerlendirme ve çözümlemeden çok, Birkaç 
hedefle yetinilmiştir. Bu bize soruna insan temelinde değil, ekonomik temelde 
yaklaşıldığını düşündürmektedir.

Görüldüğügibi, A K P’ninbu alandaki amacı da, tıpkı eğitim ve sağlıkalanlarmda 
olduğu gibi, küreselleşmeyle sosyal güvenlik alanının eklemlenmesidir.

İnsan odaklı yaklaşım  adına, sosyal yardım ayrıntılı oluşturulmuştur. Böylece 
AKP, sosyal güvenlik politikasına, sosyal yardım damgasını vurmuştur.
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4.5 . S osya l yard ım :

Ülkemizde sosyal güvenlik sorununun en temel belirleyicileri arasında, işsizlik 
ve kayıt dışı istihdam yer almaktadır. Çünkü her kisi de kişileri sosyal sigortalar 
kapsamının dışına itmektedir. Bu durumda sosyal yardımların devreye girmesi 
kaçınılmaz olmaktadır. Halbuki, çağdaş sosyal güvenlik düzeninde, sosyal 
yardımlar yalnızca boşluk dolduran ve en aza indirilmesi gereken desteklerdir.

Buna karşın, A K P’nin sosyal yapının güçlendirilmesi programında, en geniş 
yeri, sosyal yardım ve sosyal hizmetler tutmaktadır. Bu çalışmaların kapsamına, 
genel olarak risk altında olan ve sosyal sigorta sisteminin dışına düşen kişiler 
girmektedir. •

Sosyal yardımlar, AKP programında da belirtildiği gibi, “ ihtiyaç içindekilere 
(ya da m uhtaçlara)” ulaştırılan yardımlardır. Bu ise, sosyal güvenliğin tarihsel 
sürecinde, sakıncaları ortaya konmuş ve özellikle insan onuruyla bağdaştırmakta 
zorlanılan bir hizmet biçimidir. Ancak görülen odur ki, AKP iktidarı ile birlikte, 
sosyal yardımlarda olağanüstü bir genişleme sağlanmış ve bu alanda sağlanan 
Dünya Bankası kredileri ile karşılıksız yardımlardan yararlanan önemli bir ntifus 
ortaya çıkmıştır.

AKP Seçim Beyannamesi ve 60. Hükümet programında, değişik terimlerle 
ortaya konulan bu yardıma muhtaç kesim, sosyal yardım bağımlısı bir konuma 
itilmiştir.

Yardıma muhtaç olanlara ilişkin nitelemeler:

• Nüfusun en düşük gelirli yüzde 6’lık kesimi

• İhtiyacı olan ya da ihtiyaç sahibi

• Yoksul öğrenci

• Dar g e lir li .

Beyannamede değinilen ve yardıma muhtaç olanlar için öngörülen, yardım 
ve destekler şöyle sıralanabilir:

• Çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri şartıyla annelere her ay 
eğitim yardımı,

• Öğrenimini sürdüren kız çocuklarına ve orta-öğrenimini sürdürenlere 
eğitim yardımı,

• İlköğretim ve orta-öğretimde okuyan çocuklara kırtasiye, önlük gibi 
temel ihtiyaçlarının karşılanması, j
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• Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında okullara taşınanlardan yoksullara 
öğle yemeği, özürlülere ücretsiz taşıma,

• Okul çağı öncesindeki çocuklarının düzenli sağlık kontrollerini 
yaptırmaları şartıyla her ay doğrudan annelere sağlık yardımı,

• Yaşlı-malul ve sakat aylıkları,

• Yeşil kart harcamaları,

• Bedelsiz kömür dağıtımı,

• Vatandaşların acil ihtiyaçlarını yerinde karşılamak için aylık periyodik 
yardımlar.

AKP hükümetinin, artışından ötürü övündüğü sosyal harcamaların 
ağırlığını, bu sosyal yardım lar oluşturmaktadır. Zaten AKP Seçim Bildirgesi 
ve 60. Hükümet Program ı'nda, “sosyal d ev le r in  anıldığı satırlar, çoğunlukla, 
“ sosyal yardım ”lardan söz edildiği bölümlerdir. Bu Hüküm et’in sosyal politika 
yaklaşımını sosyal yardımların oluşturduğunu göstermektedir.

Bu saptamamızı, Seçim Beyannam esi’nin 91. sayfasından yaptığımız bir 
başka alıntı ile destekleyelim: “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı devletimizin 
‘Sosyal Devlet’ olma ilkesi ve toplumumuzda sosyal adaletin gerçekleştirilmesi 
hedefine öncelik vermektedir. Bu çerçevede bütün sosyal yardım ve destekleri 
vatandaşlarımızın hakkı ve devletin de görevi olarak kabul etmektedir.”

Hükümet, sosyal sigortalar sistemimizde kara deliklerden söz ederken, sosyal 
yardımların hızlı artışı ile övünç duymaktadır. Beyannam e’nin yine 91. sayfasında, 
bu olgu rakam larla anlatılm aktadır: “Değişik bakanlıklarımızca vatandaşlarımıza 
ulaştırılan sosyal yardımların miktarı 2002 yılında 1,4 milyar YTL iken Adalet ve 
Kalkınma Partisi iktidarı döneminde hızla artırılmış ve 2006 yılında 5,7 milyar 
YTL’ye ulaşmıştır. 2003-2006 döneminde toplam olarak 14,8 milyar YTL sosyal 
yardım harcaması yapılmıştır. Böylece sosyal yardımların milli gelire oranı yüzde
0,45’ten yüzde 1,05’e çıkmıştır.”

Seçim Beyannamesi ’nde, “ insanımızı yardıma muhtaç durumdan kurtararak, 
kendi alın teri ile geçinen bireyler haline getirm ek” bir hedef olarak konulmaktadır. 
Kırsal alanda sosyal destek projeleri bulunduğundan söz edilmektedir. Buna 
karşın, sosyal yardımların gitgide daha büyük miktarlara ulaşması, bu konuda 
yeterli başarının sağlanamadığını ortaya koymaktadır.

Aynı dönemde, çeşitli ülkelerde, Dünya Bankası tarafından, yoksulluğu 
azaltma projelerinin uygulamaya konulmuş olması dikkat çekicidir. Dünya
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Bankası, Türkiye’de “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu” , 
Brezilya’da “Acil Toplumsal İhtiyaçlar Fonu”, H indistan’da “Ulusal Yenilenme 
Fonu”, Bolivya’da “Acil Sosyal Fonu” gibi kuruluşlar aracılığıyla, yapısal 
reformların “tam am layıcı” bir parçası olarak yoksulluğu azaltma projelerini ortaya 
koymuştur. Çoğu programın, ekonomik krizi izleyen sosyal patlamaları önleme 
gerekçesiyle uygulamaya konulmuş olması da dikkat çekicidir. Çünkü, korkulan, 
örgütlü, siyasal başkaldırılar değil; anlık, tepkisel ve en önemlisi özel mülkiyeti 
yani “varsıl” olanın malvarlığını tehdit eden hareketlerdir. (Zabcı, 2003)

Bu örnekler, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin sosyal politikasının temelini 
oluşturan sosyal yardımların, diğer bir deyimle yoksulluğun azaltılması projesinin, 
ithal malı bir reçete olduğunu ortaya koymaktadır.

IV

Küreselleşme, yalnızca ekonomik alanda değil, aynı zamanda sosyal alanda 
da bir geri dönüşü temsil etmektedir. Sosyal devletin erime süreci, kendisini en 
belirgin olarak eğitim, sağlık ve gelir (örgütlenme, işsizlik, sosyal güvenlik) 
alanlarında belli etmektedir.

Sosyal güvenlik sistemi, toplumsal yardım laşm a ve dayanışmanın örgütlenmesi 
ile ortaya çıkar. Her türlü örgütlenmeye karşı olan küreselleşme, onun karşısına 
bireysel (bireysel emeklilik, hayat sigortası, özel sağlık sigortası vb.) kurtuluş 
seçeneğini çıkarmıştır.

Herkese sağlık hedefi, ulusların 1852 yılından beri üretmeye çalıştıkları 
dünya sağlık hareketinin en önemli kazanımlarından biridir. Küreselleşme, bunun 
karşısına artık çağdışı kalmış bir tazminci (ve yalnızca parayı vereni kapsayan) 
sigorta modelini egemen kılmaya çalışmaktadır.

Türkiye’de 1980 sonrası ivme kazanan, eğitim-sağlık-sosyal güvenliğin 
özelleştirilmesi politikası, işte bu küresel gelişimin bir uzantısı ve izleyicisidir. 
Bu süreç, 1980’den bu yana, zaman zaman iniş çıkışlarla da olsa, ustalaşarak 
sürmüştür. Ama bunu başarma (daha doğrusu bitirme) olanağı, AKP iktidarı kadar 
hiçbir iktidara sunulmamıştır. Yolundaki tüm taşların (rakiplerin) ayıklandığı 
ve toplumun işsizlikle korkutulduğu bir ortamda, AKP iktidarı, bir taşla iki kuş 
vurmaya çalışmaktadır. Bir yandan bu fırsatı değerlendirerek sosyal kurum lan 
çökertirken, öte yandan Osm anlI’nın devamı olma misyonunun gereklerini yerine 
getirmeye çalışmaktadır.

Para basma, yerini, dış borçlanmaya bırakmıştır. Bu süreçte, A K P’nin en
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büyük destekçisi, işsizlikten korkmuş; sosyal yardımlarla beslenen ve denize 
düşenin sarıldığı sosyal yardım “dal”ını bırakmak istemeyen, “bir işi olm ayan”lar 
ve aileleridir.

Sosyal yardım o kadar yaygın ve koşullu sunulm aktadır ki, toplumun bir kesimi 
bunun bağımlısı olmuştur. En büyük korkusu, bunun kesilmesidir. Bu bağımlılık 
ilişkisi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı, Yeşil Kart ve Yoksulluğun 
Azaltılması Projelerinin mimarı Dünya Bankası tarafından ustaca planlanmış ve 
uygulanmıştır. Böyle dış kaynaklı reçetelere “ itaat” edenlere “ itaat” eden geniş 
bir kitle yaratılmıştır.

Yaygın ve koşullu sosyal yardım bağımlıları ve ekonomik dalgalanmadan 
korkan “çıkar” eksenli düşünen geniş “ itaatkar” yığınının yönlendirdiği ve her 
türlü örgütlenmenin ezildiği, bir ortamda, ulusal çıkarlardan ve demokrasiden söz 
etmeye olanak yoktur.

V

AKP sosyal politikasının bir devenin iki hörgücüne benzediğini söylemiştik:

1) Küreselleşmenin dayatmalarına boyun eğmek (“Bağımsızlık” kavramının 
unutulması; eğitimde ve sağlıkta özel kesimin güçlendirilmesi; sağlıkta 
hastaneciliğin baş-tacı edilmesi, çalışma yaşamında esnekliğin geliştirilmesi; 
sosyal güvenliğin bireysel emekliliğin yedeğine alınması; sosyal güvenlik 
fonlarının piyasa araçları olarak algılanması),

2) Sosyal yardımları çoğaltm ak (Dünya Bankası’ndan ve alınan kredilerle 
ya da diğer uluslararası kuruluşlardan değişik adlar altında bireylere, merkezi 
hükümet ve yerel yönetimlerce çalışmama karşılığında para, kömür, erzak vb. 
dağıtma; kişi-şirketlerden “sosyal sorumluluk” ya da “hayır yapm a” amacıyla 
toplanan “ lü tu f’ların gereksinme içinde olanlara dağıtılm ası).

Her ikisi de halkı daha çok yoksullaştırmaya, daha çok umutsuzluğa ve daha 
çok bağımlılığa itmektedir.

TÜİK ve M erkez Bankası tarafından birlikte yapılan, Tüketici Eğilim 
A nkctlcri’nin ortaya koyduğu, kısa ve uzun erimli tüketici umutsuzluğu bunun 
en belirgin kanıtıdır (TÜİK-M B, 2007).

Karakter özellikleri ve bir kurban motifi oluşuyla A K P’ye pek uygun düşen 
deve simgesinin yerine, Anadolu insanına daha uygun düşen dağ keçisini

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan 2 7 5



düşünmekte yarar vardır. M ücadeleci, gözü yükseklerde, bağımsızlığına düşkün 
bir hayvanla simgelenebilecek bir sosyal politika arayışı, bize daha çok yakışır 
(Fişek Enstitüsü, 2003).

Bağımsız, onurlu bir siyasal politikanın uzantısı olarak; külfetleri de nimetleri 
de paylaşmayı hedefleyen bir sosyal politika, Türkiye’yi, Cumhuriyetin ilk 
yıllarındaki saygın konumuna oturtacaktır. Bu saygınlığın temel belirleyicilerinin 
hiç unutulmaması gerekir. Bunlardan ilki, en güçlüler karşısında bile bağımsız ve 
mücadeleye hazır olmak; İkincisi her şeyi toplumla birlikte yapmak; iiçüncüsü de 
günübirlik çözümlerle yetinmek yerine öngörü sahibi olmaktır.
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Küresel Eğilimler Çerçevesinde 
Türkiye’de Genç İşsizliği*

B errin Ceylan-Ataman**

Giriş

Küreselleşmenin istihdam boyutuyla yarattığı olumsuzluklar giderek önemini 
arttırmaktadır. Günümüzde işsizlik, ülkelerin gelişm işlik düzeyinden bağımsız 
olarak yaşadıkları ortak bir sorun haline gelmiştir. İstihdamda yaşanan zorluklar 
bakımından toplumun dezavantajlı gruplarından gençlerin durumu özel bir 
yere sahiptir. Gençler, ilk işlerini aramaları ve deneyimsizlikleri nedenleriyle 
istihdamda özel ilgi gerektiren bir gruptur. Uluslararası Çalışma Ö rgütü’nün 
(ILO) tahminlerine gö re1 dünyada 88.2 milyon genç işsizdir; toplam 185.9 milyon 
işsizin % 47’sini gençler oluşturmaktadır, birçokları da çok düşük ücretlerle 
çalışm aktadır ve enformel ekonomide istihdam edilmektedir.

Ekonomik ve sosyal gelişmenin temelinde yer alan genç nüfus ülkenin en 
önemli zenginliğidir ve bu bakımdan genç işsizlik sorununun çözümü öncelikli 
olmalıdır. Türkiye’nin çok genç bir nüfusa sahip olması genç işsizliği ile 
mücadeleyi öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada Birleşmiş M illetlerin (BM), 2001’de 
oluşturduğu Genç İstihdam Ağı (YEN: Youth Employment Network) ekseninde 
küresel işsizlik sorunu ve temel çözüm politika önerileri ele alınacaktır; Bu 
çerçevede Türkiye’deki genç işsizlik sorununun küresel eğilimlerin neresinde 
yer aldığı belirlenerek, Türkiye’nin, uluslararası yükümlülüklerinden doğan 
istihdamla ilgili ulusal eylem planının ana unsurları incelenecek ve bunların genç 
işsizliği ile mücadeleye etkileri tartışılacaktır.

* Bu makale, Ankara’da üoethe-lnslitut tarafından 19-20/10/2007’de düzenlenen "Küreselleşme 
Çağında Çalışma Yaşamı ve Dayanışma” konulu seminerde yapılan sunumdan geliştirilmiştir.

** Prof. Dr.. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
1 http://www.ilo.org/public/cnglish/employmcnt/strat/ycn/challcnge/iiidex.htm
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1.1. Dünyadaki gelişmeler:

ILO tarafından hazırlanan genç istihdamı küresel eğilimler raporu (BİT 2006), 
“genç istihdamı konusunda küresel bir kriz ile karşı karşıya olunduğunu”n tespiti 
ile başlamaktadır: Dünyada genç işsizliği 1996 yılında %12.4, 2006 yılında 
ise % 13.2’dir. Bu veri on yıllık dönemde genç işsizliğinin %13 dolaylarında 
sabitlenmiş olduğunu göstermektedir.

ILO ’nun 2008 Ocak ayında hazırladığı istihdam eğilimleri raporuna göre 
(BİT 2008) küresel düzeyde istihdam durumu iyiye gitmemektedir. Rapor, 
G SM H ’deki artış eğiliminin 2007 yılında da sürdüğüne ve % 5.2’Iik bir küresel 
büyüme gerçekleştiğine ama buna karşılık küresel düzyede işsizlik oranının %6 
dolaylarında sabitlendiğine dikkat çekmektedir. Buradan, ekonomik büyümeye 
rağmen, küresel düzeyde “ insana yakışır iş” açığının çok büyük olduğu 
anlaşılmaktadır.

2008 yılı için ekonomik durum öngörüleri ise çok olumlu gözükmemektedir. 
A B D ’deki gayrimenkul piyasasındaki mali kriz ile petrol fiyatlarındaki sürekli 
artışın ekonomik durgunluğa neden olacağı beklenmektedir.

Birçok ülke ekonomisi gençlere insana yakışır iş yaratm ak ve bu işin 
sürekliliğini sağlamak konusunda yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak, dünyada 
her üç gençten biri işsizdir.

1-KüreseI Eğilimler Çerçevesinde Genç İşsizliği

Tablo 1. Bölgelere göre genç işsizlik oranları (%)

1996 2006 2007(*)

Gelişmiş Ekonomiler ve AB 15.3 12.7 15.0

Orta ve Güney Doğu Avrupa 19.5 18.5 16.0

Doğu Asya 7.6 7.5 6.0

Güney Doğu Asya ve Pasifik 9.6 16.5 13.0

Güney Asya 10.1 9.9 10.0

Latin Amerika ve Karaibler 14.6 17.2 22.0

Kuzey Africa 28.6 25.7 33.0

Sahra Altı Afrika 17.6 17.8 18.0

Orta Doğu 25.0 24.6 29.0

BİT 2006 ve 2008; OECD 2007 
(*) Yaklaşık değerlerdir.
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Tablo 1 ’deki veriler genç işsizliğinin önemini koruyacağına hatta 2008 yılı 
için öngörülen küresel ekonomik durgunluk nedeniyle daha da ağırlaşan bir 
sorun haline geleceğine işaret etmektedir.

Dünyada genç işsizliği yetişkin işsizliğine göre üç kat daha fazladır. Bu oran 
Asya-Pasifık ülkelerinde beş katına kadar çıkmaktadır. Genç işsizliğinin en fazla 
artış gösterdiği bölge Güney Doğu Asya ve Pasifik ülkeleridir: Bu bölgelerde 
işsizlik % 9.2’den % 15.8’e çıkarak, %85 gibi son derece yüksek bir oranda 
artmıştır. Bu sonuç küreselleşmenin, yapısal yetersizlikler yaşayan gelişen 
ülkelerdeki olumsuz etkisinin en belirgin göstergesidir.

Genç işsizliğinin bölgesel dağılımına cinsiyet bağlamında bakıldığında, gelişmiş 
ülkelerde kadın-erkek genç işsizlik oranlarında büyük farklar yoktur; ülkelerin 
gelişmişlik düzeyi düştükçe cinsiyet bağlamındaki farklar da belirginleşmektedir. 
Örneğin, Ortadoğuda 2006 verilerine göre erkek genç işsizliği % 21.7 iken; kadın genç 
işsizliği %30.7’dir. Benzer oranlar Latin Amerika ve Asya ülkeleri için de geçerlidir.

Son on yılda genç işsizliği gelişmiş ekonomilerde ve Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinde düşüş göstermiştir. AB ülkelerindeki genç işsizliğinin azalmasında, 
başarılı istihdam stratejileri etkili olduğu kadar, genç nüfusun giderek azalması 
da etkili olmuştur. Ancak yaratılan istihdamın kalitesine de bakmak gerekir: 
AB ülkelerinde gençlerin ortalama 1/3’ü süreli kontratlarla çalıştırılmaktadır, 
yetişkinlerde ise bu oran % 11 ’dir.

İşsizliğin birçok ülkenin ortak sorunu haline gelmesi; uluslararası ticaretin çok 
gelişmesi, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artış göstermesi ve göçler 
işsizlik sorununa uluslararası bir boyut katmaktadır. İşsizlikle mücadelenin 
uluslararası bir sorun olduğu kesin teşhis edilm iştir ki soruna uluslararası 
düzeyde çözüm üretmek girişimleri artmıştır. Birleşmiş M illetler’in (BM), binyıl 
gelişme perspektifleri arasında, genç işsizliği ile mücadeleyi ön sıralarda tutması 
bu girişimlerden biridir. Yine A B ’nin de tüm üye ve aday ülkelerin uymakla 
yükümlü olduğu bir Avrupa İstihdam Stratejisi geliştirmesi işsizlikle mücadeleye 
uluslararası perspektiften bir bakıştır.

1.2. G en ç  İşsizliği ile M ü ca d e led e  B irleşm iş M illetler  Yaklaşım ı

BM, binyılın gelişme hedefleri arasında gençlerin istihdam sorununun 
çözümünü öncelikli bir konu olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda BM, genç 
istihdamı için çok yüksek düzeyde bir politika ağı oluşturulmasına yönelik, YEN 
(Youth Employment Network) raporunu 2001 yılında yayınlam ıştır (UN 2007). 
Rapor genç işsizliği ile mücadelede dört öncelik belirlemiştir:
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1. İstihdam edilebilirliğin arttırılması: Gençlerin eğitimine önem vermek, 
eğitime yatırım yapmak ve bu yatırımların etkilerini iyileştirecek önlem ler 
almak; beceri kazandırma, işgücü piyasası hizmetleri sunma, çalışma tecrübesi, 
çalışma hakları ve güvenliği konusunda danışmanlık vermek bu kapsamda önemli 
başlıklardır.

2. Eşit Fırsatlar Yaratmak: Genç kadınlara da, genç erkeklere verilen fırsatların 
aynısını sağlamak için gereken yapılmalıdır.

3. Girişimciliği özendirmek: Gençler için girişimci olmayı kolaylaştırmak, 
teşvik etmek, bir girişimcilik kültürü oluşturmak, istihdam politikalarının temel 
bileşenleri içinde önemli bir yere konulmaktadır.

4. İstihdam yaratmak: İstihdam yaratmak ıııakro ekonomik politikaların 
merkezinde olmalıdır.

Yukarıdaki dört önceliğin oluşturduğu bir “yol haritası” 2003’de ülkelere 
sunulmuştur. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 19 ülke YEN programlarına 
liderlik etmiştir. Bu ülkeler: Azerbeycan, Brezilya, Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti, Ekvator, Mısır, Gürcistan, Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, 
Jamaika, Mali, Nambia, Nijerya, Ruanda, Senegal, Sri Lanka, Suriye, Türkiye, 
Uganda ve İngiltere’dir, (http://www.ilo.ch/public/english/employment/strat/ 
yen/object/index.htm).

YEN ’in uygulanm asına önderlik eden ülkeler şunları yapmakla yükümlüdür:

• Genç istihdamı için ulusal eylem planı hazırlamak

• Genç işsizliği için bir bilgi ağı oluşturmak

• Genç işsizliği ile mücadele edecek mikro politikalar belirlemek

• Genç işsizliği ile yoksulluğu azaltmak arasındaki bağı güçlendirmek

• BM, Dünya Bankası ve ILO’dan teknik destek almak

Bu çerçevede Ulusal Eylem Planı süreci şöyle oluşmaktadır:

• Geçmişte uygulanan politikalara bakılmalıdır (pozitif ve negatif yönler 
çıkarılmalı)

• Hükümetler, ilgili tüm sosyal tarafları politika sürecine dahil etmelidir. 
(İşletmeler, ticari kuruluşlar, sendikalar, gençler, sivil toplum örgütleri)
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• Hükümetler bu sorunla tek başlarına başa çıkamayacaklardır: Y EN ’den 
teknik destek alınmalı; işbirliği ve dayanışma olmalıdır.

• İşletmelere genç istihdamının avantajları (dinamizm, yenilik, enerji, 
yaratıcılık, yeni fikirler, v s ...)  anlatılmalıdır:

• İstihdamla ilgili bakanlık ve kuruluşlar sorumluluk almalıdır.

YEN ’in genç işsizliği ile mücadele kapsamında ürettiği mikro ölçekli politika 
önlemlerinden beklenen en büyük katma değer bi Igi ve deneyim paylaşımıdır. YEN 
raporlarında genç işsizliğinin yerel ve uluslararası düzeyde bir koordinasyonla 
çözülebileceği vurgulanmaktadır.

Gençler ve politikacılar arasında diyalog için uyum ve uzlaşı sağlayan bir 
forum niteliğinde olan YEN programlarının önceliklerinin Avrupa İstihdam 
Stratejisi (AİS) ile büyük ölçüde örtüştüğü dikkat çekmektedir. A B ’ye üye birçok 
ülkenin önemli bir sorunu haline gelen işsizlikle m ücadelenin ortak ilkelerinin 
tanımlandığı AİS, 1997 Lüksemburg zirvesinde oluşturulmuştur. Amaç daha çok 
ve iyi işler yaratmaktır. AİS öncelikleri3:

• Girişimciliği desteklemek

• Çalışanların ve işyerlerinin uyum yeteneğini arttırmak (güvenli 
esneklik)

• İşgücünün eğitimine önem vermek: Formasyon programlarını arttırmak

• Fırsat eşitliği sağlamaktır.

Küreselleşme boyutuyla ele alındığında gelişen ülkelerde yaşanan işsizlik 
sorununun şiddetinin gelişmiş ülkelere göre daha fazla olduğu konusunda kuşku 
yoktur. Türkiye gelişen bir ülke olarak işsizlik sorununu ve genç bir nüfusa 
sahip olması nedeniyle de genç işsizliğini yüksek düzeylerde yaşayan bir ülke 
konumundadır. Aşağıda, genç işsizliği ile mücadelede uluslararası düzeyde 
politika geliştirme çabalarının sonuçları Türkiye örneğinde incelenecektir:

2. T ü rk iy e  işgücü p iyasasın ın  küresel eğ il im ler  iç indeki yeri

2.1. T ü rk iy e  İşgücü Piyasası için genel sap tam alar

Türkiye, bir geçiş ekonomisinin özelliklerini göstermektedir. Ekonomide 
istikrarsızlık ve kırılganlıklar vardır, ekonomi küresel düzeyde yaşanmakta 
olan istilıdamsız büyümeden payını almıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik

2 Avrupa İstihdam Stratejisi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ccylan-Ataman 2003
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krizden sonra hızla büyüyen Türkiye ekonomisinde istihdam yaratılamamıştır. 
Büyümenin ardından gelen emeğin üretkenliğindeki artış ise, ücret veya işgücü 
talebi artışına dönüşmemiştir.3

2007 yılı işgücü piyasası durumunu gösteren aşağıdaki tabloya göre Türkiye’de 
2.333 bin kişi işsizdir. Türkiye için daha gerçekçi bir işsizlik verisi, tarım dışı 
işsizlik oranıdır. 2007 yılı için % 12.6 olan tarım dışı işsizliğine, %3.2 kadar olan 
eksik istihdam eklenince, Türkiye’de işgücünün toplam %15.8’inin işsizlik ve 
istihdam sorunuyla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu tabloya marjinal 
çalışanlar da eklendiğinde Türkiye’de işsizlik kadar istihdamın da sorunlu olduğu 
daha iyi anlaşılmaktadır: Yoksulluk sınırında çalışma, her türlü sosyal güvenlikten 
yoksun (güvencesiz) çalışma, güvensiz çalışma gibi ciddi istihdam sorunlarının 
yanı sıra tümüyle işsiz olanlar birlikte değerlendirildiğinde, tahminen, faal nüfusun 
~% 20’sinin işsizlik ve istihdam sorunlarıyla karşı karşıya olduğu söylenebilir.

Tablo 2. Türkiye’de İşgücü Durumu, 2007

TÜRKİYE KENT KIR

Kurumsal olmayan sivil nüfus (000) 68.897 43.481 25.416

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (000) 49.215 31.476 17.739

İşgücü (000) 23.523 14.292 9.230

İstihdam (000) 21.189 12593 8.596

İşsiz (000) 2.333 1.699 634

İşgücüne katılma oranı (%) 47,8 45,4 52,0

İstihdam oranı (%) 43,1 40,0 48,5

İşsizlik oranı (%) 9,9 11,9 6,9

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 12,6 12,2 13,8

Genç nüfusta işsizlik oranı(l)(%) 19,6 21,8 15,8

Eksik istihdam oranı (%) 3,2 2,7 3,8

Genç nüfusta eksik istihdam oranı(')(% ) 3,2 2,7 4,1

İşgücüne dahil olm ayanlar (000) 25.692 17.184 8.509

TÜİK 2008 
(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus

3 İstihdam yaratmayan ekonomik büyüme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ceylan-Ataman 2005 ve 
Yeldan 2006
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İşgücüne katılımın düşüklüğü ve özellikle kadın işgücüne katılımın çok 
düşük olması (%24); istihdam oranının düşüklüğü; istihdamın tarım sektöründe 
hala ağırlıklı bir paya sahip olması; kayıt dışı istihdamın yaygınlığı; işgücü 
piyasasındaki ikili yapılanm a (dualite), Türkiye işgücü piyasasının cn belirgin 
yapısal özelliklerindendir. Türkiye işgücü piyasasına her yıl ~500 000 yeni giriş 
yapılmaktadır. Kırdan kente göç ve tarımdaki çözülmelerle işgücü piyasasına 
yeni giren ve yeniden girenler yılda 1 milyon kişiyi geçmektedir.

Genç işgücünün 858 000 kişisi işsizdir. Genç işsizliği %19.6, tarım dışı genç 
işsizliği % 22.8’dir. Türkiye’de genç işsizliğinin ~% 50’si eğitimsizlik ve niteliksiz 
olma sorunundan kaynaklanmaktadır. Düz lise mezunları arasında işsizlik oranı 
% 22.3’dür. Lise altı eğitimden gelenlerin birçoğu da iş bulma umutları olmadığı 
için iş aramamaktadır. İşgücü piyasasında yaşanan nitelikli emek açığını 
paradoksal bir biçimde üniversite mezunları da kapatamamaktadır. Üniversite 
m ezunlan arasında işsizlik ~%  13 ’tür. Üniversite m ezunlan eğitim gördükleri 
alanlarda iş bulmakta güçlük çekmektedir. Bu bakımdan eğitimli işgücü eksik 
istihdam edilmektedir. Gençler arasında eksik istihdam edilme oranı 2007 yılı için 
% 3,2’dir. Bu sonuç gençlerin bir kısmının hemen bir işi kabul etme eğilimlerinin 
güçlü olduğunu düşündürmektedir. Türkiye’de bir yıldan fazla ama iki yıldan az 
sürede iş arayan gençlerin oranı % 20’dir; genç işsizlerin % 64’ü bir yıldan kısa 
bir sürede iş bulabilmektedir.4 İki ila üç yıl arasında iş arayanlar genç işgücünün 
%  9 ’unu; üç yıldan daha fazla sürede iş arayanlar ise % 4’ünü oluşturmaktadır. 
İş arama süresi uzadıkça işsiz sayısının azalması kişilerin iş bulmasıyla veya 
işgücü piyasasından çekilmeleriyle açıklanabilir. Gençler arasında ortalama 
işsizlik süresi 5,6 aydır. Üniversite ve yüksek okul mezunu gençler arasında 
ortalama iş arama süresinin 8.1 ay olarak daha uzun süreli olması, bir yandan 
gençlerin beklentilerinin yüksek olmasından kaynaklanırken, diğer yandan da 
piyasada nitelikli iş açığından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de gençlerin işgücüne 
katılımları % 38.4’dür. Gençlerin işgücüne katılımları eğitim düzeyi arttıkça 
artmaktadır. Yüksek okul düzeyinde genç işgücüne katılma oranı (İKO) % 75’dir. 
Cinsiyete göre genç nüfusun işgücüne katılım eğilimlerine bakıldığında üniversite 
mezunu olan kadınlar için bu oran % 80’lere kadar ulaşmaktadır.5 TUİK verilerine 
göre genç işsizlerin % 28’i çeşitli nedenlerle işini kaybedenlerdir, % 34’ü işten 
ayrılanlardır ve % 38’i ilk kez iş arayanlardır. Genç işsizliği bu kadar yüksek iken 
işten ayrılmanın %34 gibi yüksek bir oranda olması, bulunan işlerin gençleri 
tatmin etmemesi ve gençlerin hareketliliği ile açıklanabilir.

4 Yapısal işsizliğin en önemli göstergelerinden biri iş arama süresinin uzunluğudur. İş arama süresinin 
bir yılı geçmesi durumunda uzun dönemli işsizlik baş göstermektedir.

5 Ancak 50 yaşa gelindiğinde, bunların sadece üçte biri hala çalışıyor olmaktadır. Kadınların genç 
yaşlarda işgücüne katılımları yüksek iken toplum içindeki rolleri nedeniyle zamanla önemli ölçüde 
işgücünden çekildikleri anlaşılmaktadır.
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Türkiye YEN programına öncülük eden ülkeler arasındadır ve AİS ile 
büyük ölçüde örtüşen YEN programını da ulusal eylem planı haline getirmekle 
yükümlüdür.6

2.2. T ü r k iy e ’de G en ç  İşsizliği ile M ü ca d eled e  U luslararası Ö lçütlerle  
O luşturu lan  U lusal E ylem  Planı

BM önderliğinde yürütülen YEN programının Türkiye ayağındaki çalışm alar 
Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Binyıl Kalkınma 
Hedefleri (Millennium Development Goals MDGs) kapsamındaki çalışmalar 
ülke hedeflerini belirlemek ve farklılıklara etki eden politikalar geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. (M GD, 2007). YEN kapsamında yapılan çalışmalarda özellikle 
açlık ve yoksulluk sorunlarına dikkat çekilmekte, kadın-erkek eşitliğine vurgu 
yapılmakta, çocuk ölümlerini azaltmak yönünde çabalara dikkat çekilmektedir.

Türkiye’nin, Y EN ’in gerekliliklerini de kapsayan istihdam için ulusal eylem 
planında,

• gençlerin iş piyasası lıakkındaki bilgilerini artırmak amacıyla mesleki 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık verilmesi;

• mesleki yeterlilikler hakkında bilgilendirilerek kendi yetenek ve mesleki 
bilgileriyle ilgili farkındalık yaratılması;

• tecrübe yetersizliğinin giderilmesi ve mesleki bütünleşmelerin sağlanması 
amacıyla meslek okullarında okuyan öğrencilerin staj olanaklarının arttırılması

hedeflenmiştir.

Bu çerçevede oluşturulan ulusal eylem programlarını önemli ölçüde A İS’ye 
uyum da yönlendirmiştir. 16 Ekim 2003 tarihinde İŞKUR Genel Kurulunda AİS 
ile uyumlu birTürkiye İstihdam Stratejisinin sunulması kabul edilmiştir. 2003’den 
itibaren Türkiye’de A ktif İşgücü Piyasası Politikaları (AİPP) kapsamında birçok 
AB destekli istihdam projesi başlatılm ıştır ve A İS’ye uyum kapsamında gerekli 
olan İstihdam Durum Raporu da 2004 yılında yayınlamıştır. Bu konudaki en 
önemli belge olan Ortak İstihdam Raporu ise son halini almak üzeredir. 2003’de 
başlatılmış olan AİPP uygulamaları 2006 yılında sona ermiştir. Bu dönemde 
toplam 239 proje tamamlanmıştır. IŞKUR’un verilerinden projelerin % 97,5’ııının 
gerçekleştiği görülmektedir. Hibe almaya hak kazanan projelerin hedef kitlesi

6 Türkiye’de genç istihdamı konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Ercan 2007 ve TISK AKADEMİ 
2007
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uzun süreli işsizler, gençler, kadınlar, özürlüler, eski hükümlülerdir. (http://www. 
¡skur.gov.tr/LoadExternalPage.aspx?uicode=statuluslararasicalisma).

AİPP kapsamında gençlere yönelik olarak uygulanan ve adım sosyal dışlanma 
üzerine bir filmden alan Rosetta planı, Belçika Hükümetince 24 Aralık 1999 
tarihinde başlatılmıştır. Rosetta planında işsiz durumdaki gençlerin işgücü 
piyasasına entagrasyonu “İlk İş Anlaşması” ile sağlanmaktadır. Bu program, 
işverenlerin, gençler için toplam iş güçlerinin yüzde üçü kadar kontenjan 
ayırmalarını zorunlu kılmaktadır. İşverenler, bir iş sözleşmesi dahilindeki ilk iş 
anlaşmasına dayanarak istihdam ettikleri (üst orta öğrenim diploması olmayan) 
düşük nitelikli gençler için, belli bir dönemde sosyal sigorta primlerinin tamamı 
üzerinden belli bir miktar kadar sabit bir tutarı düşme hakkına sahiptir. Ancak, 
bunun için işverenin, işyerinde çalışan toplam iş gücünün yüzde 3 ’ünü temsil 
eden sayıda genci istihdam etmesi şarttır, http://ab.calisma.gov.tr/projeler/ 
Rosctta/rosettabilginotu.doc

2.3. T ü r k iy e ’de G en ç İşsizliği ile M ü ca d e led e  U luslararası  
P rogram ların  Etkinliği

Birleşmiş M illetler ve bünyesindeki ILO ile A B ’nin işsizlikle mücadele 
programları oluşturması konuya verilen önemin bir işareti olarak kabul edilmelidir. 
Bu çalışmada incelenen B M ’nin YEN programı ile A B ’nin AİS, A ktif İşgücü 
Piyasası Politikaları (AİPP) önlemlerini içermektedir. Bu süreç Türkiye’de 
AİPP uygulamalarını başlatmıştır. AİPP ile gençleri istihdama kazandırmak için 
öncelikle eğitim ve formasyon programları uygulanmaktadır. İşgücü piyasası 
istatistiklerinden işsizlerin üçte birinin nitelik ve beceri eksikliği olduğu tespit 
edilmektedir. Bunlar istihdam edilebilir değildir. Dolaysıyla A İPP’nın bir 
aracı olan “ istihdam edilebilirliğin artırılm ası” bu kapsamda işe yarayan bir 
uygulamadır.

IŞKUR bünyesinde yürütülen AİPP projeleri kapsamında genç işsizlerin 
istihdam garantili kurslardan ve kendi işini kurmaya yönelik eğitimlerden 
yararlandıkları ortaya çıkmaktadır. A ktif istihdam tedbirlerinin büyük çoğunluğu 
belirli bir işe yerleştirme ve bu işler için verilen eğitimlerle ilişkilidir. Türkiye’de 
uygulanan AİPP genel olarak istihdam edilebilirliği arttırmaya yöneliktir. (ISKUR 
2005).

İstihdam yaratmak için esnekliğe; işçi için iş güvenliğine gereksinim vardır. 
Bu ikisini bir arada sağlama kaygısı ise istihdam politikalarında başarılması en 
zor olandır. Türkiye açısından da en önemli sorun bu eksende ortaya çıkmaktadır. 
Bu kapsamda Türkiye’nin istihdam ve sosyal politika alanındaki A B ’ye uyum
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çalışmaları ve imzaladığı ILO sözleşmeleri önemlidir. Örneğin sosyal içerme, 
kadın erkek eşitliği, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konuların Türkiye’de 
tartışılması, yasal düzenlemelerin yapılıyor olması önemli girişimler olarak 
değerlendirilmelidir.

Türkiye’nin genç nüfusunu bir fırsat olarak kabul edersek hem genel eğitim 
hem de işgücünün eğitimi temel politika bileşeni olmalıdır. Türkiye’nin bir 
istihdam politikası, dolayısıyla da genç istihdamına özel bir politikası olmamıştır. 
Bu çerçevede Türkiye’nin uluslararası yüküm lüklerinin bir sonucu olarak, son 
dönemde oluşturduğu istihdam için ulusal eylem planı önemli bir girişim olarak 
değerlendirilmelidir. İstihdam için ulusal eylem planları mikro ölçekli politika 
araçlarına sahip olduğu için sınırlı bir etkisi vardır. Dolayısıyla halen ülkenin 
makroekonomik düzeyde bir istihdam politikası oluşturma gereksinimi devam 
etmektedir.

Sonuç

Bulgular dünyada “insana yakışır iş” açığının yakın bir zamanda 
kapanmayacağına işaret etmektedir. Genç işsizliği ve genç istihdamı hem sosyal 
hem de ekonomik boyutları olan bir sorundur. Bir yandan gençleri işgücü 
piyasasına hazırlarken, diğer yandan da işgücü piyasasını gençlere hazırlamak 
gerekir. Genç işsizliğinde sorun ekonomik politika yetersizliğindedir. Bu 
yetersizlikler iki düzeyde kendini göstermektedir: İlk olarak ekonomik politikalar 
yeterince istihdam yaratm am aktadır ve/veya kaliteli istihdam yaratamamaktadır. 
İkinci olarak da genç işgücü arzı ile genç işgücü talebi arasında uyumsuzluklar 
vardır. Bu uyumsuzluğun giderilmesinde çoğunlukla arz tarafındaki çözümlere 
ağırlık verilmektedir, bütün çabalar gençleri çalışma yaşamına daha iyi hazırlamak 
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak soruna talep tarafından da bakmak gerekir. 
Kaliteli istihdam yaratabilecek politika uygulamaları çoğu zaman yetersiz 
kalmaktadır.

Türkiye’de 2000’li yıllarda işsizlikle mücadele için hazırlanan ulusal eylem 
planları büyük ölçüde ülkenin uluslararası yüküm lüklerinin bir ürünü olarak 
değerlendirilmelidir. Türkiye’nin iç dinamiklerini harekete geçirmede önemli 
bir rol oynayan A B ’ye uyum sürecinin bu bakımdan itici bir güç oluşturduğu 
söylenebilir. Türkiye’de işlemekte olan ulusal eylem planlarında öngörülen aktif 
işgücü piyasası politikalarının sadece makroekonomik politikaları tamamlayıcı 
bir niteliği olduğu ve alternatif bir istihdam politikası oluşturmadığı dikkate 
alınmalıdır. İstihdam yaratacak büyüme ancak üretken yatırımlardaki artışla ve 
makroekonomik politika uygulamalarıyla sağlanabilir.
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Sosyal Devlete Sinik5 Saldırılar

N oyan  Umruk**

Petrol krizi olarak adlandırılan 1970’li yılların ilk yarısındaki iktisadi 
bunalım ın ardından, uluslarlararası serm aye’nin kar hadleri ciddi ölçüde 
gerileyince, Milton Friedman ile kuramsal tem elleri1 inşa edilen neo-liberal 
rüzgarlar yeniden ve daha güçlü biçimde estirilmeye başlanıldı. Toplumsal 
alanda, başlangıçta, Reaganizm ve Thathcerizm ağırlığını hissettiren bu akım, 
tüm gelişmiş ülkelerde ve özellikle, henüz, sosyal politika gelişmelerinin ilk 
basamaklarını yavaş yavaş tırmanmaya çalışan gelişmekte olan ülkelerde etkili 
oldu. “Eşitsiz M übadele”2, “ Eşitsiz Gelişim”3 imkanlarının bir ölçüde daraldığım 
düşünerek, uluslararası sermaye, kar hadlerindeki düşüşü, bir ölçüde, içe dönerek 
gidermeye girişti. Sosyal güvenlik sistemleri, bu sistemlerin sağladığı imkan 
ve hizm etler saldırıya uğradı; kaliteleri düşürüldü; içerikleri zayıflatıldı. Grevli 
toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere, sendikal hak ve özgürlükler tırpanlandı. 
Bu sürece karşı, ancak, sosyoekonomik çıkarlarına sımsıkı sarılabilen, kısa vadeli 
sınıfsal bilinci ve yapılanm a düzeyi yüksek AB ülkeleri emekçileri direndi ve 
direnmekte... Sosyal ve ekonomik haklara önemli ölçüde kısıtlam alar getiren 
Avrupa Anayasasının, başta Fransa olmak üzere birçok ülkede, referandum 
sonucu red edilmesi, bu açıdan anlamlı bir örnek...

Ancak, bu gidişat, Türkiye’deki sosyal politika yaklaşım larını da derinden 
etkiledi. Evrensel düzeyde, dönem inin en ileri sosyal devlet anayasalarından biri

* Türk Dil Kurumu sözlüğünde utanmaz, hayasız sözcükleri ile karşılık buluyor.
** Dr.
1 Friedman, Milton-Rose, Free to chose. 1980
2 Emmanuel, Arglıiri, A Study o f  ımperialism: Utıegual Exchange, 1972
3 Amin, Samir, Le développement inégal, Maspcro-Paris, 1973
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olan 1961 Anayasası, topluma geniş geldiği ileri sürülerek, dönemin karanlığına 
mahkum edildi; rafa kaldırıldı. Bu da kesm edi. Bu anayasanın yerini alan, bu 
günlerde daha da gerilere götürülm esi istenilen 1980 Anayasası da onlarca kez 
değiştirildi. Bu değişikliklerle uyum içindeki yasal düzenlem eler ile özellikle 
1980’li yıllardan itibaren geniş halk kesimlerini, sistem atik olarak yoksullaştırıcı 
sosyal politikalar sürecine girildi. 2001 krizinin iyice büyüttüğü işsizlik, “Yedek 
Sanayi Ordusu” (atıl nüfus, -iş bulm aktan umudunu kesenler dahil- çalışabilir 
nüfusun % 20’lerine varıyor) reel ücretlerin hızla düşürülm esine imkan sağladı. 
Kayıtdışı ve asgari ücretle çalıştırm aya kayıtsız kalındı; kalınmakta. Bu 
dramatik gidişat, “m em urlaştırm a” ve “sözleşm eli” çalıştırm a yöntem leri ile 
adeta desteklendi; desteklenmekte. (Gazi M ustafa Kemal A tatürk’ün ikinci 
ordusunu oluşturan geleneksel olarak toplumun saygı duyduğu ve büyük değer 
verdiği öğretmenlik kurumu dahi, “sözleşmeli çalışm a”ya zorlanıyor; milli 
eğitim kökünden sallanıyor). Zaten yarattığı işten çıkarm a dalgası ile 2001 
krizi, işsizliği iyice artırarak, ülke gündem inin en temel ve acil sorunlarından 
biri haline getirmişti. Bu dalga, Cumhuriyet tarihi boyunca görülm em iş oranda 
“ Beyaz Yakalıları” da vurdu. Bir türlü önem ve anlamı anlaşılam ayan “Mesleki 
ve Teknik Öğretim ” de, “ İmam-Hatip Liseleri” tartışm asına kurban edilince bu 
ortamda “Genç İşsizliği” de dramatik boyutlara ulaştı. N itek im , Türkiye İstatistik 
K urum u’nun (TÜİK) verilerine göre4 açık işsizlik oranı %9,2 iken, bu oran içinde 
beyaz yakalı ve genç işsizlerin payı hızla artmakta. IM F’e ihale edilen ekonomi 
yönetim ince izlenen düşük kur-yüksek faiz politikası ile “ İhracata Yönelik 
Sanayileşme M odeli” can çekişm eye başlamış, ithalat ucuzlam ış ve özendilmiş, 
ara malı üreten yan sanayiler -K O B İ’ler rekabete dayanam ayarak çökertilmiş, 
istihdam sağlayacak üretim doğrudan- yeni yatırım lar yavaşlam ış, önemli ölçüde 
Avrasya ve Balkan ülkelerine kaymıştır. Dış ticaret açığı hızla büyürken, cari 
açığın 2008 yılında 45 m ilyar dolara varacağı söylenilmektedir. Çark kısa vadeli 
sermaye girişleri ve tartışmalı özelleştirm elerle döndürülm eye çalışılm akta ancak 
cari açık sorunu, Türk ekonom isinin üzerinde giyotin misali sallanmaktadır. 
Pek tabii ki, bu çerçevede devasa işsizlik sorununa çözüm ler bulm ak mümkün 
değildir. Zaten ilgililer de bu soruna çözüm bulmaktan vazgeçtiklerini nihayetinde 
açıklamışlardır. Bu “vazgeçm e” pek tabiidir ki, hazindir. Ancak hazin olmanın 
da ötesinde, “çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” diyen ve “Devlet çalışmayı 
desteklemek ve işsizliği önlem eye elverişli ekonomik ortam  yaratm ak için 
gerekli tedbirleri alır...” vurgulamasını yapan m evcut anayasanın 49. maddesi 
karşısında, söz konusu “vazgeçm e” ile “anayasayı tağyir, tebdil ve ilga” kavramı 
arasındaki hukuki neden-sonuç ilişkisi nedir? Hukukçular, bu konu ile yakından 
ilgilenmelidirler.

4 Aylık İstatistik Bülteni, TÜİK, Ekim 2007
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Öte yandan işsizlik ve “kem er sıkm a” adı altında uygulanan ücret politikaları 
ile gelir dağılım ında zaten söz konusu olan uçurum  daha da büyütüldü ve 
büyiitülm eye devam  ediliyor.

Sosyal Güvenlik Sistemine gelince, sistemin “kayıt dışı” ve “asgari ücretle” 
çalıştırmadan doğan devasa kaynak kaybına karşı hiç bir önlem getirilmeden, 
sistemin mevcut kaynaklarının, sermaye birikimini hızlandırmak için nerelerde 
kullanıldığı düşünülmeden ve irdelenmeden sistemi bir kara delik, bir dipsiz 
kuyu olarak tanımlayıp, sosyal güvenlik kurumlarınm imkanları daraltılıp, 
hizmet kalitesi düşürülürken, özel sigortacılık ve sağlık kurum lan özendirildi; 
özendirilmekte.

Kamu İktisadi Teşebbüslerin in  özelleştirilmesinde de, daha doğrusu 
çoğunlukla yabancılaştırm asında da aynı yöntem uygulanmıyor mu? Önce 
soysuzlaştırın; kamuoyunu şaşkınlaştırın; sonra ucuz fiyata, fazla da uzağa 
gitmeden, yakın ilişikiler kurduğunuz çevrelere satın. Tüpraş hisselerinin % 14 ’lük 
bölümünün borsa mevzuatına aykırı olarak el altından satışından, Danıştay 
tarafından iptal edilmesi rağmen geri dönülmemesi ya da dönülememesi ağızlan 
açıkta bırakan, akıllara durgunluk veren korkunç ve hayretamiz bir kara mizah 
örneği...

Böylccc, bir yandan işsizlik, öteyandan uçurumlaşan gelir dağılımı emekçi ve 
emekli kesimleri geçimlerinden başka bir şeyi düşünemeyecek duruma getirdi. 
Etik çürüme yaygınlaştı. Geniş kitleler gündelik çıkarları ile hemhal oldu.

Böylesine uygun bir ortamda, ortaya çıkarak, geniş halk kesimleriyle 
bütünleşmesi gereken sol bir hareket, sadece “sosyal kulüp” hüviyetini 
benimseyince, varoşlara, fabrikalara, kahvehanelere inerek, sağlıklı bir diyalog 
kurulması sürecini hızlandıracak bir örgütsel yapıya kavuşamayınca, “sadaka 
dem okrasisi” kendine en verimli tarlayı bulmuş oldu. Çağdaş kurum ve yapıları 
geliştirmek, sonınlara esnek ve katılımcı bir planlama anlayışı ile yaklaşmak 
yerine, kumarhane kapitalizm i5 sadaka demokrasisini doğurmuş oldu. Siyaset ve 
oy mekanizması ile doğrudan bağlantılı olarak, toplumsal katmanlara -herkese 
çapına göre- imkan, para, konut, iş, yeşil kart, kömür, erzak vb. dağıtılarak bir 
ayartma mekanizması şeklinde işletildi, işletiliyor ve işletilmekte...

Bunlar da yetmiyor. M evcut Anayasanın “sosyal ve ekonomik haklar” 
bölümünün 60,61 ve 62nci maddeleriyle devlete gayet ayrıntılı bir biçimde temel 
bir görev olarak yüklenen “sosyal güvenlik hakkı” , yeni anayasa “m üsvettesi”nde 
“sosyal yardım ve güvenlik” başlığı altına toplanarak sulandırılıyor, sadaka

5 İşıklı, Alpaslan, Kumarhane Kapitalizmizmi, Olopsi Yay., 2002.
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demokrasisi işleyişine uygun hale getiriliyor. Öte yandan, gittikçe kolaylaştırılan 
milletvekillerinin emeklilik koşullan ve Türkiye’deki ortalama yaşam süresi göz 
önünde tutulduğunda, sosyal güvenlik yasa tasarısında emekliliğin öteki dünyada 
mümkün kılınması gayet de ilginçdir.

Görüldüğü gibi, biraz analiz edildiğinde, işsizlik, gelir dağılımı ve sosyal 
güvenlik başlıkları altında ele alınan sosyal politika sorunları derme-çatma, 
palyatif, geçiçi müdahelelerle giderilemeyecek, halı altına süpiirülemeyecek 
kadar ciddi ve derindir. Giderek bu sorunlar, aysbergin görünen kısmı olarak 
toplumun gündemini tüm ağırlığı ile dolduran sorunların altında yatan temel 
meseledir; diğer bir deyişle aysbergin görünmeyen devasa kısmıdır. Dolayısı ile 
köklü, radikal, planlı çözümlere ihtiyaç vardır...
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Cezaevlerinde Hükümlülerin Çalıştırılması 
ve Eski Hükümlülerin İstihdamı 

Konusunda işçi Sendikalarının Tavrı

İlkay Savcı*  

Giriş

İşçi sendikalarının cezaevlerinde hükümlülerin çalıştırılması konusuyla 
ilgilenmeleri ancak hükümlülerin dışarıdaki işçilere alternatif ucuz emek 
konumuna gelmeleri sonucunda olmuştur. Tarihsel olarak sendikalar, özellikle 
hükümlü emeğinin ucuz işgücü olarak en etkin biçimde kullanıldığı A B D ’nde, bu 
sisteme karşı mücadelc eden önemli birgüç olarak ortaya çıkmışlardır. Sendikaların 
etkili mücadeleleri sonucunda, hükümlü emeğinden sadece devlet çıkarına 
yararlanmaya yönelik politikanın uygulanması sağlanmış, böylcce hükümlü 
emeğinin piyasadaki işçiler için tehdit oluşturdukları tartışması son bulmuştur. 
1980’li yıllardan itibaren etkisi görülmeye başlanan yeni liberal politikalar, 
hükümlü emeğinin yeniden bir tehdit olarak ortaya çıkışının sorumlusu olarak 
gündeme gelmektedir. Sorun bu kez sadece hükümlü çalışmasının dışarıdaki işçiyi 
tehdit etmesi açısından değil, neredeyse dışarıdaki işçinin cezaevlerine girmesini 
sağlayan koşullar açısından da farklı boyutlara sahiptir. Bu nedenle hükümlü 
işçiler sorunu, cezaevinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hükümlülere 
mesleki eğitim kazandırılması, suçun önlenmesi ve eski hükümlü istihdamı gibi 
konularda hem sendikaları hem de toplumun ilgili diğer kurum ve kuruluşlarını 
somut politikalar geliştirmeleri ve uygulamaları için teşvik etmektedir.

* Doç. Dr.. AÜ, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
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Konuya gösterilen bu hassasiyetin bir nedeni de hükümlü kimliğinin 
damgalayıcı özelliği ile ilgilidir. Hükümlü kimliği bir kez insana yüklendi mi 
tüm kimliklerinin önüne geçmekte ve yaşam boyu taşınan bıı kimlik nedeniyle 
adeta cezaevi dışında olmak ile içinde olmak arasında fark bulunmamaktadır. 
Çoğu hükümlü için şu cümle doğrudur: “Bir kez cezaevine giren yaşamı boyunca 
kapatılmıştır” . Bu aynı zamanda hükümlülerin “tahliye sonrasında toplumun 
hoşgörüsüne muhatap olm am aları” anlamına da gelir. Bu hoşgörüsüzlük 
dışlama olarak davranışa yansır ve bu davranışla mücadele etmek hiç de kolay 
değildir. Günümüzde hemen hemen tüm toplumlarda cezaevi nüfusunun genel 
nüfus içindeki oranı daha önce hiç olmadığı kadar yükselince, bu insanların 
cczaevindeki durumları ve topluma geri dönüşlerinde uyum sağlamaları konusu 
çok daha önemli hale gelmiştir. Bu tür bir toplumsal sorunun çözümü kuşkusuz 
çok yönlü yaklaşımları irdeleme ve işlevsel olanları kullanmaktan geçmektedir. 
Bu yaklaşımlardan birisi de işçi sendikalarının hükümlü emeği karşısındaki tavrı 
üzerine odaklanmaktadır. Suçlu dahi olsalar, emek söz konusu olduğunda işçi 
sendikalarının toplumun diğer kurum ve kuruluşlarından daha farklı bir duyarlılık 
göstermeleri, onlardan önce davranarak kendilerine görevler biçmeleri beklenir. 
Üstelik işsizliğin, suçun en önemli nedenlerinden biri olduğu (Coyle, 2003) göz 
önüne alınırsa, sendikalar doğrudan konunun ilgili taraflarından biri haline gelir.

1. H ü k ü m lü ler in  C eza ev ler in d e  Ç alıştır ılm ası:

Hapis cezası modern toplumun disipline etme ve kontrol anlayışının 
uygulamalarından birisi olarak cezaevi kurumunda somutlaşmıştır. Bu 
açıdan bakıldığında, cezaevleri aynı zamanda toplumun güç dağılımı, sosyal 
tabakalaşması, yasal haklar ve yüküm lülükler sisteminin işlevselliği konusunda 
bize fikir veren kurululardır (Jacobs, 1983). Nitekim hükümlülerin profiline 
bakıldığında, cezaevi nüfusunun toplumun hangi kesimlerinden gelmiş olduğu 
açıkça gözler önüne serilmektedir.

Hükümlülerin cezaevlerinde çalıştırılmaları cezaevleri kadar eski bir 
olgudur. Zaman içinde toplumun suç ve ceza anlayışı değiştikçe, cezaevlerinde 
hükümlülerin çalıştırılmasının nedenleri de değişime uğramıştır. Ceza sisteminde 
işledikleri suçun kefaretini ağır çalışma ile ödemeleri anlayışından, hükümlülerin 
rehabilite edilmesi, istihdama katılmalarını sağlayacak vasfın kazandırılması, 
genel ve mesleki eğitim düzeylerinin yükseltilmesi ya da var olan becerilerin 
yitirilmemesi için çalıştırılmaları anlayışına geçilmiştir. Bu değişim  modem 
toplumun evrimi ya da hükümlü emeğinden yararlanmaya etik bir k ılıf arama 
çabası olarak farklı bakış açılarından değerlendirilebilir. Tarihsel olarak hangi 
toplumsal aşamada olursa olsun bir toplumun mevcut üretim  sistemi ve emek
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piyasası özellikleri ile cezalandırma politikaları ve uygulamaları arasındaki yakın 
bağı gözler önüne seren çalışm alar mevcuttur. Bu bağlamda, işgücü piyasasında 
emek arzı durumu ve ücret düzeyi ile cezaevindeki hükümlülerin özel girişimci 
adına çalıştırılması arasındaki ilişkiye özellikle dikkat çekilm ektedir (Rusche ve 
Kirchheimer, 2003).

Uluslararası Çalışma Örgütü (1LO) 29 sayılı sözleşme ile hükümlülerin 
çalıştırılmasını zorla çalıştırm aya bir istisna olarak kabul elmiş ve belirli kurallara 
bağlamıştır. Hükümlülerin özel şahıslar ya da şirketler adına çalıştırılması 
yasaklanırken, çalışm aya sadece hükümlülerin relıabilite edilmeleri ve tahliye 
sonrasında istihdama katılmalarını kolaylaştırıcı bir etkinlik olması durumunda 
olumlu yaklaşılmaktadır. Bu çerçevede “Hükümlülere Karşı M uamelede 
Asgari Standart Kurallar” adım taşıyan düzenleme ile hükümlülerin bir kurum 
ya da endüstride kâr amaçlı çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu kurallara rağmen 
hükümlüler ucuz işgücü olarak kamu kurumu niteliğindeki cezaevlerinde ya 
da özel cezaevlerinde özel girişim ciler adına yoğun biçimde çalıştırılmaktadır. 
Cezalandırılarak kontrol altına alınmış ve kendi kararlarını verme özgürlüğü 
olmayan insanları zorunlu çalışmaya tabi tutmanın kuşkusuz etik dışı vesuistim ale 
açık yönleri bulunmaktadır. Örneğin cezalandırma söz konusu olduğunda, genel 
olarak toplumsal ve hukuksal sistemlerin iki anahtar varsayım üzerine kurulmuş 
olduğu kabul edilmektedir: Kuramsal olarak devletin tarafsız ve sınıflar üstü olması 
ile suçluların cezalandırılmasının toplum adına yapılması. Devlet hükümlüleri 
cezaevlerinde ya da cezaevi dışında toplum hizmetlerinde çalıştırırken, kuramsal 
olarak böyle bir uygulamanın toplum yararına olduğunu kabul etmektedir. Oysa 
hükümlü emeği özel sektörde kullanıldığında cezalandırma toplum adına devam 
ederken, hüküm lülerden elde edilen fayda özel çıkarlara hizmet etmektedir 
(D ’Souza, 1997).

Hükümlü çalıştıran bu şirketlerin çoğunun küresel özelliğe sahip olduğu 
düşünülerek konu biraz daha derinleştirilirse, karşılaşılan gerçek şudur: 
Küreselleşmenin yoksulluk vc işsizliği artırması ile suç ekonomilerinin alternatif 
cazibesinin birlikteliği! Özellikle ekonomik nedenli suçlarda artış bunun bir 
göstergesi olarak ortadadır. Diğer yandan bu dönemde, hizmet sektöründe 
milyonlarca iş yaratılmış olmasına karşın, bu işlerin çoğu düşük ücretli ve 
sendikalı işgücü talep edemeyecek işlerdir. Bu işler için ucuz emeğe duyulan 
gereksinim işverenleri üçüncü dünyanın işgücüne yönlendirmiştir. Oysa 
cezaevinde atıl bir işgücü potansiyelinin varlığı, küresel rekabet için giderek daha 
ucuz emek arayışında olan işletmeleri üçüncü dünya ülkelerindeki ucuz emek 
yerine cezaevi emeğini kullanmaya teşvik etmektedir. “Yoksulluğun ceza sistemi 
yoluyla yönetim i” cezaevlerindeki ucuz hükümlü emeğinin altın yumurtlaması
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anlam ına gelmektedir (M e Elligott, 2007). Örneğin A B D ’nde saati 8 do lar’dan 
çalışan bir işçi, işletmesinin saatte 2 D olar’a çalışan işçilerin olduğu Güney Asya 
ülkelerinden birine taşınmasıyla işsiz kalmakta, ABD gibi destek sistemlerinin 
bulunmadığı bir ülkede çaresiz suç ekonomisinin cazibesine kapılabilmektedir. 
Cezaevine giren bu eski işçinin artık yeni ücreti saatte 22 sent’tir. 2 D olar’ı da 
yüksek maliyet gören eski işvereni ülkeye geri dönmekte ve cezaevine taşıdığı 
işletmesinde eski işçisini bu kez saati 22 sente çalıştırm aktadır (Goldberg ve 
Evans, 1997). Benzer biçimde 1995’de O regon’lu politikacılar “Nike şirketine 
taşıma ve emek maliyetlerini tekrar gözden geçirmesini, Oregon cezaevlerinin 
Endonezya’dan daha cazip bir seçenek olduğunu hatırlattık” dem işlerdir (Browne, 
2007:42).

ABD, İngiltere, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Avustralya gibi ülkeler özel 
cezaevi işletmelerini kurmuş ve işletmektedirler. İşsiz insan sayısı arttıkça, 
cezaevinde işçi olan hükümlü sayısı da artmaktadır. İlginç olan dışarıda 
iş olmamasına rağmen, neredeyse cezaevlerindeki hükümlüler hiç işsiz 
kalmamaktadır. Örneğin C alifoınia’nın sadece 33 cezaevinde 70’in üzerinde 
fabrika yer alm aktadır (2007:42). Cezaevlerindeki potansiyel ucuz işgücünün 
varlığı ile aılan cezaevi işletim maliyetleri bir araya gelince, Amerikan Cezaevi 
İşletmeleri (CCA) ve W ackenhut gibi özel cezaevi şirketlerinin ortaya çıkması hiç 
de şaşırtıcı olm am ıştır (Erlich, 1995). Bu durumda sendikaların sesleri hükümlü 
emeğine karşı cezaevi dışındaki işçilerin korunması açısından tıpkı geçen yüzyılın 
sonunda olduğu gibi tekrar yükselmek zorunda kalmış, üstelik bu kez özelleştirilen 
cezaevlerinin örgütlü personeli açısından da mücadele zorunlu hale gelmiştir. 
Bunun yanında sendikalar istihdama katılma açısından risk grubunda yer alan 
eski hükümlülerin tahliye sonrasında işe yerleştirilmesi konusunda da mücadele 
etmektedirler. ABD, Rusya; Çin gibi ülkelerde cezaevi nüfusunun ulaştığı 
rakam lar göz önüne alındığında, ucuz hükümlü emeğinin genişleyen boyutları 
hakkında fikir sahibi olunabilir. Örneğin A B D ’nde toplam ülke nüfusunun % 1 ’i 
cezaevinde yatmakta bu da yaklaşık 2 milyon hükümlü anlam ına gelmektedir. Bu 
durum ister cezaevinde isterse dışında eski hükümlü olsun emeğin korunması söz 
konusu olduğunda, işçi sendikalarının mevcut sisteme karşı duyarsız kalmasının 
olanaksız olduğunu bir kez daha göstermektedir.

2. H ü k ü m lü  E m eğ i ve Sendikalar:

2.1. Tarihçe

Sendikaların hükümlü emeğine karşı çıkışlarının tarihine bakıldığında 
en çarpıcı örnek olarak karşımıza A.B.D. çıkmaktadır. 1870’lerde Amerikan 
ekonomisinde endüstri devrimi, çalışan sınıfların örgütlenmesi sonucunu
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doğurmuş ve bu örgütleri politikaları yönlendirebilecek kadar yeterli ve etkili 
bir güç kaynağı olarak ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde ülkenin güneyinde zenci 
kölelerin kaybedilmesiyle ortaya çıkan ücretsiz işgücü açığı, kolayca beyaz ya 
da zenci hükümlülerle giderilmeye çalışılmıştır. “Güney stratejisi” adı verilen 
bu uygulama düşük ücret, emek yoğun çalışma, ileri derecede sömürüye dayalı 
üretim ve sendika karşıtlığı ile eş anlamlıdır. Daha da fazlası disiplin ve kontrol 
“korku”ya dayalı kurgulanm ıştır (Wood, 2003: 22-23). Doğal olarak dönemin 
işçilerinin ucuz hükümlü emeği ile rekabette zorlanması, işçi sendikalarının 
tepkisine yol açmış ve sendikaları mevcut sisteme karşı harekete geçirmiştir. 
M ücadele 1871 ’de Virginia üst m ahkemesinin hükümlü çalıştırmayı köleliğe 
eşdeğer bulm asıyla güç kazanmış, 1877’de sendikalar hükümlü çalıştırılmasının 
yasa dışı olduğunu ilan etm işlerdir (Goyer, 2001). Bu dönemde tarlalarda, yol ve 
demiryolu inşaatlarında yoğun biçimde hükümlü emeği kullanıldığı bilinmektedir. 
Örneğin 1878’de G eorgia’da 1239 hükümlü özel girişimcilere kiralanmıştır. Bu 
tür bir çalışma şiddet ve suistimal içerdiği gibi, ücretli emeğin konum unu da zora 
sokmuştur. Özellikle demiryolu yapımı sırasında hükümlülerin yoğun biçimde 
zor koşullarda çalıştırılması, işçi sendikalarının şiddetli direnişi ile karşılaşmıştır 
(Browne, 2007: 43). Endüstriyel şirketler ve işçi sendikaları, serbest piyasada 
ucuz hükümlü emeğinin kullanılmasıyla üretilen ürünlerin haksız rekabete neden 
olduğu, cezaevi dışındaki özgür işgücünün istihdam olanaklarını kısıtladığı 
gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıkm ışlardır (Tappan, 1960: 683). 1880’de 
A FL1 bu sistemi ortadan kaldıracak girişimlerde bulunmuş, bu tarihten itibaren 
cezaevi emeğinden yararlanma konusu giderek sadece kamusal işler için devletin 
kullanımına bırakılm ıştır (Bam es ve Teeters, 1960). M ücadele uzun sürmüş 
ama 1930’a gelindiğinde hemen her eyalette hükümlülerin kiralanmasına ilişkin 
uygulama durdurulmuştur (Browne, 2007). Bu nedenle 1940-1970 yılları arasında 
sendikaların cezaevlerinde hükümlülerin çalıştırılması ile çok ilgilenmedikleri ve 
dikkatlerini sadece cezaevi çalışanlarını örgütlemeye yönelttikleri görülmüştür. 
Ancak cezaevi dışındaki emek kesimlerinin ucuz hükümlü emeği karşında 
haklarının korunması açısından sendikaların yaptıkları mücadelenin üzerinden 
kırk yıl geçmeden 1970’li yıllardan itibaren eski düzenin geri dönüşüne tanık 
olunmuştur.

2.2. H ü k ü m lü ler in  Ç alıştır ılm ası K o n u su n d a  Sen d ik a lar ın  Tavrı:

İşçi ve işveren örgütlerinin hükümlü emeği karşısında genel tavırları 
kuşkusuz farklı sosyal taraflar olmaları nedeniyle birbirlerine karşıt konumlarını 
vurgular biçimde ortaya çıkmaktadır. Örneğin işçi sendikaları ucuz hükümlü 
emeğinden işverenlerin yararlanm asına karşı çıkarken, tersine tahliye sonrası
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eski hükümlülerin istihdama katılmaları konusunda ısrarlı olm aktadırlar (TUC, 
2006; Albright, 2007). Burada cezaevlerinde hükümlü emeğinden yararlanma 
biçimleri ve cezaevi özelleştirmeleri karşısında işçi sendikalarının izledikleri 
tavrın nedenlerine odaklanmak yerinde olacaktır. Bu nedenler, sendikaların 
tavrının farklı boyutlarını ve izlenen mücadele stratejilerinin niteliğini açık 
biçimde ortaya çıkarmaktadır.

1. Hükümlü Emeğinin Özel Sektör Tarafından Kullanılması: Daha öncc 
de vurgulandığı gibi sendikalar, ucuz hükümlü emeği ile ancak dışarıdaki 
işçiler için rekabet unsuru olarak ortaya çıktığında ilgilenmektedirler. Bu ilgi, 
hükümlü emeğinin özel sektör tarafından kullanılmasını engelleyici politikaların 
üretilerek uygulamaya konulması konusunda uzun ve zorlu mücadelelere yol 
açmıştır (Atkinson, 2002). Cezaevlerindeki hükümlülerden ucuz emek olarak 
yararlanılmasına sadece sendikalar değil, bazı akademisyenler, hukukçular, 
politikacılar ve toplumun bazı kesimleri de çeşitli nedenlerle karşı çıkmaktadırlar. 
1913 yılında yazılmış bir makalede sıralanan bu nedenlerin neredeyse yüzyıl 
geçmiş olmasına karşın hâlâ değişmemiş olması ilginçtir. Güncelliğini koruyan 
bu nedenleri;

a. Hükümlülerin çalıştırılması cezacvi dışındaki ücretliler için haksız 
rekabet koşulları oluşturur, sonuçta ücret düzeyini düşürür ya da işsiz bırakır;

b. Hükümlülerin sömürülmesine yol açar;

c. İşverenlerin kâr düzeyini aşırı artırır ve hükümlü emeği kullanmayan 
işletmelerin maliyet yüksekliği nedeniyle rekabet şansını azaltır;

d. Kâr güdüsü hükümlülerin meslek öğrenme, eğitim ve rehabilitasyon 
şansını ortadan kaldırır;

e. Cezaevi yöneticilerini birer girişimci haline getirerek asli görevlerinden 
uzaklaştırır (Frey, 1913:132) biçim inde sıralamak mümkündür.

Görüldüğü gibi hükümlülerin çalıştırılması hassas bir konudur ve eğer çalışma 
suçun önlenmesi, hükümlülerin vasıf düzeylerinin yükseltilmesi, istihdama 
hazırlanması ve eğitim gibi am açlar çerçevesinde kurgulanmamışsa, hükümlüleri 
suistimalden korumak mümkün olmamaktadır.

Diğer yandan tüm dünyada ucuz emek arayışı düşük çalışma standartlarıyla 
sonuçlanmakla, A BD ’nin güney eyaletlerinde geçmişten bu yana süregelen 
çalışma standartları ülkenin kuzey bölgelerinde olduğu gibi birçok ülkede de yeni
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kölelik kurumunun oluşumuyla at başı gitmektedir. Özellikle ucuz işgücü olarak 
hükümlü çalıştırmak konusunda kötü şöhreti olan “güney”in düşük çalışma 
standartlarını benimseyenlerin sayısında artış sendikaların tepkisini çekmiştir. Bu 
açıdan bakıldığında, sendikalara tehdidin doğrudan üç noktada ortaya çıktığı ileri 
sürülm ektedir (Singh ve Zammit, 2000):

a. Ucuz emek maliyetleri güneyde üretilen malların kuzeydeki piyasalara daha 
büyük ölçüde sızmasını kolaylaştırmaktadır.

b. Güneydeki düşük emek standartları kuzeydeki işçi sendikalarının kuzeydeki 
çalışma koşullarını iyileştirme çabalarını baltalamaktadır.

c. Düşük emek standartları kuzey kökenli işletmelere üretimlerini güneydeki 
biçime taşımaları yönünde teşvik sağlamaktadır.

Dolayısıyla ucuz hükümlü çalıştırılma peşinde olan ve böyle düşük bir emek 
m aliyetiylerekabetüstiinlüğüarayanişletıneleriçinortam m eşrıılaştırılm aktadır.Bu 
uygulama doğal olarak cezaevi dışındaki işçiler için iş kaybı ile sonuçlanmaktadır. 
Örneğin sadece 1998’de cezaevlerindeki hükümlü emeği nedeniyle dışarıdaki 
400.000 iş kaybedilmiştir. Bu durum engellenmeye kalkıldığında ise iç pazarda 
üretilen bu malların satışı kısıtlanmakta ve bu ürünler sıklıkla Asya ülkelerine 
satılmaktadır (W INDS, 1996).

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (ICFTU, 2003) 
Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi’ne hazırlayıp sunduğu bir raporda, “şu 
anda A B D ’nde federal ve eyalet cezaevlerinde bulunan 2 milyon civarında 
hükümlünün 75 000’den fazlasının cezaevi endüstrileri için çalıştırılmakta 
olduğu” belirtilmektedir. Ucuz emek olarak bu sayıda hükümlü işçinin, günümüz 
koşullarında büyük bir işçi kitlesi anlamına geldiği düşünülebilir. Özellikle 
cezaevlerininsüreklikalabalıklaştığıgözönünealım rsa,sayınındahadayiikseleceği 
kolayca görülebilir. Bu endüstriler için ulusal bütçeden ayrılan payın 1.5 milyar 
D olar’ı aştığı tahinin edilmektedir. Hükümlülere kurallar gereği ödenen sembolik 
ücretin miktarları eyaletlere ve işkollarına göre değişmektedir. Raporda bütün 
bu yerlerde hükümlülerin çalışmasının gönüllülük esasına dayalı ve ücretlerin 
bölgedeki yerel işgücü ücretleri düzeyinde olması gerektiği belirtilmektedir. 8 
Dolar gibi yüksek ücretler dışarıda tutulursa, ortalama saat başına ücret miktarının
0,38-0,42 Dolar arasında değiştiği görülmektedir. Bazı eyaletlerde çalışmayı 
reddeden hükümlüler, erken tahliye şansını kaybetmektedirler. Ayrıcalıkları 
kaybetmek bir yana, daha yüksek güvenlikli cezaevlerine gönderilme veya günde 
23 saat hücresinde kapalı tutulma gibi yaptırımlarla da karşılaşmaktadırlar.
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Özellikle ABD gibi hükümlü nüfusunun büyük olduğu ülkelerde işçi 
sendikaları ucuz hükümlü emeğinin kullanımını engellemek için önlem ler almaya 
çalışmaktadırlar. Sendikaların hükümlülerin özel sektör için çalıştırılmalarına ve 
cezaevlerinin özelleştirilmesine karşı mücadelelerine bakıldığında genel olarak 
iki strateji izledikleri görülm ektedir (Chang ve Thompkins, 2002:63):

a. Politik lobi faaliyetleri,
b. Toplumun belirli kesimlerince yürütülen protestolar, yürüyüşler, gazete, 

broşür vb. yazılı araçlar.

Örneğin AFL-CIO Teksas temsilcisi, hükümlülerin haksız rekabete neden 
olmaları konusunda hassas olduklarını vurgularken (Quek, 1999), AFL-CIO 
1990’da cezaevi endüstrilerinin geliştirilmesini sağlayacak bir yasanın çıkmasına 
başarılı biçimde engel olmuştur. CBTU2, 1997’deki ulusal kongresinde kamu 
ve özel sektörde hükümlülerin çalıştırılmalarına karşı, adalet infaz sistemindeki 
rehabilitasyon programlarını desteklemeye karar vermiştir (Kelly, 1998). AFL- 
CIO da “Serbest Piyasa Cezaevi Endüstrileri Reformu Yasası” (1998)’na karşı 
cezaevlerinde hükümlülerin rehabilitasyonu ve mükerrerliğin azaltılması 
için yardım edeceğini ve eğitim fırsatlarına destek vereceğini ifade etmiştir. 
Bunun karşılığında işverenleri hükümlü çalıştırmaya özendirecek, teşvik 
edecek uygulamalara son vermeleri konusunda devleti ve eyalet yöneticilerini 
uyarmaktadır (Chang ve Thompkins, 2002). Ancak örgütün genel olarak bu 
konuda ilgisiz olduğu yolunda eleştiriler de vardır (deJonge, 1999:330-1). Benzer 
biçimde TUC3, cezaevlerinde endüstriyel işlerde çalışmaya karşı yapmış olduğu 
itirazlardan 1989’da vazgeçerek hüküm lüler için “geliştirilmiş ücret” politikasını 
benimsediğini belirtmiştir. Bu yerel işler bazında cezaevlerinde ücretlerin 
artırılması anlamına gelmektedir (Vagg ve Smartt, 1999:67).

Bu stratejiler doğal olarak çıkar grubu temelli olarak sendika üyelerinin ve 
dışarıdaki işçilerin ekonomik çıkarlarının korunmasına yönelik kurgulanmıştır. 
Uzun vadede cezaevi sistemi içindeki şirketleşmenin önünün kesilmesi 
amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla çok da başarılı olunamadığı 19. yüzyıl sonundan 
bu yana soruna kesin bir çözüm bulunamamasından anlaşılabilir. Cezaevi içindeki 
hükümlülerin durumuna yönelik olarak sendikalar zaman zaman insan hakları 
konusunda duyarlı kuruluşların lobi faaliyetlerinden destek almakta ve onlara 
destek vermektedirler. Ancak küreselleşen ekonomilerde sendikaların toplumsal 
ve ekonomik baskı üretecek güç kaynakları olarak konumlarındaki zayıflama da 
etkilerini azaltmaktadır. Nitekim sendikalar cczaevi personeli ve kolluk güçlerinin 
sendikalaşması ile daha çok ilgilenir duruma gelmişlerdir.

2 Coaütion o f  Black Trade Unions.
3 Trade Union Congress
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2. Hükümlülerin Cezaevlerinde Çalıştırılmasına Olanak Sağlayan Uluslararası 
Kurallar: Uluslararası Çalışma Ö rgütü’niin cezaevindeki zorunlu çalışmayı diğer 
zorunlu çalışma biçimlerinden ayırt ederek, çalışmanın ıslah ve eğitim boyutunu 
ön plana çıkarması, sanki cezaevlerinde hüküm lülere mesleki eğitim yoluyla 
vasıf kazandırmanın ve tahliye sonrasında istihdama girişlerini kolaylaştırmanın 
mümkün olduğunu düşündürtmektedir. Bu yaklaşım sendikaların cezaevi içindeki 
çalışan hükümlülerin yaşam koşullarını göz ardı etmesini kolaylaştırmaktadır. 
Kısaca sendikalar hükümlülerin devlet yararına çalıştırılması söz konusu 
olduğunda genellikle sessiz kalmayı tercih etmektedirler.

3. Toplumun Bakışı: Sendikalar ne kadar emek yanlısı politikalar üretip 
uygulanması konusunda takipçi olsalar da toplumun suça ve suçluya karşı 
tutumunu paylaşmaktadırlar. Kamuoyu yoklamaları bu konuda toplumun bakış 
açısını ortaya koymaktadır. Örneğin Florida'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, 
cezaevi giderlerinin halkın vergileriyle karşılandığını ve hükümlülerin halka 
borçlu olduklarına inanıldığını ortaya koymuştur (FDC, 1998). Benzer biçimde 
Am erikalıların büyük çoğunluğu hükümlülerin cezaevlerindeki maliyetlerin bir 
kısmını çalışarak ödemeleri gerektiğini düşünm ektedir (Atkinson, 2002:6). Bu 
yaklaşım iş hukukuna ilişkin düzenlemelerde genel olarak cezaevinde çalışan 
hükümlülere yönelik kural getirilmemiş olmasını da açıklayıcıdır. Bu durumda 
hükümlüler kolayca sendikaların ilgi alanı dışında kalmakta ve sendikalar 
hükümlülerle ancak “eski hüküm lü” olduklarında ya da potansiyel sendika üyesi 
olarak ortaya çıktıklarında ilgilenmektedirler.

4. Cezaevi Yöneticileri ve Personelinin Tavrı: Cezaevi yöneticileri ve personeli 
hükümlülerin çalıştırılması konusunda sendikaların herhangi bir müdahalesini 
(örneğin örgütlenmelerine yardım gibi) istememektedirler. Bu tavrın arkasında 
bir yandan toplumun önyargısını paylaşmak, diğer yandan kendi çıkarını korumak 
yatmaktadır. Birinci durumda cezaevi yöneticileri cezaevlerinde asgari ücret 
ödenmesinin ya da sendikal örgütlenmenin dışarıdaki işsizlerin suç işlemesini 
teşvik edcceğini, iş sahibi olmanın dışarıda suç işlememiş ve bu haklardan mahrum 
olanların mağduriyetine yol açacağını ifade etmektedirler. Hatta hükümlülere 
iş becerisi kazandıklarını gösteren sertifikaların istihdama katılmalarını 
kolaylaştıracak bir lisans belgesi olarak algılanmasının bile doğru olmadığını, 
birçok işsiz insanın hükümlüler kadar dahi iş deneyimi olmayabileceğine dikkat 
çeken cezaevi yöneticileri bulunmaktadır (Savcı, 2004). Burada kamu vicdanının 
rahatsız olacağı mazereti kullanılmaktadır. İkinci durumda sendikaların 
hükümlülere ilişkin korumacı yaklaşım izlemesi, bizzat kendilerini istemedikleri 
çelişkili bir konumda bıraktığı için, sendikalar hükümlülerin örgütlenmesi 
konusuna çok ılımlı bakmamaktadırlar. Bu çelişkili konum çoğu ülkede cezaevi 
personeli ve işçilerinin sendikalı olmasından kaynaklanmaktadır. Örneğin AFL-
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CIO (2001) ve üyesi AFSCM E4 (2001) 80.000 işçi ve memurdan oluşan cezaevi 
personelini örgütlemiştir. Sendikalar cezaevi personelinin ne kadar “sorunlu” 
ya da “tehlikeli” insanlarla bir arada bulunduklarını, hükümlülerin tehlikeli 
ve depresyona neden olan iş ortamı sunduklarını, “olumsuz çalışma koşulları” 
olarak toplu pazarlık masasına getirmektedirler. Bu söylem doğal olarak, daha 
iyi ücret ve çalışma koşulları talep etmek için gerekçe olarak kullanılmaktadır. 
Cezaevlerinde “hükümlüleri olumsuz koşul” olarak tanımladıktan sonra, bu kez 
hükümlüleri örgütleyerek içinde bulundukları koşullar için cezaevi işletmelerine 
karşı taraf olmak zorlaşmaktadır. Bu nedenle bazı sendikalar toplumun önyargılı 
yaklaşımını kendileri için savunma aracı olarak kullanmaktan kaçınmamakta, 
örneğin hükümlülerin eğitilmesine katil, tecavüzcü ve uyuşturucu kullananlara 
devlet fonlarının aktarıldığı gerekçesiyle karşı çıkmaktadırlar. Diğer yandan, 
cezaevi yöneticilerinin çoğu, cezaevlerini birer işletme olarak görmekte ve 
faaliyetlerinde önceliği kâr etmeye vermektedir (Savcı, 2004). Bu durumda 
kuşkusuz hükümlü işçilerin örgütlenmesi “cezaevi işletmeleri” için maliyet artışı 
anlamına gelecektir.

5. Sendikaların Cezalandırma İle İlgili Hukuksal Düzenlemeler Karşısındaki 
Tavrı: Sendikaları işverenlerle aynı çizgiye getiren ve kendilerini yine 
çelişkili konumda bırakan yaklaşımlarından birisi de ceza yasalarında, daha 
fazla sayıda insanı en ufak hatasında uzun süreli cezaevlerine kapatacak yeni 
düzenlemelere, başka deyişle cezaevindeki hükümlü sayısının artışına yol açan 
uygulamalara tepkisiz kalmalarıdır. Bu tepkinin arkasında yatan neden de oldukça 
düşündürücüdür. Aslında cezaevinde hükümlülerin yaşam ve çalışma koşulları 
konusunda iyileşme sağlayacak politikalar için çaba gösteren sendikaların bir 
kısmı ve ilgili toplum kesimleri ile hükümlü sendikaları, cezaevi sistemine 
alternatif olarak hapis cezası dışında çözüm yolları aramaktadırlar. Çünkü giderek 
daha fazla işsiz, yoksul ve dışlanmış kesimlerden insanlar cezaevlerinin yeni 
ucuz emeği olarak sisteme girmektedir. Bunların bir kısmı eski sendika üyesi 
işsizlerden oluşmaktadır. Bu nedenle suçun önlenmesi ve cezaevi nüfusunun 
azaltılması konusunda çaba gösteren kesimler, hapis cezası dışındaki çözümlere 
daha sıcak bakmaktadırlar. Oysa kolluk güçleri arasında ve cezaevi sisteminde 
yer alan personelin sendikalı olduğu ülkelerde, bu tür görüşlere sendikaların çok 
da sıcak bakmadıklarını itiraf etmek gerekmektedir. Çünkü hapis cezası dışındaki 
önlemlerin uygulamaya konulması, aynı zamanda cezaevi personelinde ve polis 
sayısında indirime gidileceği anlamına gelmekte, bu durumda üye kaybı korkusu 
sendikaları mevcut sisteme alternatif arayışı konusunda en hafif deyimle etkisiz 
bırakmaktadır. Örneğin cezaevlerinin kalabalıklaşmasına yol açacak olan “Üç 
Hata”5 ceza yasası gibi yasaların yürürlüğe girmesinde California cezaevlerinde 
çalışanları örgütleyen sendikanın rolü olm uştur (Chang ve Thompkins, 2002).

4 American Federation o f  State, County and Municipal Employees
5 Üç hata yasası (Threc strikes) kısaca “bir eski hükümlünün üçüncü kez suç işlemesi durumunda

suçunun ne olduğuna bakılmaksızın e az. 25 yıl hapis ile cezalandırılması" olarak tanımlanabilir
(“Threc Strikes” www.stanford.edu, 8.10.2003)
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3. Eski H ük ü m lü  İstihdam ı K o n u su n d a  S en dika lar ın  Tavrı:

Sendikaların eski hükümlü istihdamı konusundaki tavrı, eski hükümlülerin 
ayrımcılıktan korunması vc aktif biçimde çalışma yaşamı içinde yer almaları 
olsa da başarıları oldukça sınırlıdır. Birçok kişi sendikaların eski hükümlülere iş 
temin etme ile neden bu kadar ilgili olduklarını merak edebilir ve bu desteğin eski 
hükümlüleri suç işledikleri için ödüllendirmekle aynı anlama geldiğini düşünebilir. 
Oysa istihdam edilme açısından risk grubu içinde yer alan eski hükümlülerin 
çoğunun istihdam edilebilmek için değil referans mektubu, verecekleri adresleri 
bile bulunmamaktadır. Daha da önemlisi eğer bir toplumda 40 yaş civarındaki 
erkeklerin % 31 ’inin suç kaydı bulunuyorsa, bu aynı zamanda binlercesinin 
sendika üyesi olma şansı var anlamına da gelmektedir (TUC, 2006).

Nitekim Ekonomik & Sosyal İçerme Merkezi (CESI) eski hükümlülerin 
istihdamı yoluyla, yoksullukla mücadelenin ve suçun azaltılmasının sağlanacağını 
vurgulamaktadır. Eski hüküm lüler için sosyal içerme politikalarını geliştirecek 
ve uygulayacak olan toplumun ve devletin resmi/resmi olmayan tüm kurum 
ve kuruluşlarına görev düşm ektedir (CESI, 2006). Bu gerçeği göz önünde 
bulunduran TUC hazırlamış olduğu bir raporda (2006) eski hükümlü istihdamıyla 
ilgili gerçeklerden bazılarını tartışmaya açmaktadır. Örneğin eski hükümlülerin 
büyük çoğunluğunun neden işsizler arasında yer aldığı sorgulanmakta ve bu 
durum  iki nedene bağlanmaktadır:

1. İşverenlerin eski hükümlü istihdam etme konusundaki gönülsüzlüğü,

2. Eski hükümlülerin sahip oldukları uyuşturucu, alkol vb sorunlar yanında 
işe giremeyecek kadar da vasıfsız oluşları.

Gerçekten de istatistikler eski hükümlülerin özellikle işsiz olduklarını 
gösterm ektedir ve bu durum eski hükümlülerin tekrar suç işlemelerine olanak 
sağlayacak tehlikeli ortam içinde bulunmalarını kolaylaştırmaktadır. Raporda, 
eski hükümlü istihdamı konusunda şu iki soruya da yanıt aranmaktadır:

1. Sendikaların eski hükümlülerle ilgili sosyal ve ekonomik reform olarak 
belirledikleri bir gündemleri var mıdır?

2. Eski hükümlülere istihdama katılmaları sırasın da adil davranılmakta 
mıdır?

Bu iki soruya verilen yanıtlar şu şekilde özetlenebilir: Yükselen işsizlik 
oranlarına paralel olarak suç oranlarının arttığı bilinen bir gerçektir ve 
sendikaların tam istihdam özlemleriyle uyumlu olarak eski hükümlü istihdamı
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için ısrarlı politikalar izlemesi kaçınılmazdır. Eğer daha düşük işsizlik oranı 
isteniyorsa, hem sendikalar hem de hükümetler bu konuyu dikkate almalıdır. 
Üstelik eski hüküm lülere işe girmeleri için yardım ederek cezaevlerine tekrar 
tekrar girişler önlenebilir. Ayrıca eğer eski hükümlülere istihdama katılmaları 
için yardım edilirse, bu toplum olarak daha az oranda suça maruz kalınacağı 
anlamına gelir. Eski hükümlülere istihdama katılmaları konusunda adil davranılıp 
davranılmadığı konusuna gelince, sendikaların eski hükümlüleri diğer üyeleriyle 
eş değerde potansiyel üye olarak görme eğiliminde oldukları anlaşılmaktadır. 
Çünkü iş bulanlar büyük ölçüde bu sendikaların üyeleri olacaklardır. Bugün 
binlerce çalışan eski hükümlüdür ve büyük olasılıkla sendika üyesi olma 
konumundadır. Sendikalar tüm üyelerine karşı adil davranmayı bir görev olarak 
kabul edip, bunu geliştirmekle yükümlüdürler. Nitekim suç kaydı bulunan birçok 
çalışanın şirketlerine başarı için katkıda bulunan değerli işçiler olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Yaptıkları ya da başvurdukları iş için “suç kaydı” nedeniyle 
uygunsuz bulunan insanlara karşı ayrımcı olan işletmeler, bazı durumlarda 
kendileri için en doğru insanı ellerinden kaçırabilirler. Bu yaklaşım birçok 
durumda eski hükümlülerin “kayıtlarını ifşa etmeme” yolunu seçmelerine neden 
olarak, onları daha olum suz bir konuma sokm aktadır ((TUC, 2006).

Raporda ayrıca eski hükümlü istihdamı için iki farklı yoldan izlenecek bir 
sendika stratejisi de önerilmektedir:

1. İşletmelere istihdam sağlamaları için yardım önermek,

2. İstihdama yönelik program geliştirmeleri için hükümetle görüşmek.

Nitekim T U C ’nin Sosyal Dışlanma Birimi (SEU) hali hazırda eski 
hükümlülerin istihdam oranını nasıl artıracağı dahil, eski hüküm lüler arasında 
yeniden suç işleme, işsizlik ve evsizlerin oranını azaltmak için uzun vadeli 
stratejiler aram aktadır (2006).

4. H üküm lü  Sendikaları:

Hükümlüler genellikle kolektif ve resmi olarak tanınmış lobiler veya seçili 
bir sendika tarafından temsil edilme hakkına sahip değillerdir. Van ZylSmit ve 
Diinkel (1999: 330), hükümlülerin sendikal örgütlenme açısından riskli kabul 
edildiklerini ve sendikaların hükümlüleri birer potansiyel işçi olarak görmekte 
pek istekli olmadıklarını düşünmektedir. Eski hükümlüler ve insan hakları 
savunucuları hükümlü haklarının korunması vc iyileştirilmesine yönelik olarak 
örgütlenme arayışı içine girmişlerdir. Ancak A B D ’nde ve diğer bazı batılı ülkelerde 
uzun yıllar hükümlülerin kendi sendikalarını kurmaları mümkün olmamıştır

3 0 4 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan

I ı



(Isacsson, 2000). Hükümlü sendikalarının kurulması hükümlülerin ancak bir 
dizi haktan vazgeçmeleri ile mümkün olabilmiştir. Hükümlü sendikalarına karşı 
hoşgörü olmadığı gibi, bu sendikalar birçok strateji ve taktikle yıpratılmaya 
çalışılmaktadırlar. Hükümlülerin sendikalaşması için anayasal ve statiisel engeller 
olmadığı halde, sendikalaşma hakkı sendikanın kurumsal güvenlik için tehdit 
oluşturmadığını ve var olan güç yapısını önemli düzeyde değiştirmeyeceğini 
gösterme kabiliyetine bağlıdır (Huff, 1974).

Hükümlülerin sendikalı olması, daha çok İskandinav ülkelerinde yaygındır. 
Islaha yönelik cezaevleri yöneticileri hükümlülerin sendikalı olmasına karşıdır. 
Burada ortaya çıkan ilginç durum, daha önce de belirtildiği gibi hem cezaevi 
görevlilerinin hem de hükümlülerin sendikalaşmasının cezaevi yönetimlerini 
ikilem içinde bırakm asıdır (Allen/Siırıonsen, 1981). Aralarında katı bir 
hiyerarşi bulunan hükümlüler ile yönetim-denetim  personelinin birbirlerine 
göre pozisyonları aynı sendikanın üyeleri olmaları durumunda onları çelişkili 
konumda bırakmaktadır.

Hükümlülerin sendikalaşması hareketi, 1970’de ABD Kaliforniya Folsom 
Cezaevi’nde gündeme gelmiştir. Bu hareket Folsom hükümlülerinin devrimci 
bir talebi olarak karşılanmış, yapılan grev 19 gün sürmüş, ancak hareket hızla 
yayılm ıştır (Ailen ve Simonscn, 1981: 397-398). Özellikle eski hükümlülerin 
cezaevlerindeki hükümlüleri bu tür hareketlerde destekledikleri görülmektedir. 
1977’de Kuzey Carolina Çalışan Hükümlüler sendikası vakasında üst mahkeme 
hükümlülerin örgütlenme ve sendikal faaliyette bulunma haklarım tanımamıştır. 
Üstelik diğer hükümlülerin sendikaya üye olmalarını yasaklayarak sendika 
toplantılarına engel koymuş, sendika materyallerinin üyelerine postayla ulaşmasını 
önlemiştir. Bunun üzerine çalışmayı reddeden, çalışma kotalarına ulaşmamak için 
iş yavaşlatan, çalışma koşullarından şikâyet eden hüküm lüler daha iyi koşullarda 
barınma hakkından ve ziyaretçi kabulünden mahrum bırakılm ışlardır (Chang ve 
Thompkins, 2002:60). 1996’da Minnesota eyalet cezaevinde hükümlüler greve 
gitmişler, asgari ücret ve daha iyi yaşam koşulları talep etmişlerdi. Bunun üzerine 
hükiimlii hücreleri aranmış, liderleri disiplin kovuşturmasına uğramış, ayrımcılığa 
maruz kalmış ve izole edilm işlerdir (Burton-Rose, vd., 1998).

Birçok kişinin kulağına aykırı gelse de, cezacvindeki hükümlü işçiler de tıpkı 
tüm çalışanlar gibi güvenli ve anlamlı bir iş, adil ücret ve örgütlenme hakkı talep 
etmektedirler. Texas Cezaevi İşçileri Sendikası (TPLU), hükümlülerin bu tür 
insani haklarının korunması amacıyla 1995’de kurulmuştur. Sendikanın ücret 
adaletinin sağlanması konusunda söz hakkı olmamasına karşın, diğer çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusunda çaba göstermesine izin verilmektedir
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(TPLU, 2007). Oysa Minnesota Cezaevi İşçileri Sendikası (MPLU) asgari ücret 
ödenmesi konusunda ısrarlı çaba içindedir (W illiams, 2003). Bunun nedeni 
eyaletten eyalete miktarı değişmekle birlikte çalışan hükümlülerin elde ettikleri 
ücretin tümüne sahip olamayışlarıdır. Kazanılan sembolik ücretten kurbana ödenen 
tazminat, hükümlünün ailesine gönderilen miktar ve tahliye sonrasında dışarıda 
tutunmasını sağlayacak kadar bir m iktar tasarruf akçesi olarak kesilmektedir. Diğer 
yandan bazı cezaevlerincc çok önem verilen ve cezaevine girişte tıbbi bakım ve 
ilaç masraflarına katkı payı için hükümlülerden alm an ödeme vardır. (Albright, 
2007). Dolayısıyla cezaevinde çalışma kendiliğinden zorunlu hale gelmekte, 
hüküm lüler yaşamlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalmaktadırlar. 
Cezaevi Eylemci Kaynak Merkezi (PARC)6 hükümlülerin çalışma koşullarının 
endüstriyel dünyanın en kötü çalışma koşullan olduğunu vurgulamakta, hiçbir 
gelirin, güvenliğin, sağlık yardımının, mesleki eğitimin sağlanmadığı bu 
ortamda bir sendika ya da dayanışma birliği oluşturmalarına izin verilmediğini 
belirtmektedir (TPLU, 2007).

Ancak bazı durumlarda özellikle Avrupa ülkelerinde sendikalar cezaevindeki 
hükümlülerin ücretlendirilmesinde ak tif rol üstlenmektedirler. Örneğin 
Avusturya’da, son zamanlarda ücret tartışmalarında hükümlülerin çıkarı, Metal 
İşçileri Sendikası tarafından temsil edilmektedir. Hükümlü ücretlerinin düzeyi bu 
sendikanın toplu pazarlık görüşmeleri sonucunda belirlenmektedir. Hükümlüler 
asgari ücret hükmünden açık biçimde m uaf tutulmamışlardır. Tersine hükümlüler 
için asgari ücret Metal endüstrisindeki 18 yaşın üzerindeki vasıfsız işçiler için 
belirlenmiş ücretle ilişkilidir. Bu ücretin yaklaşık % 60’ı ile 90 ’ı arasındadır. Yasa 
koyucunun eğilimine göre bu oran % 75-112,5 arasında yükseltilebilir. Aslında 
hükümlü ücretleri metal işçilerinin en düşük ücretinden daha düşüktür. Fakat 
tekstil ve gıda gibi diğer endüstrilerle kıyaslanabilir. Melal işçileri oranlı cezaevi 
yasası için seçildi tek bir standart oluşturabilmek için. Ücret tarifesi politikasında 
birçok diğer kararlar metal işçilerinin standartlarına dayalıdır (Pilgram, 1999: 
20).

5. T ü r k iy e ’de H ük ü m lü ler in  Ç alıştır ılm ası ve Sen d ik a lar ın  Tavrı:

Türkiye’de özellikle endüstri cezaevleri denilen ve başta Adalet Bakanlığı 
olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gereksinimlerini karşılamak 
üzere imalât yapan, zaman zaman serbest piyasa için sipariş usulü çalışan 
“cezaevi işyurtları” bulunmaktadır. İşyurtlarmda çalışma, ücretlendirme ve bazı 
sigorta kolları hariç iş kanununa uygun biçimde düzenlenmiştir. Sembolik ücret 
esasına göre hükümlülere aylık ortalama 60 YTL ödenmektedir. Bunun dışında
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her hükümlünün işkoluna ve üretime katkısına bağlı olarak “kârdan pay alma” 
uygulaması çerçevesinde yine sembolik bir geliri bulunmaktadır.

İş Kanunlarımız cezaeviııdeki “hükümlü çalışanlar”ı rehabilite edilenler 
olarak ele almakta ve bu tip çalışmayı kanun kapsamı dışında tutmaktadır. Ancak 
4857 sayılı son İş Kanunu eski hükümlülerin istihdama katılmalarını “çalışma 
hakkı” ve “suçun önlenmesi” açısından değerlendirerek, gerek kamu gerekse 
özel sektör için belirli bir kota çerçevesinde eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu 
getirmekte ve kotanın uygulanmaması halinde cezai yaptırım uygulanacağını 
ifade etmekteydi. Ne var ki, 2008 tarihli Yeni İstihdam Paketinin kabulü ile bu 
zorunluluk da ortadan kaldırılmıştır. Oysa sendikalar eski hükümlü istihdamına 
yönelik politikaların hazırlanması ve uygulanması konusunda stratejiler 
oluşturarak katkıda bulunabilirler. Bu yaklaşım da tıpkı diğer ülkelerde olduğu 
gibi cezaevindekileri sendikaların ilgi alanı dışında tutmaktadır.

Türkiye’de eski hükümlülerin değil sendika, herhangi bir dernek kurmaları 
bile mümkün değildir. 1983 tarih ve 2908 sayılı dernekler kanununun 4. maddesi
2. fıkrasında belirtildiği üzere, affa uğramış olsalar bile; hüküm giymiş olanlar 
sürekli olarak dernek kuramazlar. Bu madde 2004 tarihli ve 5253 sayılı yeni 
dernekler yasasının ilgili maddesinde yer almamakla birlikte eski hükümlülerin 
örgütlenmesi açısından henüz uygun koşulların oluşmadığı henüz böyle bir 
derneğin kurulmamış olmasından kolayca anlaşılabilir.

Suça, suçluya ve hükümlüye bakışın diğer toplumlardan çok da farklı olmadığı 
Türkiye’de hükümlülerin çalıştırılması konusunda sendikaların tavrı “ilgisiz” ya 
da “belirsiz” sözcükleri ile nitelenebilir. Sendikaların cezaevinde çalıştırılan, 
özellikle ilk kez suç işlemiş ve genç yaşta olan hükümlülere meslek kazandırılması 
konusunda herhangi bir bakış açısına sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Bununla 
birlikte, aynı işçi sendikaları eski hükümlü kotasının uygulanması konusunda 
ısrarcı politikalar izlerken, işveren örgütleri, batı ülkelerinde kota olmadığı 
noktasından hareketle eski hükümlü istihdamına pek de sıcak bakm am aktadır 
(Tiirk-İş, 2007; TİSK, 2007). Oysa Adalet Bakanlığı ve İŞKUR arasında imzalanan 
bir protokolle eski hükümlülere yönelik istihdam garantili mesleki eğitim 
kursları başlatılmıştır. Bu tür işbirliklerinde işçi sendikaları da paydaşlardan biri 
olarak yer alabilir. Örneğin Devlet Tiyatroları hükümlülerin rehabilitasyonuna 
oyun yönetimi konusunda destek olurken, işçi sendikalarının hükümlü ve eski 
hükümlülerin iş eğitiminde aktif rol oynayabilmeleri gerekir. Sendikalar böyle 
bir destek önerdiklerinde, kuşkusuz Adalet Bakanlığı’nın alacağı tavrı da tahmin 
etmek zordur. Bu belirsizlik devam ederken, 2007 yılında cezaevi nüfusu 87 000’e 
ulaşmıştır ve ilk kez cezaevi nüfusunun toplam nüfusa oranı binde birin üzerine 
çıkmaktadır. Üstelik son yıllarda işlenen suçların büyük çoğunluğunun ekonomik
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kökenli suçlar olduğu düşünülürse (EGM, 2007), bu tür istihdama katılmayı 
kolaylaştıracak faaliyetlerin ne denli önemli olduğu kolayca anlaşılır. Tüketimi 
özendirici ama istihdam yaratmayan ve sosyal koruma içermeyen liberal politikalar 
Türkiye’de de cezaevi nüfusunu artırmakta, bunun sonucu olarak cezaevi inşaatı 
ve donanımına önemli miktarda kamu finansmanı aktarılmaktadır. Bu gelişmeler 
batı ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de cezaevlerinin özelleştirilmesini 
gündeme getirmiş, ancak öneri pek taraftar bulm am ıştır (Savcı, 2004). Oysa 
cezaevi yapımı ve hükümlülerin bakımına ayrılan bütçe, suçun önlenmesi ve eski 
hükümlülerin mesleki eğitimi ve istihdamına yönelik kullanılabilir. Bu konuda 
işçi ve işveren sendikalarının politika önerileri olmalıdır.

Cczaevlerindeki hükümlü işçiler çalışmak zorunda olmalarına karşın af 
uygulamalarında ya da tahliye zamanı geldiğinde doğal olarak yaptıkları işi 
bırakıp gitmektedirler. Oysa cezaevinde siparişler nedeniyle iş devamlılığını 
sağlamak gerekmekte ve bu gereksinimi karşılamak üzere işyurtlarında hükümlü 
olmayan işçiler istihdam edilmektedir. Bu yolla hükümlü sayısı azaldığında bile, 
işin aksamadan devamı sağlanmaktadır. Sürekli istihdam edilen bu işçiler aynı 
zamanda yeni gelen hükümlülere işi iş başında öğreten ustalar olmaktadırlar. 
Türkiye’de cezaevi işyurtlarında hüküm lüler dışında çalışan bu işçilerin bir 
kısmını Türk-İş’c bağlı Ağaç-İş Sendikası örgütlemiştir. Hükümlü işçiler için 
örgütlülük söz konusu olmasa da sendika üyesi işçilerle bir arada çalışıyor 
olmalarının onlar üzerinde herhangi bir etki yaratıp yaratmadığı merak edilebilir. 
Bu amaçla, daha önce cezaevi işyurtlarında gerçekleştirilen bir araştırmadaki 
(Savcı, 2004) bazı gözlemlerin ışığı altında, Ankara ve Ayaş Açık Cezaevlerinde 
örgütlü Ağaç-İş Sendikası’nın üst düzey yöneticisi ile görüşm e yapılmıştır. Bu 
görüşmede temel amaç, sendika yönetiminin hükümlü işçilerin durumuna ilişkin 
gözlemlerini ve hükümlü işçiler ile eski hükümlülerin istihdamı konusundaki 
görüşlerini öğrenmektir. Ancak sendikanın çalışan hükümlülerden çok kendi 
üyelerine ilişkin bilgi sahibi olması nedeniyle, görüşmenin büyük bölümü 
cezaevinde çalışan sendika üyesi işçiler üzerinde yoğunlaşmıştır.

08 No.lu işkolunda A ğaç-İş’in Ayaş’ta 11, Ankara Açık Cezaevinde 34 olmak 
üzere toplam 45 üyesi bulunmaktadır. Sendika 2001 yılından beri Ankara Açık 
Cezaevinde ve 2006’dan beri de Ayaş Açık Cezaevinde örgütlüdür. Örgütlenme için 
ilk adımın cezaevi çalışanlarından geldiğini belirten sendika yöneticisi örgütlenme 
hikâyesini, “bir gün bir arkadaş geldi ve cezaevinde örgütlenmek istediklerini 
söyledi. Böyle başladı” sözleriyle ifade etmiş ve aslında cezaevi işyurtlarında daha 
fazla işçinin sendikalı olmak istediğini belirtmiştir. Örgütlenmenin zorluklarını, 
“işçileri örgütlemek istiyoruz ama işkolu farklılığı nedeniyle örgütleyemiyoruz. 
İm ralı’da 5 kişi üye olmak istiyor. O işkolundaki sendikaların adresini veriyoruz. 
O kadar” sözleriyle dile getirmiştir.
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Sendika yöneticilerine sormuş olduğumuz sorulara almış olduğumuz yanıtlar, 
sendika yetkililerinin hükümlü emeği ile ilgili olarak herhangi bir stratejik görüşe 
sahip olmadıklarını göstermektedir. Hükümlü işçilerin örgütlenmesi konusunda 
Ağaç-İş sendikasının tavrı sorulduğunda sendika yöneticisinin yanıtı, “normal 
çalışanı yapamıyoruz ki cezaevlerinde işçiyi örgütleyebilelim. Örgütlenmek hiç 
mümkün değil. Sendikaların bağlı olduğu konfederasyonlar var. Onlar hükümlü 
çalışm asına duyarlı olmazlarsa bizim diyebileceğimiz bir şey olmaz” biçiminde 
olmuştur. Buna karşın dolaylı da olsa sendikalı işçilerin hükümlü işçilere faydası 
dokunmaktadır. Çünkü cezaevinde çalışan işçilerin sendikalı ve devlet çalışanı 
olmaları, cezaevi işyurtlarını çalışma koşullarının ve mevzuatın uygulanmasının 
denetimi açısından teftişlere açık hale getirmektedir. Bu durumda yapılan 
ve yapılması gereken düzenlemelerden, dolaylı da olsa hükümlü işçilerin 
yararlanmaları söz konusu olmaktadır. Örneğin çalışma ortamının güvenli halde 
bulundurulması, sağlığı tehdit eden koşullarda baret, ağız maskesi, gözlük 
vc eldiven kullanılması gibi uygulamalar hükümlü işçiler için de zorunludur. 
Araştırmamızda hükümlü işçilerin bu kurallara pek de riayet etmediklerini 
gözlemlemiş ve neden kurallara uymaya zorlanmadıklarını sorduğumuzda cezaevi 
yöneticilerinin yanıtları “mahkûm adam ...sıkıntılı işte. ...ısrar edemiyoruz” 
olm uştur (Savcı 2004). Oysa sendika yöneticisi “cezaevi işyurtlarında iş kazaları 
ve işçi sağlığı konusunda seminer düzenledik. Hepsine birer çanta hazırladık. 
M ahkûm lardageldi.O nlargirem ez demedik. Bu eğitimlerde yer almaya başladılar. 
Sadece dinliyorlar” sözleri ile aslında hükümlülere de bir şekilde ulaşabildiklerini 
ifade etmiştir. Burada kuşkusuz sendikanın hükümlü işçileri de kapsayan eğitim 
faaliyetine girebilmesi, cezaevi işyurdu yönetiminin işbirliğine yatkın olmasıyla 
yakından ilişkilidir. Cezaevlerinde yaptığımız araştırmada, yöneticilerin mevzuat 
nedeniyle çok sınırlı yetkileri olmasından şikâyet ettikleri belirlenmiştir. Buna 
karşın işbirliği fırsatlarını değerlendiren, hatta sınırları zorlayan yöneticilere de 
rastlanm ıştır (2004).

Ağaç-İş Sendikası yöneticisi, işyeri temsilcisi ile haftada bir kez görüştüklerini 
ama üyelerle görüşmenin kolay olmadığını ifade etmiş, hak kaybı olmasın 
diye mevzuatın ve mevzuattaki değişikliklerin hemen duyurulmasına özen 
gösterdiklerini belirtmiştir. Bu uygulama ilgilenen hükümlü işçilerin de 
çalışma yaşamına ilişkin mevzuattan haberdar olmalarını sağlamaktadır. Neden 
cezaevlerinde dışarıdan işçiye gerek duyulduğu sorusuna sendika yöneticisinin 
yanıtı, “Hükümlülerin hangisi işi biliyor ki? İşi öğreniyor, gitme zamanı geliyor. 
Oysa cezaevi süreklilik isteyen bir işyeri” biçiminde olmuştur.

Sendika yöneticisi cezaevi çalışma ortamını, “cezaevinde çalışabilmek için özel 
bir vasıf gerekmiyor. Herkes çalışabilir ancak cezaevinde çalışanların bir ağırlığı 
var. Diğer işletmelerdeki üyelerimizden daha disiplinliler ama hükümlülerle
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çalışmanın zor olduğuna ilişkin şikâyet alm adık” sözleriyle tanımlamıştır. 
Ancak cezaevi yönetim inin diğer işverenlerden farklı olmadığını da “cezaevi 
ile yaptığımız iş görüşmeleri özel sektörle yaptığımız iş görüşmelerinden farklı 
değil” sözleriyle vurgulamıştır.

Sendika yöneticisi, eski hükümlülerin istihdamı konusunda özellikle duyarlı 
olduklarını vurgulamış ve “üyelerimiz arasında eski hüküm lüler kimler diye 
araştırmıyoruz. Ama olduklarını biliyoruz. Eski mahkûmların kimliklerinin açığa 
çıkmaması önemli. Bizce üye olmaları ve çalışmaları önem lidir” biçiminde dile 
getirmiştir. Eski hükümlü istihdamına yönelik faaliyeti İŞK U R’un yürüttüğünü 
belirten sendika yöneticisi, ayrıca eski hükümlülere meslek eğitimi verilmesi 
konusunda sendikaların görev ve sorumluluk almak istediklerini söylemiştir. 
Bu sözler sendikanın eski hükümlü istihdamı konusunda duyarlı olduğunu 
göstermektedir.

Sonuç: S en dika lar ın  Tavrı N e  O lm alıd ır?

Sendikaların cezaevi emeğine karşı tepkileri, genellikle cezaevi dışındaki 
emeğin haklarının korunması noktasında önem kazanmakta ve politikaları 
buradan yürütülmektedir. Oysa cezaevine girmeden önce sendika üyesi olmak 
gibi bir deneyim yaşamış olsa bile hükümlü yaftası takılmış olan bir cezaevi 
işçisi, tahliye sonrasında potansiyel sendika üyesi olabilecekken, böyle bir etiketle 
sanki emekçi olma özelliğini tamamen yitirmektedir. Üstelik tahliye sonrasında 
istihdama katılma talepleri toplumun önyargı bariyerine takılmakta, desteksiz 
ve korumasız kalan bu kesim için yol umarsızca suça çıkmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, sendikaların cezaevinde hükümlülerin çalıştırılması konusunda 
ilgisiz olmaları yanlış bir tutum olarak değerlendirilebilir. Bu tavrın nedenleri 
yukarıda görüldüğü gibi karmaşık olmakla birlikte, sendikalar soruna kayıtsız 
kalamayacak konum dadırlar ve konu emek olduğunda hangi koşulda olursa 
olsunlar duyarlı olmak zorundadırlar. Sendikaların hükümlü işçilerle neden 
ilgilenmeleri gerektiğini Schum ann7 (1975) şu üç gerekçeyle açıklamaktadır:

1. Hükümlülerin büyük çoğunluğunun çalışan sınıftan gelmesi ve eski 
hükümlü olarak dışarıda işçi konumunu sürdürecek olmaları,

2. Cezaevi sistemlerinde sürdürülen düşük nitelikli çalışma koşullarının 
varlığı,

3. Kapatılmış hükümlülerin yaşam koşullarının normalleştirilmesinin aslında 
cezaevi personelinin çıkarına olması.

7 Akt. DeJonge, 1999:331. (bkz K.. Schumann, “Was Geht die Gewerkschaften ein Strafvollzug an? Ein 
Tagungsbericht” , Kriminologisches Journal, 3, 237).
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Ancak sendikaların günümüzde giderek daha etkisizleştirilmelerine bakılarak, 
cezaevindekiler ve eski hükümlüler bir yanda dursun, dışarıdaki işçilerin 
haklarının korunmasında bile yeterince etkili olamadıkları göz önüne alınırsa, 
hükümlülere sıra gelmesi kuşkusuz fanteziden öte gidememektedir. Her şeye 
rağmen yapılabilecekler vardır. Sendikalar doğrudan ve dolaylı biçimde hükümlü 
işçilerin cezaevindeki ve tahliye sonrası dışarıdaki konumlarına yönelik çeşitli 
etkinliklerde bulunabilirler. Doğrudan yapabilecekleri etkinlikler arasında 
cezaevlerinde hükümlülerin mesleki eğitimi konusunda cezaevi yönetimleriyle 
işbirliği, istihdam kuruluşları ile paydaş oldukları program ve projelerde görev 
almak gibi uygulam alar yanında, çalışanlarını örgütledikleri cezaevlerinde 
hükümlülerin varlığını işin negatif unsuru olarak tanımlamaktan kaçınmak gibi 
stratejileri takip edebilirler. Örneğin hükümlü sendikalarının kurulmasına izin 
verilen ülkelerde, asgari ücret ve daha iyi çalışma koşulları açısından doğrudan 
bu sendikalara destek olabilirler (Browne, 2007). Özellikle de ilk kez suç işlemiş 
olan ve tahliye olduktan sonra bir daha suça bulaşmamış olan eski hükümlülerin 
sabıka kaydının silinmesi gibi uygulamaların takipçisi olabilirler ve eski hükümlü 
istihdamı için işveren örgütleriyle diyalog kurabilirler. Tüm  dünyada eski 
hükümlülerle yapılmış 400 araştırma tarandığında, özellikle genç yaşta ve ilk kez 
suç işlemiş olanların istihdamı sağlandığında tekrar suç işlemelerinin önlendiği 
ortaya çıkmıştır (TUC, 2006). Örneğin Uluslararası Elektrik İşçileri Kardeşliği 
(1BEW), 1978’den beri San Quentin cezaevinde bir program yürütmekte ve 
hüküm lüler çırak olarak yetiştirilmektedir. Bugüne kadar bu programa katılan 
hükümlülerin % 90 ‘ı bir daha cezaevine dönmemiştir. Oysa aynı cezaevinde geri 
dönüş oram % 80’i bulm aktadır (Erlich, 1995). Nitekim ülkemizde hükümlülerle 
yürütülen bir araştırmada genç yaşta ve ilk kez suç işlemiş olan hükümlülerin 
cezaevlerinde iş öğrenmeye daha istekli ve daha başarılı oldukları belirlenirken, 
ayrıca tahliye sonrasında bu deneyimden kazanılan becerilerle iş bulmayı 
planladıkları anlaşılm ıştır (Savcı, 2004). Bir diğer örnek suçluları yeniden işe 
yerleştirilmesi amacıyla yürütülen “Doğrudan İşe Girmek” adlı bir projedir. 
TUC yararlı bulduğu bu projeyi ak tif biçimde desteklemektedir (TUC, 2006). 
Sendikalar diğer yandan hükümlü istihdamını sağlayacak kota uygulamasının 
sağlıklı biçimde uygulanması için baskı unsuru olabilir ve yaptırımların yaşama 
geçirilmesinde aktif rol üstlenebilirler.

Kuşkusuz, yoksulluğun önlenmesi, eğitim, sosyal refah programları, istihdam 
fırsatları gibi devletin yapması gereken düzenlem eler olmazsa olmaz önlemler 
olarak en başta sıralanmalıdır. Bu önlemlerin takipçisi olmak sendikaların 
politikaları arasında yer alır. Bunun yanında sendikaların dolaylı biçimde hapis 
cezasının önlenmesine (décarcération) yönelik politikalara ve uygulamalara 
dikkat çeken yaklaşımları desteklemeleri, suçun önlenmesine yönelik tedbirlere
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arka çıkmak konusunda duyarlı olmaları gerekir. Şiddet içermeyen suç davranışına 
cezai yaptırımdan kaçınmak, silahların sınırlandırılması, cezaevine alternatif 
kuramların araştırılması gibi konular bu yaklaşım tarafından önerilmektedir. 
A lternatif kurumlar olarak, uyuşturucu tedavi merkezleri, akıl sağlığı merkezleri, 
evsizler için barınaklar, mesleki eğitim okulları, toplum hizmetleri cezaevine 
kapatılmaktan çok daha etkili rehabilitasyon hizmeti sunabilirler. Sendikalar 
bu tür uygulamaların yaşama geçirilmesinde daha duyarlı olabilir, hatta görev 
üstlenebilirler (Chang ve Thompkins 2002).

Sonuç olarak, toplum nüfusuna oranla cezaevi nüfusunun göreli düşük oluşu 
hükümlüleri ve emek potansiyellerini toplumun gözden uzak tutmasına yol 
açmaktadır. Oysa hüküm lüler vardır ve nüfusları giderek artmaktadır. Bu nüfusun 
artışında toplumun ekonomik ve politik örgütlenme biçiminin rolü olduğu 
gözden kaçırılmamalıdır. Emeğin korunması konusu öncelikli olarak ve daima 
işçi sendikalarının ilgi alanında yer almaktadır. Cezaevi nüfusunun genel olarak 
toplumun alt sınıflarından veya bir yönü ile dışlanmışlardan oluşması bile işçi 
sendikalarının konuya ilgisini gerektirmektedir. Küresel çağın gelişimi sendikal 
örgütlenmenin önünü kesmiş ve sendikalar gerileyen kuruluşlar haline gelmiş gibi 
görünebilir. O halde çağın koşullarına uyum konusunda sendikaların kendilerine 
yeni görevler biçmesi hem onların bir yönüyle değişmeleri hem de mevcut sosyal 
vc hukuksal ortamda kendilerini yeniden üretmelerinin ön koşuludur. Bu açıdan 
bakıldığında sivil inisiyatifin güçlendiği bu çağda, sendikalar çalışma alanlarını 
ilkeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirebilirler. Sendikalar var olma 
mücadelelerini sadece üye sayısı üzerinden yürütmek gibi riskli bir yol izlemek 
yerine, daha uzun erimli ama kendilerini daha güçlü kılacak yeni yöntem ler 
geliştirmeye yönelebilirler. Eski hükümlü, engelli, yoksul gençler, işsizler gibi 
gruplara yönelik aktif mesleki eğitim ve çalışma programları yürütebilirler. Bu 
program lar için fonlar ve paydaşlar bulunabilir, uygun program lar çerçevesinde 
projelendirildiğinde de kolayca kullanılabilirler. Bu etkinlikler sadccc suçun 
önlenmesi değil, toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumlulukları ve sendikaların 
kendilerini var etmeleri açılarından da çok önemlidir.
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Siyasal Rejimin ve Sendikacılık 
Hareketinin Krizi

M etin  Özuğurlu*

Türkiye’de devletin, devlet-toplum ilişkisinin ve toplumsal ilişkilerin 
örgütleyici ilkesinin neo-liberal esaslar çerçevesinde yaşadığı dönüşüm, 
Cumhuriyet rejiminin temel niteliklerini de dönüştürerek gerçekleşmektedir. 
Bu durum, hem neoliberal dönüşümü geciktirm iş1, hem de daha sarsıcı bir 
nitelik kazanmasına neden olmuştur. Yönetsel merkeziyetçiliğe dayalı idari 
sistemin neoliberal doğaıltudaki ademi merkezileşmesi Kürt sorununun çözümü 
çerçevesinde rejimin üniter yapısını da dönüşüme zorlamaktadır. İkinci olarak 
neoliberal dönüşümün kamu ve yurttaşlık statüsünde yol açtığı dönüşüm, 
İslami yaşam tarzını benimsemiş yeni orta sınıfa varoluş alanı açmakta, bu ise 
Cumhuriyet rejiminin laiklik ilkesini dönüşüme zorlamaktadır.

Neoliberal gündemin Latin Amerika ülkelerindeki gerçekleşme biçimleri 
ve bunun politik sonuçları ile Türkiye’deki gerçekleşme biçimleri ve politik 
sonuçları arasındaki farklılık, her iki coğrafyanın sahip olduğu tarihsel ve 
toplumsal dokuyla yakından ilgilidir. Yanlış anlaşılmaları önlemek bakımından 
burada gerek etnik gerekse de din temelli talepleri yaratan öğenin, neoliberal 
gündem olmadığı; aksine bunların uzun tarihi referanslara ve farklı gelişim 
evrelerine sahip bulunan sorun alanları olduğu vurgulanmalıdır. Burada sadece 
neoliberal gündemin Türkiye’deki gerçekleşme biçiminin, siyasal rejimin temel 
niteliklerindeki bir dönüşüm olarak yaşanıyor olmasında, din ve etnik temelli

* Doç. Dr., AÜ SBF.
1 Latin Amerika ülkelerinin 1980’li yıllarda yaşadığı dönüşüm süreci, Türkiye’de neredeyse son 30 yıla 

yayılarak ancak gerçekleşmektedir.
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çelişkilerin önemine vurgu yapılmaktadır. Etnik ve din temelli taleplerin, bu 
talepleri dile getiren akımların ısrarla reddetmesine rağmen, ‘balkanlaşma' 
ve ‘şeriat’ tehlikesi şeklindeki yaygın algılanışı bir olgudur. Politik aktörlerin 
niyetlerinden bağım sız olarak neoliberal gündemin etkilenimi altındaki 
Türkiye’de bu talepler, özgün tarihleri ve bölge jeopolitiği içindeki yerleri 
itibarıyla Cumhuriyet rejiminin kurucu ilkelerinde revizyon gerektiren taleplere 
dönüşmüş durum dadır. Tehlike algısının kaynağı da burasıdır. ‘Balkanlaşm a’ 
ve ‘şeriat’ algısını körükleyen diğer bir faktör de etnik ve din temelli sorunların 
uluslararasılaşmış bir karaktere sahip olmasıdır. Örneğin Kürtlerin etnik temelde 
ve dünya kapitalist sistemine avantajlı bir şekilde eklemlenme arzusundaki bir 
ulus olarak bölge çapında şekilleniyor olmasının, Türkiye üzerinde oluşturduğu 
basınç görmezden gelinemez. Aynı şekilde “küresel terörizm in” kaynağı olarak 
görülen İslamcı akımlara karşı küresel bir güvenlik stratejisinin parçası olarak 
İslami hareketi içerden reforme edecek inisiyatifin Türkiye’ye yüklenmiş olması 
ve Türkiye’den “ ılımlı İslamın model ülkesi” olarak söz ediliyor olması da 
görmezden gelinemez. Kaldı ki etnik ve din temelli sorunların uluslararasılaşması 
Kürt ve İslami temalarla da sınırlı değildir. Bu açıdan en canlı örnek Ermeni 
sorunudur. Osmanlının yok oluş sürecinde gerçekleşen bir büyük trajedinin, Türk 
ve Ermeni halklarının yeniden kardeşleşmesi gibi bir açılıma da sahip olmayan 
tarzda güncelleştirilmesi girişimleri ve bu girişimlerin uluslararası planda 
eriştiği yaygınlık seviyesi son derece manidardır. Burada vurgulanan hususların 
‘ulusalcı’ eğilimlerin tehlike algısını pekiştirdiği rahatlıkla söylenebilir. Yukarıda 
ayrıntısıyla değinildiği gibi yeni-sömürgeci bağım lılık ilişkisi derinleşen 
Türkiye gibi ülkelerde, toplumsal muhalefet hareketlerinin ulusalcı tonlar taşıyor 
olmaları yaygın bir olgudur. Dolayısıyla Türkiye’deki ulusalcı eğilimleri türdeş 
ve tekdüze bir alcım olarak görmek suretiyle “savunm acı-reaksiyoner milliyetçi” 
şeklinde adlandırmak ve ‘iktidar savaşları’ denkleminin diğer ucuna yerleştirmek 
sorunludur. Yeniden vurgulamak gerekirse, neoliberal gündemle yeni-sömürgeci 
bağımlılık ilişkileri derinleşen Türkiye gibi ülkelerde bu süreç, egemenliğin 
kaynağı olarak ulusu, iktidar ölçeği olarak da ulus-devleti çözerek gelişmektedir. 
Bu sürecin emekçi sınıflar bakımından anlamı, yurttaşlık statüsünün erozyonu 
(ulusun çözülmesi) ve meta-dışı3 karakteriyle kamunun tasfiyesidir (ulus- 
devlctin çözülmesi). Dolayısıyla yurttaşlık statüsünün bu kez ‘sosyal yurttaşlık’ 
olarak yeniden tanımlanması ve meta-dışı karakteriyle kamunun yeniden inşası 
konulan, neoliberalizm karşıtı m uhalefet hareketlerinin belli başlı talepleri olarak

2 Şutıu söylemeye çalışıyorum: Kürt ve İslami akımların Cumhuriyet rejminin üniter ve laik niteliğine 
bir “tehdit” teşkil ediyor olmaları ancak ve ancak neoliberal dönüşüme tabi tutulmuş bir Türkiye’de 
söz konusu olabilir.

3 Bu kavram Gosta Espiııg Anderson tarafından refah rejimleri tipolojisi geliştirilirken, varlığını piyasa 
gerekleri dışında sürdüren kamu hizmetlerini tanımlamak için kullanılmıştır. Farklı refah tipolojileri 
ise meta-dışılığın yüksek ya da düşük olmasına göre tanımlanmaktadır.
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dikkat çekmektedir. Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı bağımsızlık 
savunusunu öngerektiren bu taleplerin, emek hareketi bakımından ulusun ve ulus- 
devletin yeniden inşası anlamına geldiği açıktır. Nüfusun ezici bir çoğunluğunu 
oluşturan emekçilerin birleşik ve politikleşmiş bir hareketle kendilerini bizzat 
ulus statüsüne taşımalarının nesnel koşulları Türkiye gibi bağımlı ülkelerde 
olgunlaşmış bulunmaktadır. Sınıfın kendisini ulus yapması perspektifini, yani 
Marx ve Engels’in Komünist M anifesto ' da söz ettikleri perspektifi devre dışı 
bırakan ‘ulusalcı’ çevrelerin kimlik siyaseti öğelerine yaslanan “savunmacı/ 
reaksiyoner” pratikleri, Türkiye’de muhalefet hareketinin oluşmasını erteleyen ve 
hatta paralize eden etkilere sahiptir. Şimdi artık söz konusu paralize edici etkiyi 
derinden hisseden örgütlü işçi sınıfı hareketine ve onun solla ilişkisine yönelik 
değerlendirmelere geçebilirim.

3. M u h ale fe t  krizi iç inde örgütlü  em eğin  yeri

Örgütlü emeğin muhalefet krizi içindeki yerini tayin bakımından söylenecek 
ilk söz, bizatihi sendikacılık hareketinin kendisinin kriz içinde olduğudur4. 
Hem mevcut işçiler içinde üye tabanının son derece daraldığı (örgütsel temsil 
krizi), hem de endüstri ilişkileri sistemi içindeki kurumsal etkilerinin son derece 
sınırlandığı (politik temsil krizi), Türkiye ile sınırlı olmayan bir olgudur. Bilindiği 
gibi sendikal krizin en tipik göstergesi sendikalaşma yoğunluğudur. Türkiye 
göstergelerinin yer aldığı aşağıdaki grafik, neoliberal evrede, İskandinav ülkeleri 
bloku ile toplumsal hareket sendikacılığı modelinin ortaya çıktığı ülke gruplan 
dışında kalan bütün ülkeler için aşağı yukarı benzerdir. Aşağıdaki çizimde son 
30-35 yılda Türkiye’de sendikalaşma yoğunluğunun nasıl bir seyir izlediği 
görülmektedir. Sendika üyeliğinde 1990’lı yıllarla birlikte yaşanan dramatik 
erime neredeyse taban noktasına erişmek üzeredir.

Sendikacılık hareketinin krizi tartışmasına girmeksizin şu söylenebilir: 
Türkiye’de sendikacılık hareketinin krizi, neoliberal evrede Güney coğrafyasını 
saran büyük proleterleşme dalgasının bir parçasıdır. Aşağıdaki tabloda da 
izleneceği gibi Türkiye bu sarsıcı dalganın etkilerini 1990’ların ikinci yarısından 
itibaren belirgin bir şekilde hissetmeye başlamıştır.

Son 20-25 yıl içinde kır-kent dengesi köklü bir şekilde kent lehine dönüşmeye 
başlamış; A nadolu’da yeni göç çekim merkezleri, yeni sanayi kentleri belirginlik 
kazanmış, buralarda geleneksel proleterleşme kalıplarını çeşitlendiren yeni 
istihdam biçimleri ortaya çıkmış ve istikrar kazanmıştır.
4 Sendikacılık hareketinin krizi konusunda yeni bir derleme için bkz. F. Sazak Türkiye'de Sendikal 

Kriz ve SendikaI Arayışlar (Derleme) İstanbul: Epos yayınları, 2008. Ayrıca konunun uluslararası 
planda tartışıldığı bir çalışma için bkz. Özuğurlu, M. (2000) “Sendikacılık Hareketinin Krizi ve Yeni 
Gelişmeler Üzerine Gözlemler", A.Ü. SBFD ergisi, Cilt.55, No. 1, Ocak-Mart, (139-171).
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Not: Buradaki rakamlar, toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin toplanı ücretliler içindeki oranlarını 
vermektedir. Bu yanıyla hem resmi sendikalaşma yoğunluğu rakamlarından hem de yasal sınırlamalara 
dayalı hesaplamalardan farklı ancak uluslararası kıyaslamalara daha uygun bir sonuç elde edilmiştir.

Bugüne kadar “küçük burjuva denizi” imgelemine gösterge teşkil eden köyler 
artık, A nadolu’nun bağrında boy atan küresel fabrikaların ucuz işçi depoları 
haline gelmektedir. Kentsel küçük meta üretimi de devingen bir yapı arz ederek 
çözülürken, alt-sözleşmcye tabi koşullarda yeniden oluşmaktadır. Öte yandan 
kentli “yeni küçük burjuvazinin” (yüksek vasıflı, profesyonel gruplar) de statü 
kaybı girdabına kapılarak göreli yoksullaşma ve güvencesiz çalışma koşullarını 
deneyimlediği görülmektedir. Özetle 2000’ler Türkiye’sinde: Kitlesel çapta, kısa 
zaman aralığında hızlı ve geçimlik alan ve olanaklardan koparak gerçekleşen 
bir işçileşme kalıbının başat hale geldiği; bu anlam da yeni bir proleter kitlesinin 
oluştuğu söylenebilir.

Tablo 1. İsihdam edilenlerin yıllara göre işteki durumu (Bin kişi, 1 5 + yaş)

TOP LAM

Toplam Ücretli İşveren
Kendi

. ilCii'.bliUL

Ücretsiz 
_ aile :.sei>i

1990 18.047 7.029 704 4.724 5.591
1995 20.260 8.414 1.046 4.898 5.903
2000 21.581 10.488 1.109 5.325 4.660
2002 21.354 10.625 1.186 5.089 4.455
2004 21.790 11.079 1.020 5.388 4.303
2005 22.046 11.946 1.132 5.438 3.527
2006 23.257 12.906 1.270 5.270 3.812
2007 22.750 13.416 1.330 4.851 3.154

Kaynak: TUİK Hane Halkı İşgücü Anketi "İşteki duruma göre istihdam edilenler"
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Buradaki tartışm a açısından önemli olan husus şudur; yeni proleterlerin vc 
yeniden proleterleştirilenlerin örgütsel temsil meselesi henüz açıklığa kavuşmuş 
değildir. Bu dünya çapında da böyledir. T ürkiye'de ise mevcut sendikacılık 
geleneğimiz, bu yeni kitlenin örgütsel ve politik temsilini üstlenebilecek 
kurumsal esnekliğe sahip değildir. Nitekim Türkiye’de, toplumsal hareket 
sendikacılığı üst adlandırm asına benzer tarzda bir gelişme gerçekleşm iş değildir. 
Nesnel koşullarının belli bir olgunluk seviyesine eriştiği günüm üzde alternatif 
sendikacılık modelinin henüz neden ortaya çıkmadığı sorusu tartışılm aya 
değerdir. O halde ikinci nokta olarak şu ileri sürülebilir: Kriz, sendikacılık 
hareketi içindeki hakim geleneğin özelliklerinin de bir parçasıdır.

Türkiye’de neoliberal sermaye programına direnecek ve geriletecek nitelikte 
m ilitan bir sendikacılık hareketinin ortaya çıkma koşulları var mıdır? Var ise, 
militan sendikacılık hareketi mevcut sendikaların içerden dönüşümü ile mi, 
yoksa kendi dinamiğiyle yepyeni bir kulvarda mı ortaya çıkacaktır? Neyin, 
nereden ve nasıl ortaya çıkacağını tartışmak için hatırda tutulması gereken temel 
bir husus vardır: Bir sendikacılık hareketinin neoliberalizmi geriletebilmesinin 
önkoşulu, işçi sınıfının tümünün çıkarlarını savunması ve örgütlenmesinde de 
sın ıf içi farklılıklara duyarlı bir temsil mekanizmasını yerleştirebilmesidir. Bu, en 
genel terimlerle, birleşik ve politikleşmiş bir sın ıf hareketi demektir. Dolayısıyla 
muhalefet krizi ile bağlantılı olarak örgütlü emeğin bugünkü sorunu, birleşik vc 
politikleşmiş bir sın ıf hareketinin inşa sorunu olarak görülebilir. Bu sorun yumağı 
içinde, 12 milyonluk ücretliler denizinde sayıları bir milyonu bile bulamayan 
örgütlü emeğin durumu şöyle betilenebilir: Örgütlü emek, göreli olarak yüksek 
ücret, sosyal güvence ve sendikal temsil olanaklarına sahip olmanın avantajlarını, 
bunları her an kaybetme tehdidi altında yaşamaktadır. Neredeyse her an köle 
olabilecek bir tür aristokrat pozisyon söz konusudur. Tehditle karşı karşıya 
kaldıklarında kayda değer direnişler sergilenmekte ve fakat bu direnişler işyeri/ 
işletme sınırlarını aşarak genelleşememektedir.

Türkiye’de sendikacılık hareketinin gelişme örüntüleri konusunda bir yol 
ayrımından söz edilebilir. Bir yanda; (i)Yönetişim  aygıtlarında “sosyal ortak” 
olarak yer almaya; (ii) STK ’laşmaya; (iii) işletmedeki üretkenlik koalisyonunun 
bir parçası olmaya (mikro-korporatizm) yönelim olabilir. Bu aslında kriz içindeki 
sendikacılık geleneğinin kendisine bir çıkış yolu olarak gördüğü aşağı yukarı 
biricik hat gibidir. Çünkü m evcut ayrıcalıkları kaybetmeme ve onları idame 
ettirme azminde olup, bu uğurda işçi sınıfının bütüncül çıkarlarını gerekirse çıra 
gibi yakmaktan çekinmeyen bir sendikacılık geleneğimiz mevcuttur. İşçi sınıfının 
bütününün çıkarını değil de, hâlihazırda büyük ölçüde de merkez işgücü özelliği 
gösteren kesimin temsiliyle yetinip işletmenin kârlılık ve rekabet temelindeki
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önceliklerini içselleştiren bir sendikacılık yönelimi Türkiye’de güçlü taraftarlara 
sahiptir.

Bunun karşısında ise sınıfın bütünsel çıkarını savunan bir sendikacılık hareketi 
söz konusu olabilir. Bu yönelim birleşik ve politikleşmiş bir sın ıf hareketi inşası 
anlamına da gelecektir. Türkiye’nin yakın tarihinde bu yönde zorlam alar olmuştur; 
1989 Bahar eylemleri, 1990’ların başlarında kamu sendikacılığı hareketi ve her 
iki dinamizmin üzerinde yükselen Emek Platformu deneyimi, bu yönelimin öncü 
işaretleri olarak görülebilir. Bu noktada sendikacılık hareketini muhalefet krizi 
içinde konumlandırmak maksadıyla siyasal düzlemin çözümlemesine yönelmek 
gerekli hale gelecektir.

Türkiye’de m aalesef başta örgütlü emek olmak üzere toplumsal hareketlere 
ve siyasi akımlara yönelik gözlemlerin, belli bir doyum notasına erişmiş titiz 
araştırma verilerine dayalı olmadığı, bilimsel bakımdan ancak “sistematik 
olmayan gözlem ler” şeklinde ifade edilebilecek bir statüye sahip bulunduğu 
belirtilmelidir. İtiraf etmek gerekirse, bu çalışmadaki gözlem ler de benzer bir 
statüye sahiptir. Yine de işçi sınıfı hareketinin olası gelişme örüntüleri hakkındaki 
kimi kestirimleri somut verilerle ilişkilendirmek maksadıyla bir alan çalışmasının 
verilerinden faydalanılabilir.

Bu çalışmanın yazarı tarafından yürütülen “A nadolu’da yoksulluk ve yeni işçi 
profili” başlıklı alan çalışması, Ağustos-Kasım 2004 ayları içinde 20 ilde yüz yüze 
görüşme yoluyla 1825 işçiye uygulanan anket sonuçlarına dayanmaktadır. 115 
soru ve toplam 330 değişkenden oluşan kapsamlı anket sonuçlarından buradaki 
tartışmamız bakımından anlamlı kimi sonuçları ana hatlarıyla vurgulamak 
gerekirse şunlar söylenebiliri

(i) İşçilerin ‘örgütlenm edeneyim leri’sorgulandığında, araştırmaya katılanların 
% 15’iniıı sendikalı olduğu; sendikasız çoğunluğun sadece % 7’sinin örgütlü bir 
geçmişi bulunduğu, %76 gibi büyük bir kesimin ise ne sendika üyeliği ne de 
örgütlenme girişimi gibi deneyime sahip olduğu anlaşılmaktadır. Çalıştıkları 
işyerlerinde yasal grev, iş bırakma, işyavaşlatm a, yemek boykotu, basın açıklaması, 
yürüyüş gibi kolektif eylemlerde bulunmak gibi mücadele deneyimine sahip 
olanların % 5-15 gibi düşük bir aralıkta gezindiği görülmektedir. Düşük mücadele 
deneyimi ise neredeyse tümüyle sosyal güvenceye sahip “geleneksel” işçilere

5 Sözü edilen alan çalışmasının yayımlanmamış raporu için bkz. Halkevleri Emek Araştırmaları Merkezi, 
Anadolu’da Yoksulluk ve Yeni İşçi Profili (2004 alan araştırması), 2005, Ankara. Halkevleri Emek 
Araştırmaları Merkezi bünyesinde yürütülen bu araştırma başkanlığım Profesör Alpaslan lşıklı’mıı 
üstlendiği AÜ SBF Sosyal Politika Araştırma Merkezinin himayesinde gerçekleşmiştir. Profesör 
Işıkh’nın sahiplenmesi ve cesaretlendirmesi olmasaydı bu çalışma gerçekleşemezdi.
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aittir; “güvencesiz-yeni işçilerin” ise bu deneyimden oldukça uzak oldukları 
anlaşılmaktadır. Öte yandan kitle gösterileri söz konusu edildiğinde, işçilerin 
% 38’inin iş veya sosyal yaşam sorunlarıyla ilgili yürüyüş, basın açıklaması vb. 
b ireylem e katıldığı anlaşılmaktadır. Eylem deneyimi, beklendiği gibi, esas olarak 
“örgütlü-geleneksel” işçilere ait bir özelliktir (%73); güvencesiz em ekçiler ise 
sadece %3I düzeyinde bu yönde bir deneyim sahibi okluklarını belirtmişlerdir. 
Gösteri deneyim ine sahip olanların yaklaşık % 18’i sol içerikli gösterilerde yer 
almışken, sağ içerikli (türban vb.) eylemlerde yer alanlar %2,2 gibi düşük bir 
seviyededir. Gösterilere katılmayan % 62 'lik  çoğunluğun üçte bire yakın bölümü 
bu tür eylemleri doğru bulmadıklarını belirtirken, diğerleri “ işten fırsat olmadı” , 
“çevrede olm adı” gibi eylem karşıtlığı içermeyen gerekçeler ileri sürmüşlerdir. 
K olektif mücadeleden uzak durma nedenleri sorulduğunda en belirgin faktör 
“ işveren baskısı ve işten atılma korkusu”dur (%61); “bir şeylerin değişeceğine 
inanm am a” tutumunu gerekçe gösterenlerin oranı % 25’dir; devletten / polisten 
çekinme (%22) ve aile baskısı (%12) da gerekçeler arasında yer almaktadır.

(ii) İşçilerin kültürel bağ öriintüleri konu edildiğinde ise ortaya çıkan tablo 
şöyle özetlenebilir; “etnik köken”, “mezhep/tarikat” ve “kadın” dayanışma 
türlerinin emekçi saflarda artış kaydettiği, buna karşın “akraba” , “hemşeri” , 
“ işçi/yoksul” ve “kom şu” dayanışmasının gerilediği bildirilmektedir. Dolayısıyla 
emekçiler, sın ıf kimliklerini güçlendirici nitelikte bir kültürel bağ örüntüsüyle 
çevrili olmadıklarını düşünmektedirler.

Araştırmada laik/anti-laik çatışması ve m uhafazakârlaşm a eğilimi gibi güncel 
önemi bulunan alanlarda da sorular soruldu. Bunlardan “Türkiye’nin yönetim 
şeklinin dini esaslara (şeriata) göre düzenlenmesini destekler m isiniz?” sorusuna 
olumlu yanıt verenlerin oranı % 19’dur. Bu önermeye karşı çıkanlar %73 iken, 
fikri olmadığını belirtenlerin oram % 8 ’dir. Şeriat yanlısı eğilimin “güvencesiz- 
yeni” işçiler arasında daha güçlü olması (yaklaşık %25), dikkat çekicidir. 
Bölge itibarıyla bakıldığında, bu eğilimin Güneydoğu ve Doğu Marmara ile 
Ege'de ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Emekçilerin 1/3’lik bir 
bölümünün camiye hiç gitmediği; geri kalanlar içinde ise ayda-yılda gidenlerin 
%24 mertebesinde olduğu anlaşılmaktadır. “Genellikle Cum a’lara” gittiklerini 
belirtenler % 39 oranında iken camiye “her gün” gidenler % 5 ııispetindedir. Alan 
çalışmasında, mevlit okuma, vaaz dinleme, dini sohbetlere katılma ve ibadet gibi 
dini etkinliklere katılma sıklığı temelinde bir “dindarlık ölçüsü” de uygulandı; 
işçilerin % 53’ünün “dindar olmadıkları”, “tamamıyla dindar olanların” ise %3 
gibi küçük bir paya sahip olduğu anlaşılmaktadır.

(iii) Emekçilerin ahlaki öfkesi ve sın ıf bilincini anlam aya olanak tanıyacak 
kimi bulgular da söz konusudur. Aşağıdaki tabloda kimi ahlaki davranış
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biçim lerinin “zengin” ve “yoksul” imgelemleri tem elinde en çok kime 
yakıştırıldığm a ilişkin bulgular yer almaktadır. Birbirinin zıttı addedilebilecek 
tarzda bir zengin/yoksul im gelem enin em ekçilerin bilincinde yer ettiği açıktır.

Tablo 2: Ahlaki terimlerle zengin ve yoksul imgelemi

Zengin Yoksul Fark etmez Toplam N

gösteriş düşkünü 73,4% 6,5% 20,1% 1797

çıkarını gözetme 71,7% 5,9% 22,3% 1791

yasalara uymama 64,5% 9,6% 25,9% 1792

ahlak dışı davranma 59,9% 4,9% 35,3% 1784

siyasetle ilgilenme 50,6% 16,4% 32,9% 1776

Emekçilerin hem kendi öz-imgesini hem de sermaye hakkındaki kanaatlerini 
ifade eden bulgular konusunda şunlar söylenebilir: S ınıf içi ilişkilerde bireyci, 
rekabetçi ve kısmen ataerkil olmayan ve fakat kesimsel bir bilinç düzeyi 
sınırlarını da aşamayan; uzlaşmaz karşıtlığı ancak zengin-yoksul ikiliği 
çerçevesinde tanımlayan, bununla birlikte sermaye ile himayeci ilişki biçimlerine 
de açık bulunan bir zihniyet örüntüsü mevcuttur. Nitekim çatışmacı-uzlaşmacı 
şeklinde, uçlarda kutuplaşan keskin bir bilinç düzeyinden söz etmek mümkün 
gözükmemektedir. S ınıf içi farklılıkların bu konuda da anlamlı bir rol oynadığı 
anlaşılmaktadır. Örneğin otoriteye oportünistçe boyun eğmeyi ifade eden 
“köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin” sözüne “geleneksel işçiler” sadece 
%20 düzeyinde olur verirken, “güvencesiz-yeni işçilerde” bu oranın % 43’e kadar 
çıktığı görülmektedir. Öte yandan “zenginin ya malına yada canına dokunacaksın” 
gibi açık karşıtlık ve şiddet içeren bir yargı söz konusu edildiğinde konumlar 
değişmekte, bu kez yüksek oranda onay verenler “güvencesiz-yeni işçiler” 
olurken (%61), “geleneksel” işçilerin %50 nispetindeki onaylayıcı tutumlarıyla 
göreli olarak daha temkinli yaklaştıkları görülm ektedir (%50,1).

(iv) İşçilerin devlet ve siyaset algıları sorgulandığında, devlet aygıtının 
zenginlere ve güç odaklarına hizmet ettiği yönündeki yargı son derece güçlüdür 
(%80-90 aralığı). Öte yandan, bu eleştirel bakış, liberal devlet karşıtlığından 
tümüyle farklıdır. Emekçilerin himayeci ve sosyal karakterlerin iç içe geçtiği bir 
devlet savunusuna sahip oldukları rahatlıkla söylenebilir. N itekim en güçlü şekilde 
reddedilen politik yargının eğitim ve sağlık gibi hizmetlerin ticarileştirilmesi 
olduğu görülecektir. Emekçilerin yaklaşık % 70’i ise devletin ekonomiden elini 
çekmemesi gerektiği ifade etmekte; devlet savunusunu otoriter bir devlet arzusuna 
taşıyanlar ise emekçilerin sadece dörtte birlik bir kesimini kapsamaktadır. İşçiler
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mevcut siyaset zemininin kendi çıkarlarını temsil etmediği yönünde baskın bir 
eğilime sahiptir. Nitekim işçilerin kendi partilerini kurmaları önermesi %58 
düzeyinde onay görmüştür. Seçim boykotu önerisine % 70’e yaklaşan seviyede 
destek verilirken, bunun aynı şekilde bir parlamento karşıtlığı anlam ına gelmediği 
de anlaşılmaktadır.

Dört noktada ana hatlarıyla özetlenen alan çalışması sonuçlan, “muhafazakar- 
liberal” kanadın “otoriter devlete karşı piyasa toplumunu arzulayan kitleler” 
şeklinde sunduğu toplum tahayyülü ile emekçi sınıfların tutum, davranış ve 
bilinç düzeylerinin örtüşmediğini ortaya koymuştur. Somut verilere dayalı başka 
çalışm alarda6 da görüldüğü gibi örgütlü emek hareketi, neo-liberal gündeme 
karşı azımsanmayacak düzeyde direnişler sergilemektedir. Direnişlerin işyeri ve 
işkolu ile sınırlı kalmayarak nasıl genelleşeceği sorusu, sendikacılık hareketinin 
krizden çıkmasıyla da ilgisi bulunan temel önemde bir somdur. Bu sorunun 
yanıtları, örgütlü emek hareketini olduğu kadar sol siyasal akım lan da yakından 
ilgilendirmektedir. Zira örgütlü işçi hareketinin krizi ile muhalefet krizi iç içe 
geçmiş durum dadır ve her ikisinin çözümü bakımından da birleşik ve politikleşmiş 
bir sın ıf hareketinin inşası anahtar önemde görülmektedir. Latin Amerika solunun 
yürüttüğü tartışm alar ışığında, ‘21. yüzyılın sosyalizmi” bakımından da kurucu 
eylemin bu niteliklere sahip bir sın ıf hareketi olacağı söylenebilir. Dolaysıyla 
konu, sosyalist solu da fazlasıyla ilgilendirmektedir.

Sonu ç yer in e

Bu çalışmada, rejimsel krizler ile neo-liberal gündemle derinleşen yeni- 
sömiirgeci bağımlılık ilişkileri arasındaki içsel bağlantıyı deşifre edecek bir 
muhalefet hareketinin oluşması sorunu, politikleşmiş bir sın ıf hareketinin 
vücut bulması sorunu olarak tanımlandı ve tartışıldı. Bu noktada sendikacılık 
hareketinin kendi özgül sonınlarına vurgu yapıldı ve muhtemel yol ayrımlarına 
dikkat çekildi. Birleşik ve politikleşmiş bir sın ıf hareketinin, üzerinde yükseleceği 
toplumsal zemini anlamak maksadıyla kimi somut verilere dayalı çözümlemelere 
gidildi. Bu değerlendirm eler ışığında sonuç olarak, Türkiye’de işçi sınıfının 
bütüncül çıkarlarını gözeten, işçileri bir sın ıf olarak örgütlerken, aynı zamanda 
onu ulus statüsünde de oluşturan bir işçi hareketinin nesnel koşullarının oluştuğu 
söylenebilir. İşçilerin kendisini ulus olarak örgütlemesi konusu, önceden de 
değinildiği gibi, Marx ve Engcls’in M anifesto'da bahsettiği bir meseledir. Türkiye 
somutunda böyle bir yönelim; örgütlü- örgütsüz ittifakını; güvenceli-güvencesiz 
ve vasıflı-vasıfsız ittifakını sağlamayı gerektirdiği gibi kimlik siyaseti etrafındaki

6 Bkz. Metin Özıığurlu (2007) “Trade union movement in Turkey”, yayımlanmamış bildiri, (Workshop
on TURKEY AND THE EU: Work, Employment and Trade Unions, Middle East Technical University
Economic Research Center, 3 1 May - I June 2007).
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toplumsal parçalanmaya karşı olarak da sosyal yurttaşlık statüsünü savunmak 
durumundadır. Sol akımları da yakından ilgilendiren bu hususu biraz daha 
somutlaştırmak gerekirse şunlar söylenebilir: K olektif sın ıf kimliğini geliştirici, 
dolayısıyla işçilerin mücadele kapasitelerini güçlendirici tarzda olmak kaydıyla 
kooperatif, birlik vb. dayanışma ağları inşa edilmek durumundadır. Sendikacılık 
hareketinin bu alandaki çabası, toplumsal ilişkilerin örgütleyici ilkesi üzerine 
süren bir kavganın parçası olarak düşünülmeli, dolayısıyla lokal bazdaki her 
çaba “sosyal yurttaşlık” statüsünün savunulması/inşasıyla ilişkilendirilerek 
yürütülmelidir.

Politikleşmiş bir sın ıf hareketi, sadece toplu pazarlık sistemi çöktüğü ve 
etkisizleştiği için değil, küresel yönetişim araçları vasıtasıyla emekçi kitleler, 
bölüşüm ilişkilerine müdahale kanallarından da dışlanmış olduğu için, elzemdir. 
Bu yanıyla politikleşmiş sın ıf hareketinin mücadelesi aynı zamda demokratikleşme 
mücadelesidir de. Bu mücadele açısından, her koşulda işçi sınıfının (işsizler, 
yoksullar da dahil) bütününün çıkarlarını savunm ak ve bu savunuyu ulusal çıkar 
mertebesine taşımak büyük önem taşımaktadır.

Sendikacılık hareketi kendi öz krizini aşmak maksadıyla, 'kendi üyesinin 
örgütü' ve üyeleri adına içinde yer aldığı endüstri ilişkileri sisteminin ‘temsili 
kurum u’ olma vasfını hızla terk ederek, işçi sınıfının örgütü olmaya öncelik 
vermeli; örgütlenme, eğitim, yayın vb. çabalara bu amaca dönük olarak yeniden 
biçim verilmelidir. Sendika, sın ıf örgütü olabildiği ölçüde etkili bir kurumsal 
temsile de kavuşacağının bilicinde olmalıdır.

Siyasal saflaşmanın bu parametreleri dikkate alındığında; birleşik ve 
politikleşmiş bir sın ıf hareketinin kendisini kısa bir zaman aralığında iktidar 
talep eder noktada bulma olasılığı düşük değildir. Toplumsal eşitlik talebinin 
siyasallaşması anlamına gelecek bu gelişmenin bireysel ve kolektif özgürlük 
taleplerinin karşılanması bakımından da anlamlı bir zemin teşkil edeceği 
bilinmelidir. Böylesi bir zeminde etnik, din, toplumsal cinsiyet vb. temelli sorunlar, 
toplumsal eşitliğe mündem iç özgürlükler şeklinde çözüme kavuşturulabilecektir. 
Bu çözümün programatik anlamı “sosyal yurttaşlık” ve “sosyal cumhuriyettir” . 
Alternatifi ise neoliberal iktidar blokunun hakimiyetinde icra halindedir: 
Cemaatler federasyonu ve Ilımlı İslam Cumhuriyeti.
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Göç Veren Ülkeler Açısından Beyin Göçü 
ve Beyin Göçüne Yönelik Politikalar

Ş en ay  G ökbayrak*

Küreselleşme ile birlikte, mal, hizmet ve finans akımlarının dolaşımındaki tüm 
engellerin ortadan kaldırılmasına karşın, işgücünün küresel ölçekli dolaşımının 
önündeki engellerin önemli ölçüde varlığını koruduğu görülmektedir.' İşgücünün 
dolaşımında ortaya çıkan bu durumun tek istisnası, yüksek niteliğe sahip 
işgücünün gelişmekte olan ülkelerden, gelişmiş ülkelere olan göç hareketleri bir 
başka deyişle beyin göçüdür. Gelişmiş ülkelerin seçici göç politikaları sonucu, 
ekonomik ve sosyal maliyetinin yüksek olduğu düşünülen niteliksiz göçmen 
gruplarına kapılar kapalı tutulurken; nitelik düzeyi yüksek ve buna bağlı olarak 
göç alan toplumlara önemli ölçüde katma değer sağlayacağı düşünülen göçmen 
gruplarına kapıların açık tutulduğu görülmektedir. Bir adım daha ileri gittiğimizde 
ise, gelişmiş ülkelerin beyin göçünü kendilerine çekebilme adına, aralarında bir 
rekabetin olduğu ortaya çıkmaktadır.

Beyin göçü, genel olarak, yüksek düzeyde eğitim ve niteliğe sahip işgücünün, 
mesleki açıdan verimliliklerini en yüksek düzeyde sergileyebileceklerini 
düşündükleri, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları sağlayan yerlere çalışmak 
ve/veya kalıcı yerleşim amacı ile gitmeleri olarak tanımlanabilir.2 Beyin göçü,

* Yrd. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Böliimü.

1 Küreselleşmenin, sermaye ve işgücü açısından yarattığı bu farklı ortamın özgün bir değerlendirmesi 
için bkz Alpaslan İşıklı (2007), “Sosyal Devlet ve Küreselleşme”, Yeni Orta Çağ içinde. Toplumsal 
Çözüm Yayınları, I. Basım, İstanbul.

2 Beyin göçü kapsamında çok farklı hareket biçimlerinin değerlendirildiği görülmektedir. Bu noktada, 
söz konusu göç biçimlerini sınıflandırarak incelcmck gerekmektedir. Bu sınıflandırma, nitelikli
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günümüzde uluslararası göç hareketleri içinde payını en fazla artıran göç biçimi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD,
2005)’nün verilerine göre, 2003 yılında, A B D ’de 7,8 milyon; Avrupa Birliği- 
19’da, 4,7 milyon; K anada’da, 2 milyon; Avustralya’da ise, 1,4 milyon nitelikli 
yabancı uzman bulunmaktadır.

Beyin göçünün bu denli artmasının temelinde, küreselleşmenin gelişmiş 
ülkeler topluluğu ile dünyanın geri kalanı, bir başka deyişle merkez ile çevre 
arasında yarattığı ve sürekli yeniden üretilen yaşam fırsatları(istihdam, gelir, 
güvenlik, sağlık, eğitim vb) arasındaki eşitsizlik bulunmaktadır. Bu bağlamda 
beyin göçü, hem bu eşitsizlik ortamının bir sonucu, hem de uzun dönemde bu 
ortamı besleyen ana renklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tablo 
içerisinde, beyin göçünün asıl olarak merkezden kaynaklı bir çekim gücü sonucu 
oluştuğu görülmektedir. Göç alıcısı konumundaki gelişmiş ülkelerin niteliği teme! 
alan seçici politikaları ise, bu gücü daha da artıran bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu ülkeler katı göç politikalarını, kendi gereksinimleri doğrultusunda, 
nitelikli göçmen grupları için esnekleştirmekte ve göç politikalarındaki yetki 
alanlarını ulusal düzlemde tanımlamayı sürdürmektedirler.

Göç alan ülkelere karşı, göç veren ülkeler açısından beyin göçünün önemli bir 
kayıp yarattığı açıktır. En genel anlamda bu kayıp, nitelikli insan gücünün kaybı 
ile kalkınma yarışında merkez ve çevre arasındaki açığın, çevre aleyhine sürekli 
artması ve bir kısır döngü içerisine girilmesidir. Bu noktada, beyin göçünün, göç 
veren ülkeler açısından yaratacağı olumsuz etkileri azaltmak ve/veya ortadan 
kaldırm a yönünde politikaların önemi yadsınamaz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bu politikaların ise, tıpkı göç alan ülkelerin politikalarında olduğu gibi, ülkelerin 
kendi özgün koşullarına göre şekillenmesi gerektiği açıktır. Bununla birlikte, 
bu yönde oluşturulacak politikaların gereğine ve biçimlerine ilişkin olarak ilk

işgücünün emeğinin ürününün ağırlıklı olarak nerede ve nasıl değerlendirildiği ölçütünden hareketle 
yapılabilir. Bu açıdan tam göç; kısmi göç ve gizli göç olmak üzere üç ana grubun tanımlanması 
olanaklıdır. Tam göç; nitelikli işgücünün gittikleri ülkeden oturma hakkı ya da vatandaşlık kazanarak, 
emeğinin ürününün tamamıyla göç edilen ülkede değerlendirdikleri durumu ifade etmektedir. Söz 
konusu durumda, emeğin ürününün ortaya çıkardığı katma değerin, göç veren ülkeye herhangi bir 
katkısı söz konusu değildir. Kısmi göç ise; mesleksel açıdan belli bir süre ve belli bir amaçla yurt 
dışına giden ya da sürekli olarak gelip-gitme bir başka deyişle yılın bir bölümünü kendi ülkesinde, 
diğer bölümünü ise yurt dışında geçirme şeklinde süreğen bir akışkanlığı ifade etmektedir. Gizli Göç 
olarak adlandırdığımız kategori ise, fiziksel olarak göç etmemekle birlikte, özellikle literatürde çok 
uluslu şirketlerin bölgesel birimlerinde çalışanların emeklerinin ürünlerinin bu şirketler aracılığıyla 
çok ulusluların merkezlerinin olduğu ülkelere aktarılması durumunu ifade etmektedir. Bu tanımlama 
içine, nitelikli işgücünün kendi ülkesinde kalmakla birlikte sürekli olarak yarattığı ürünü başka bir 
ülke yararına kullanılması için çalışması olgusu da dikkatli bir değerlendinııeden geçirilerek dahil 
edilebilir (Gökbayrak,2006:30-31). Bu çalışmada beyin göçüne yönelik değerlendirmeler tam göç 
kategorisi ele alınarak yapılacaktır.
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girişimler, göç veren ülkelerin kendilerinden değil, Dünya Bankası, Uluslararası 
Para Fonu ve Birleşmiş M illetlerin çeşitli uzmanlık kuruluşlarından gelmektedir.

Bu çalışma, bu noktadan hareketle, beyin göçü veren ülkeler açısından, göçün 
olumsuz etkilerini azaltma; uzun dönemde ise göçü önleme yönünde ortaya 
çıkan politikaları değerlendirme amacı taşımaktadır. Bu amaç kapsamında, beyin 
göçünün etkilerini azaltma ve önlemeye yönelik politika önerileri nelerdir? 
Bu politika önerileri var olan yapısal koşullar altında ne ölçüde geçcrlidir? 
Söz konusu politikaların başarı şansı nedir? Başarı şansını belirleyen unsurlar 
nelerdir? sorularına yanıt aranmaya çalışılacaktır. Bu yanıtların ancak beyin 
göçü konusunda göç veren ve alan ülkeler arasında ortaya çıkan karşıt renkler 
armonisinin özellikleri dikkate alınarak verilebileceği düşünülmektedir. Beyin 
göçüne yönelik politik yaklaşımların değerlendirilmesi, ilk olarak olgunun farklı 
nedensellik düzlemlerinde analiz edilmesi ile olanaklıdır. Bu varsayım temelinde, 
çalışmanın ilk kısmında öncelikle beyin göçünün nedenleri tartışılmaya 
çalışılacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise, beyin göçünün göç veren ülkeler 
açısından ortaya çıkardığı etkileri azaltmak ve göçü önlemek adına ortaya konulan 
politika önerileri değerlendirilecektir.

1. Beyin G ö çü n ü  A n la m a k

Beyin göçü ilk bakışta, yüksek niteliğe sahip kişilerin, daha iyi çalışma ve 
yaşam koşullarına ulaşmak amacıyla, ülkelerindeki koşullar ile gitmek istenilen 
ülkelerdeki koşulların göreli karşılaştırmasına, bu bağlamda da fayda-maliyet 
analizlerine dayanan bireysel bir karar olarak görülmektedir. Bununla birlikte, 
olgunun derinlemesine analizi, beyin göçünün bireysel bir karar olmanın ötesinde, 
asıl olarak yapısal bir takını etkenler sonucu ortaya çıktığını göstermektedir. Bu 
noktada, beyin göçü, yapısal, mesleksel, bireysel ve kolaylaştırıcı unsurlar olmak 
üzere dört nedensellik düzleminde incelenebilir. (Gökbayrak, 2006).

Bu unsurlar içerisinde de yapısal unsurların temel çerçeveyi belirlediği 
düşünülmektedir. Yapısal unsurlar sadece beyin göçünü belirlem ede ön plana 
çıkmamakta, beyin göçüne yönelik politikaların öncelikli hedef alanı olarak da 
karşımızaçıkmaktadırlar. En genel anlamda, beyingöçü,diğertipgöçhareketlerinde 
olduğu gibi dünya sisteminin, günümüzdeki adı ile küresel kapitalizmin içsel 
gelişim sürecinin beraberinde getirdiği ekonomik, sosyal ve siyasal bir takım güç 
dengesizliklerine bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle, gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler arasındaki ilişkiler çerçevesinde oluşan genel asimetriye, 
yüksek eğitim ve niteliğe sahip bir grubun verdiği yanıtı temsil etmektedir 
(Portes, 1976:491). Bu yanıtın günümüzde bu kadar kolay verilebilmesinin nedeni 
ise, bilgi, yenilik ve teknolojinin, güncel üretim biçimlerinin özünü ve uluslararası
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piyasalarda rekabetin temel itici gücünü oluşturmasından kaynaklanmaktadır. 
İşgücünün göçü anlamında göç hareketlerinin temel özelliği, kapitalizmin doğuşu 
ile ortaya çıkması ve sonraki dönemlerde de sistemin üretim ve birikim rejimlerine 
göre şekillenmesidir. Bu temel özellik dikkate alındığında, neden günümüzde 
nitelikli işgücüne kapıların açıldığı çok daha iyi anlaşılmaktadır. Değişen 
üretim biçimleri, “bilgi işçileri” olarak adlandırılan nitelikli işgücüne olan talebi 
önemli ölçüde artırmaktadır. Bu talep artışı kendini en fazla, küresel işbölümü 
çerçevesinde, bilgi ve teknolojik yenilikler üzerinde kontrol gücünü kaybetmek 
istemeyen gelişmiş ülkelerde göstermektedir. Bu bağlamda beyin göçü esas olarak 
talep çekişli bir süreç tarafından belirlenmektedir. Straubhaar (1986:843), bu 
özelliği, tüm göç hareketleri için tanımlamakta ve göçmek isteyenlerin varlığının 
göç için gerekli ama yeterli koşul olmadığını, bu bağlamda yeterli koşulunun 
göçmen işgücü talebine bağlı olarak ortaya çıktığını belirtmektedir. Bu talebin 
gelişmiş ülkelerin neden iç kaynaklarından karşılamak yerine, dışarıdan göçmen 
ithali yoluyla karşıladığına ilişkin soru doğal olarak akıla gelmektedir. Bu soruya 
verilecek ilk yanıt, tam zamanlı üretim sistemlerinin uygulandığı ve sürekli olarak 
yenilendiği bir ortamda, bu talebi içsel kaynaklardan karşılamanın çok uzun ve 
maliyetli olmasıdır. İkinci olarak, gelişmiş ülkelerin nüfus yapılarında ortaya 
çıkan yaşlanma olgusu, işgücü dengesinin korunması için, kısa vc orta dönemde, 
göçü öncelikli bir araç haline getirm ektedir (Gökbayrak, 2006:52-55). Gelişmiş 
ülkelerin küresel işbölümü içindeki konumunun sürdürülebilirliği için, nitelikli 
göçmen işgücü vazgeçilemez bir öneme sahiptir ve niteliğe prim veren seçici 
göç politikaları da bu süreci gerçekleştirecek üst yapı kurum lan olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 1965 yılında göç politikasında 
ırka dayanan kotaları kaldırarak, niteliğe dayanan kota sistemine geçiş ile bu 
süreci başlatan ilk ülke olmuştur. 1990 yılında göç yasasında yapılan değişiklik 
ile bu çok daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. ABD'niıı nitelikli göçmen 
kabulünde, en başta işverenlerin gereksinimlerinin ağır bastığı lobilerin etkisi 
olduğu düşünülmektedir (Martin, vd, 2000; Iredale, 2002:803-804). Avrupa Birliği 
düzeyinde ise, henüz ortak bir göç politikası oluştuııılamadığı görülmektedir. 
Bununla birlikte, üye ülkelerin kendi ulusal yetki alanı içinde tanımlamakta 
ısrar ettikleri göç politikalarında, özellikle 2000’li yılların başlarından itibaren 
nitelikli göçmenlerin kabulünü ve istihdamını kolaylaştıracak düzenlemeler 
içinde oldukları açıktır (M ahroum, 2001).

Beyin göçü alan ülkelerin yarattıkları çekici ortam, göç veren ülkelerdeki fırsat 
yoksunluğu ile birlcşince göç kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sürecin 
kırılma noktası ise, göç alan ve veren ülkelerdeki meslek ortamının -istihdam, 
ücretler, kurumsal alt yapı, araştırma ve geliştinne faaliyetlerine ayrılan kaynaklar 
gibi unsurlar etrafında oluşan- özelliklerinde ortaya çıkmaktadır. Bir adım daha
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ileri gittiğimizde, göç alan ve veren ülkelerdeki meslek ortamı farklılıklarının da, 
beyin göçünde temel belirleyici konumunda olduğunu belirttiğimiz eşitlik sorunun 
bir sonucu olduğu görülecektir. Bu yapı içerisinde, giderek uluslararası hale 
gelen eğitim sistemleri ise ana katalizör görevini görmektedir. Türkiye açısından 
da sorun tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Eğitim ve istihdam politikaları 
arasında yaşanan eşgüdümsüzlük ve planlama sorunu, işgücü piyasalarının 
var olan durumu ile emebileceğinden, çok fazla sayıda ve nitelikte işgücünün 
yetiştirilmesine neden olmaktadır. Bu durumda ilk olarak, bilindiği gibi eğitimli 
genç işsizliği ortaya çıkmaktadır. Bir şekilde işgücü piyasasına girebilen eğitimli 
işgücü ise, formasyonuna tam olarak uygun işlerde istihdam edilmediği için lıem 
göreli düşük ücretler ile çalışmak zorunda kalmakta hem  de iş tatmini açısından 
ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu beraberinde kaçınılmaz olarak beyin göçünü 
getirmektedir. Yurt dışında yerleşik hale gelmiş, temel bilim ler ve mühendislik 
bilimleri alanında çalışan mühendislere yönelik araştırmamızın, göç nedenlerine 
ilişkin verileri de, bu saptamayı destekler niteliktedir. Araştırma kapsamında yer 
alan mühendisler, göç kararının verilmesinde birincil öncelikli neden olarak en 
fazla uzmanlık alanına yönelik iş olanaklarının yokluğunu, ikincil öncelikli neden 
olarak maddi tatminsizlik ve üçüncü öncelikli neden olarak ise çalışma yaşamında 
liyakatin olmaması ile huzursuzluk veren insan ilişkilerini belirtmişlerdir. Çekici 
nedenlerin dağılımı da, itici nedenlerin dağılımına paralellik göstermektedir 
(Gökbayrak, 2006:280-287). Bu anlamda Türkiye’den beyin göçü, Baldwin 
(1970)’iıı tanımladığı “beyin taşm ası” durumu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu taşan beyinler en üstte olanlar olduğu için, gelişmiş ülkelerin seçici göç 
mekanizmaları tarafından emilmektedir. Eğitim sistemlerinin özellikleri, göç 
sürecinde de önemli bir yer tutmaktadır. Bunu iki yönlü düşünmek olanaklıdır. 
İlki gelişmiş ülkelerde ticari bir sektör haline gelen lisans-üstü programlara 
yabancı öğrenci akım ları3, beyin göçünü başlatan ilk adım olmaktadır. Bu 
ülkelerde eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, oradaki çalışma koşulları ile 
ülkelerindeki çalışma koşullarını karşılaştırdıklarında ya geriye dönmemekte ya 
da geriye dönüp bir süre sonra tekrar geri gitmektedirler. Bir başka açıdan ise, 
eğitimin giderek özelleştirilmesi, bu bağlamda hem yurt içindeki hem de yurt 
dışındaki eğitimin bireylerin kendi kaynakları ile finanse etme eğiliminin, kalıcı 
göç kararın verilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Bu süreçte, başta çok uluslu şirketlerin içsel işgücü piyasalarındaki dolaşım 
kolaylıkları, deniz aşırı istihdam hizmetlerinin kurumsallaşması, nitelikli 
potansiyel göçmen gruplarının yurt dışında meslektaşları ile oluşturdukları ağ

3 A B D 'de bio-teknoloji alanında lisans-üstü eğitim çalışmalarının yapılanması ve bu çerçevede yabancı 
öğrenci ve bilim insanlarının rollerine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Sergio Diaz- Briquets 
vc Charles C. Cheney (2002), Biomedical Globalization: The International Migration o f  Scientists, 
Transaction Publishers.
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yapılar, göç sürecinin maliyetini azaltan ve bu bağlamda beyin göçünün belli 
hedeflere ulaşmasını sağlayan kolaylaştırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Gökbayrak, 2006:84-91).

Yukarıda beyin göçünün ortaya çıkmasında öncelikli etkenler olarak 
değerlendirmeye çalıştığımız yapısal unsurlar ışığında, beyin göçünü, bireyin 
kişisel bir eylemi olarak görmek olanaksızlaşmaktadır. Beyin göçü, küresel 
üretim ve birikim rejiminin özelliklerinden etkilenen, söz konusu sistemi etkileyen 
ve belli bir süre sonra, çeşitli araçlar ile süreklilik kazanmasına neden olan çok 
boyutlu bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Beyin göçünün var olan haliyle, göç alan ülkeler açısından ağırlıklı olarak 
olumlu, göç veren ülkeler açısından ise olumsuz etkiler ortaya çıkardığı açıktır. 
Küresel açıdan değerlendirildiğinde ise, ilk olarak bilginin evrenselliği dikkate 
alındığında tarihin her döneminde olduğu gibi, bu dönemde de, özellikle kısa 
dönemli akımlar, bilgi toplumunun etkileşimini artırarak önemli gelişmelere 
katkıda bulunmaktadır. İkinci olarak, gelişmiş ülkelerdeki çalışma koşullan, söz 
konusu işgücünün verimliliğine önemli etkilerde bulunarak, küresel hasılanın 
artmasına katkıda bulunmaktadır. OECD ülkelerindeki işgücünün % 3’nün 
akışkanlığının, küresel ölçekte yıllık 150 milyar ABD doları kazanç yaratılmasına 
neden olduğu tahmin edilmektedir (OECD, 2004:12). Bununla birlikte, asıl sorun 
kaynağı, nitelikli göçmen işgücü sayesinde ortaya çıkan küresel refah artışının, tüm 
kürede eşit biçimde böliişümüne olanak sağlayacak mekanizmaların olmamasıdır. 
Bu noktada, beyin göçü, göç veren çevre ülkelerden, göç alan m erkez ülkelere 
karşılıksız bir transfer olarak ortaya çıkmaktadır.

Göç veren ülkeler açısından beyin göçünün ortaya çıkardığı sonuçlar göz 
önüne alındığında, bu sonuçların etkilerini azaltma ve ortadan kaldırmaya yönelik 
politikaların gerekliliği açık bir biçimde karşımızda durmaktadır. Çalışmamızın 
bundan sonraki bölümünde, bu politikaların özellikleri değerlendirilmeye 
çalışılacaktır.

2. G öç Veren Ü lkeler  A ç ıs ından  Beyin  G ö çü n e  İlişkin P o lit ika lar

Beyin göçünün göç veren ülkeler açısından ortaya çıkardığı etkileri azaltmak 
ve/veya göçü önlemeye yönelik politik yaklaşımlar, beyin göçünün hız kazandığı 
1960’lı yılların ortalarında tartışılmaya başlanmıştır. Tarihsel bir perspektifle 
olguya yaklaşıldığında, beyin göçüne ilişkin ilk politik yaklaşımlar, 1970’li 
yıllarda, olgunun, göç veren gelişmekte olan ülkelerin net kaybı ile sonuçlandığı 
yargısından yola çıkarak, özellikle göç veren ülkelerin kendi sorunlarına yönelik
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belirleyici yönde hareket etmesi gereğine vurgu yapmışlardır. I990’lı yılların 
sonlarına doğru ise, beyin göçüne yönelik politikaların, küreselleşmenin hazırladığı 
ortam çerçevesinde, göç veren ulus devletlerin hâkimiyet alanlarından çok ulus 
ötesi ve uluslararası bir takım kuruluşlar tarafından tartışıldığı görülmektedir. Bu 
bağlamda, beyin göçünün göç veren ülkeler açısından ortaya çıkardığı olumsuz 
etkileri gidermeye yönelik politik tartışmaların, göç veren ülkelerin kendi içsel 
gereksinimlerden öte, dışsal etkenler aracılığıyla gündeme gelmesi söz konusudur. 
Genel olarak bu politikaları, beyin göçünün göç veren ülkeler üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak ile beyin göçünü tersine çevirme ve önlemeye yönelik olarak 
iki ana grup içerisinde değerlendirm ek olanaklıdır. Bununla birlikte, uygulamada 
farklı politika demetlerinin iç içe geçtiği de görülebilmektedir.

2.1. Beyin G öçü nü n  O lu m su z  Etkilerini G id e rm e y e  Y önelik  
Politikalar

Bu politikaların ortak özelliği, beyin göçünün ortaya çıkmasından sonra, göç 
veren ülkelerin, çeşitli şekillerde bu olgunun etkilerini gidermeye yönelik çabalara 
odaklanmasıdır. Bu bağlamda beyin göçünü önlemek ya da tersine çevirmek gibi 
bir amaç taşımadıkları görülmektedir. Bu politika demeti içinde, beyin göçü 
vergisi; göçü sınırlandırıcı politikalar; uluslararası anlaşm alar ile beyin göçünü 
düzenleme; uluslararası göçmen istihdamı ile beyin göçünü dengeleme ve son 
olarak da oldukça yeni tartışm alar olarak karşımıza çıkan yurt dışında yerleşik 
hale gelenlerin oluşturdukları ağ yapılar ile göç veren ülkelerin kalkınmasına 
yardımcı olmak gibi politika önerileri yer almaktadır.

2.1.1. Beyin G öçü  Vergisi

Beyin göçünün I960’lı yılların ortalarından başlayarak sergilediği hızlı 
yükseliş ve göç veren ülkeler açısından ortaya çıkardığı olumsuz etkileri 
değerlendiren yaklaşımların ağırlığı, söz konusu dönemde, geniş tartışma alanı 
bulan “beyin göçü vergisi” önerisini beraberinde getirmiştir. Bhagvvati’nin, beyin 
göçünün göç veren ülkeler açısından ortaya çıkardığı kayıpları göz önüne alarak 
ortaya koyduğu vergilendirme modeline göre, on yıl gibi bir süre ile nitelikli 
göçmenlerin gelişmiş ülkelerde kazandıkları gelirin, gelişmekte olan ülkeler 
tarafından vergilendirilmesi; bu vergilerin gelişmiş ülkeler tarafından toplanarak 
Birleşmiş M illetler tarafından yönetilecek bir fonda toplanması ve gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınma çabalarına yardımcı olacak yönde kullanılması önerilmektedir. 
Vergilendirme olayının gerçekleşmemesi durumunda ise, ikinci bir öneri olarak, 
gelişmekte olan ülkelerden göç eden uzmanların uzun dönemli anlaşmalar 
çerçevesinde, Birleşmiş Milletler, OECD, Dünya Bankası gibi kuruluşlarda,
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gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çalışmalarında yer alması önerilmektedir 
(Bhagwati, 1976:723-725).

Söz konusu yaklaşım, o dönemde başta Birleşmiş M illetler olmak üzere 
uluslararası kuruluşlar tarafından olası bir politika olarak tartışılmıştır. 
Günümüzde de, beyin göçü vergisi, göç veren gelişmekte olan ülkeler için bir 
yol olarak düşünülmekle birlikte, söz konusu öneriyi tekrar gündeme getirenler 
bile işlerliğine ilişkin kuşkuları ön plana çıkarm aktadırlar (Straubhaar, 2000; 
Lowell ve Findlay, 2002). Bu kuşkuların başında, verginin büyüklüğüne ve 
nasıl toplanacağına ilişkin bazı engellerin bulunması gelmektedir. Bunun yanı 
sıra, vergilendirmenin uygulamada işlerlik kazanmasının önünde, en önemli 
engel olarak, uygulanan vergi sistemlerinin özellikleri belirtilmektedir (Lowell, 
2001). Uluslararası hukuksal düzenlemelere göre, bir ülke kendi toprakları 
dışında bulunan bir vatandaşını ancak vatandaşlık statüsünü sürdürdüğü sürece 
vergi sorumlusu olarak ilan edebilmektedir. Bununla birlikte, gelişmekte olan 
birçok ülke, sömürge döneminden kalma bir mantık ile vergi sistemlerinde, 
vergi sorumluluğu için vatandaşlığı değil ikametgâh esasını benimsediğinden, 
uygulamada gelişmekte olan ülkelerin, yurt dışında bulunan yurttaşlarının oradaki 
kazançları üzerinden vergi alma gibi bir yasal hakkı bulunmamaktadır.

Tüm bu zorluklar nedeniyle, 1970’li yıllarda ortaya atılan vergilendirme 
politikası, o dönemde tartışılmakla birlikte, uygulamada işlevsel olarak karar 
alma mekanizmalarına yansıtılm am ıştır. Küreselleşme ile birlikte etkisini artıran 
piyasa çekişli uluslararası akışkanlık düşüncesi; bu bağlamda devletin koruyucu 
nitelikli karışımlarının ortadan kaldırılması ve/veya m ininize edilmesi gereğinin 
gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, beyin göçü 
vergisinin işlerlik kazanabilecek bir politika olarak ortaya konulması oldukça 
güçtür.

2.1.2. Beyin  G ö çü n ü  Sın ırlandırıc ı  N itelik li  Politikalar

Göç veren ülkelerin, beyin göçünü sınırlayıcı yöndeki uygulamalarının başında, 
özellikle belli süreler ve am açlar için yurt dışına gönderdikleri öğrenci ve/veya 
uzmanların sürenin bitiminde ülkelerine dönerek, zorunlu hizmette bulunmaları; 
geri dönülmediğinde ise belli yaptırım lara gidilmesi gelm ektedir (Lowell ve 
Findlay, 2002). Bunun yanı sıra, özellikle kalıcı göçte önemli bir basamak olan 
öğrenci göçüne ilişkin olarak, yurt dışında burslu öğrenci gönderme olanaklarının 
sınırlanması da uygulamada görülen örneklerdir.

Özellikle kalıcı göçü sınırlandırıcı yönde bir takım düzenlemelerin, göç alan
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ülkeler tarafından da en azından görünürde uygulanmakta olduğu belirtilmelidir. 
Göç alan ülkelere kabullerin, öncelikle geçici nitelikteki bir takım vizeler ile 
olmasının, göç veren ülkeler açısından ortaya çıkan olumsuz sonuçların etkilerini 
azaltmak için kullanılabileceği belirtilmektedir (Lowell, 2001). Ancak geçici 
nitelikli işgücü alınılan sağlayan vizelerin, kalıcı yerleşime ortam sağlayan 
özellikleri nedeniyle, belli bir süre sonra büyük oranda kalıcı niteliğe dönüştüğü 
görülm ektedir (Gökbayrak, 2006).

Göç veren ülkeler açısından ise, beyin göçünü sınırlandırıcı yöndeki politikalar, 
hala birçok gelişmekte olan ülke için önemini korumakla birlikte, yaşama ve 
çalışma standartları açısından uygun ortam lar yaratılmadan, insanları zorla bir 
yerde tutmanın olanaksızlığı ya da hakkaniyeti açısından eleştiriye açıktır. Göç 
veren ülkelerin, öncelikli yaklaşımının, göçü sınırlandıran yasal düzenlemeler 
yerine, göç tercihini ortadan kaldıracak yönde, ekonomik, sosyal ve siyasal 
yaşamın istikrarına yönelik bir takım düzenlemelere gitmesi çok daha etkin bir 
yol olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.1.3. U lus lararası A n la şm a la r  ile Beyin  G ö çü n ü n  D ü zen len m esi

Bu yaklaşım, öncelikle Birleşmiş M illetler’e bağlı uzmanlık kuruluşları 
tarafından önerilmiş ancak, bu öneriler yasal anlamda düzenlemelere konu 
olmamıştır. Gelişmiş ülkelerin, genel olarak yüksek niteliklere sahip insan 
gücü açısından kendilerine özgii seçici politikalarını sürdürme yönünde tavır 
sergilemesi, beyin göçünün uluslararası normlar ile düzenlenememesinin temel 
nedenidir. Ayrıca, bazı bölgesel ve çok uluslu anlaşmaların yaşama geçirilişinde, 
gelişmekte olan ülkelerin konumlarından kaynaklı dezavantajlar, bu politik 
yaklaşımın potansiyel işleri iğinin ortaya çıkmasına izin vermemektedir. Bukonuda, 
öncelikli bir düzenleme olarak, Hizmetler Ticareti Genel Anlaşması (GATS)’nın, 
gerçek kişilerin hareketliliğine yönelik dördüncü maddesi öne çıkarılm aktadır1 
(Lowell ve Findlay, 2002; W ickramasekara, 2003; OECD, 2004). Ancak, Dünya 
Ticaret Ö rgütü’ne üye devletlerin, gerçek kişilerin hareket serbestliğinden elde 
etmek istedikleri am açlar birbirinden oldukça farklıdır. İşgücünün akışkanlığına 
küresel bir nitelik kazandınnak, üzerinde uzlaşıya varılmış bir unsurdur. Ancak 
bu akışkanlığın ortaya çıkaracağı avantajlardan tüm ülkelerin aynı oranda 
yararlanmadığı da bir gerçektir. Her şeyden önce, GATS kapsamında gerçek 
kişilerin hareketliliğine yönelik düzenleme, yerleşim  ve vatandaşlık kazanma 
amacı taşıyan göç hareketlerini içermemektedir. GATS, gerçek kişilerin hareketi

4 Burada gerçek kişilerin hareketliliği ile tanımlanmak istenen, gerçek kişilerin geçici hareketleri 
çerçevesinde ortaya çıkan hizmet ticaretidir. Bu kapsamda hareketliliği düzenlenenler, bir başka 
ülkenin işgücü piyasasına geçici olarak giren mühendis, teknisyen, avukat gibi bağımsız meslek 
sahipleridir.
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kavramının belirsizlikler içermesinden dolayı da önemli tartışmalara neden 
olmaktadır (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Adlung, 2004). Söz konusu 
düzenlemede, gerçek kişilerin hareketi aracılığıyla hizmet ticaretinden kasıt, bir 
üye ülkenin hizmet sunucusunun gerçek kişilerin varlığı yoluyla diğer bir ülkede 
faaliyette bulunmasıdır. Bu noktada, asıl hareket serbestisi kazandırılmak istenen 
hedef kitlenin, çok uluslu şirketlerin içsel işgücü piyasaları içindeki çalışanlarının 
olduğu belirtilmektedir (Erdoğdu, 2002:88). GATS’ın, beyin göçünü düzenleme 
açısından taşıdığı bir başka sınırlılık, anlaşma kapsamında üye devletlerin 
sıralanan hizmet ticareti biçimlerinin serbestleşmesine yönelik taahhütlerinde, 
bağımsız nitelikteki uzmanların hareketlerinin serbestleştirilmesine çok az yer 
vermeleridir. (M archetti, 2004:27-28).

Genel olarak değerlendirildiğinde, küresel ticaret akımlarında, gelişmekte 
olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında yaşanan güç dengesizliğinin, beyin 
göçünü düzenlemeye yönelik uluslararası politikalara da yansıdığının belirtilmesi 
gerekmektedir. Teorik olarak, beyin göçünün ortaya çıkardığı olumsuz etkilere, 
uluslararası düzlemde yanıt aramak en etkin yol olarak kabul edilmekle birlikte, 
küresel güç paylaşımında yaşanan dengesizlik bu yolun işlerliğini de önemli 
ölçüde engellemektedir.

2.1.4. N itelik li  G ö çm en  İşgücü İstihdam ı ile Beyin G öçü nü n  
O lu m su z  Etkilerini D engelem e:

Bu politikalar, ülkelerin yurt dışında yaşayan nitelikli göçmenlerini geri 
döndürmek yerine, göç ile ortaya çıkan kayıplarını ve/veya küresel düzeyde 
kıtlığı çekilen mesleklerdeki işgücü gereksinimlerini diğer ülkelerden göçmen 
istihdamı ile dengeleme amacı taşımaktadırlar.

Bu yaklaşıma bir örnek olarak, Güney A frika’nın göç yasalarında 
esnekleşmeye giderek uyguladığı program verilebilir. Program sonucunda, 1998 
yılı itibariyle, 404 Kübalı doktor kırsal kesimdeki sağlık kuruluşlarında istihdam 
edilm iştir (Lowell, 2001). Göç veren ülkenin kaybettiği insan gücünü, dışarıdan 
işgücü istihdam ederek kapatmaya çalışmak oldukça maliyetli bir olgudur. 
Örneğin, beyin göçünde önemli bir kaynak bölge durum unda olan A frika’nın, 
dışarıdan 100.000 nitelikli uzman ithal etmesinin yıllık maliyetinin 4 m ilyar $ 
olduğu tahmin edilm ektedir (Roisin, 2004:51). Bu noktada, dışarıdan yabancı 
uzman ithal etmek yerine, göç veren ülkelerin, beyin göçüne neden olan unsurları 
ortadan kaldırmaya yönelik ak tif politikalarının, uzun dönemde çok daha rasyonel 
ve maliyet etkin olduğu açıktır.
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2.1.5. G ö çm en ler in  A ra lar ın d a  O luştu rd u k lar ı  A ğ  Y apılardan  
Y ararlanm a: D iaspora  K atk ılar ım  D eğerlen d irm e

Yurt dışında yerleşik hale gelmiş aynı ülke vatandaşlarının oluşturdukları 
topluluklar anlamına gelen diasporalar, işgücünden, ticaret, kültür ve dine 
kadar çok çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilm ektedir (Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Cohen, 1997). Konumuz açısından üzerinde odaklanılan tür ise, sahip oldukları 
birikimleri ülkelerine aktarabilecek nitelikte olan uzman ağlarıdır. Bu ağlar ile 
genel olarak iki tür akımın göç veren ülkelere yönlendirilebileceği görülmektedir. 
İlki, öncelikle İnter-Amerikan Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para 
Fonu gibi uluslararası kuruluşların gündeme getirdiği göçmen havaleleri yolu ile 
göçün olumsuz etkilerinin azaltılmaya çalışılm asıdır (Ayrıntılı bilgi için bkz. De 
Haas, 2006). Yurt dışında yaşayan göçmenlerin kendi ülkelerine gönderdikleri 
havalelerin, ülkelerin yabancı döviz rezervlerine yapacağı katkıların, göç 
veren ülkeler açısından yaratacağı olumlu etkilerin bir politika olarak kabul 
edilmesi tartışıla gelen bir olgudur. Türkiye’den de, 1960 ve 1970’li yıllarda 
başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yabancı ülkelere işgücü göçünü özendirici 
nitelikteki uygulamalarda, bu faktörün etkisi büyük olmuştur. Ancak, beyin göçü 
açısından söz konusu etkiyi ve dolayısıyla bu yöndeki politikaların etkinliğini 
ciddi ölçüde sınırlandıran birçok faktör bulunmaktadır. İlk olarak, yurt dışında 
yaşayan göçm enlerin ülkelerine gönderdikleri havaleleri nicelik bazında 
incelememize olanak sağlayan veriler bulunmamaktadır. Bu noktada, nitelikli 
göçmen gruplarının ülkelerine para gönderme eğilimlerinin ne yönde şekillendiği 
önem taşımaktadır. Yüksek niteliğe sahip işgücünün hane halkına gelir katkısı 
yapmaktan çok, kendini tam anlamıyla gerçekleştirmek için göç etmesi; göç 
edenlerin çoğunlukla sosyo-ekonomik açıdan üst ve orta-üst olarak kabul 
edilebilecek ailelerden gelmeleri, geriye havale yollama eğilimlerini önemli 
ölçüde ortadan kaldırmaktadır. Bu eğilimleri ölçmeye yönelik yapılan çalışmalar 
da, benzer bulgulara işaret etmektedir (Lovvell, 2001). Göçmenlerin havaleleri 
kadar, bu havalelerin ekonominin üretken alanlarında kullanılması çok daha 
önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Yurt dışından gelecek havale ve 
yatırımların, beyin göçünün ters etkilerini azaltma aracı olarak işlev görmesinin 
öncelikli unsuru, göç veren ülkelerdeki ekonomik ve siyasal istikrarın sağlanmış 
olmasıdır. Bu istikrar sağlandığı sürece, beyin göçüne neden olan unsurların da 
büyük ölçüde ortadan kalkacağı açıktır.

Diaspora etkilerinin parasal olmayan ikinci yönü ise, daha çok Uluslararası 
Göç Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer Birleşmiş M illetler Uzmanlık 
Kuruluşları tarafından dile getirilmektedir. Bu politika kanalın temel varsayımı, 
göçmenlerin yurt dışında yaşamakla birlikte, ülkeleri ile olan bağlantılarını
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sürdürdükleridir. Göçmenlerin, yaşadıkları ülkelerde kendi aralarında ve göç 
veren ülkeler ile oluşturacakları ağların güçlenmesi ile birlikte, göç veren 
ülkelerin ekonomik büyümesinde önemli etkiler yaratılacağı, bilgi ve yeni 
teknoloji akımlarının oluşacağı beklenmektedir. Göç veren ülkelerin, yurt dışında 
yaşayan nitelikli işgücünün özellikle 1990’lı yıllar boyunca kendi aralarında 
oluşturdukları ağ yapıların sayısında artış yaşanmıştır. Bu ağlar, yurt dışında 
yaşayan uzmanların ülkelerine bilgi akışı sağlamak ve/veya yaşadıkları ülke ile 
kendi ülkeleri arasında ticari bir takım ortaklıklar kurmak amacıyla kendiliğinden 
ortaya çıkan oluşumlardır. Özellikle internet ortamı bu ağların etkinlik 
kazanmasında kilit bir rol oynamaktadır. Bu ağların etkinliği üzerine çok sayıda 
çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu ağların ortak özellikleri, 
otonom bir şekilde kurulmaları, birbirlerinden bağımsız ve kendiliğinden hareket 
etmeleridir (M eyer ve Brown, 1999).

Yurt dışında belli bir ülkenin vatandaşı ve m eslektaş olma temelinde yükselen 
ağ yapıların, beyin göçünün göç veren ülke açısından ortaya çıkardığı olumsuz 
etkileri en azından kısa dönemde azaltma potansiyeli vardır. Bununla birlikte, 
söz konusu oluşumların etkinliğini arttırmak için bazı ön koşulların varlığı 
gerekmektedir. İlk olarak, söz konusu ağlar kapsamında yurt dışında bulunan belli 
meslek üyelerinin kendi aralarında ve ülkelerindeki meslektaşları ile ilişkilerinin 
bulunması ve buna ortam sağlanması gerekmektedir. Yurt dışında yaşayan Türk 
mühendisleri üzerine yürüttüğümüz alan çalışmamızın verileri, bu kanal yolu 
ile kısa dönemde beyin göçünden pozitif dışsallık sağlama açısından en azından 
yurt dışındaki mühendislerin istekli olduğunu göstermektedir. Ancak söz konusu 
kişilerin ülkelerindeki meslektaşları ile olan ilişkilerinin mesleksel düzlemde 
olmaktan çok, bireysel düzlemde şekillendiğini de bir gerçektir (Gökbayrak,
2006). İkinci olarak, söz konusu ağlar aracılığıyla yapılacak katkıların niteliği 
de önem taşımaktadır. Bu ağlar kapsamında öncelikle teknoloji transferinin öne 
çıkarıldığı görülmektedir. Ancak, patent hakları gibi birtakım  uluslararası nitelikli 
düzenlemeler kapsamında söz konusu transferin gerçekleşmesi çok kolay değildir. 
Bu transfer gerçekleşse bile, göç veren ülkelerin öncelikle, teknolojik gelişime 
ortam sağlayacak içsel bilgi üretimini olanaklı kılacak ortamları desteklemesi 
gerekmektedir.5 Çünkü aynı teknik ya da üretim fonksiyonu, ülkelerin üretim 
süreçlerinin sermaye ya da emek yoğun olmasına ve gelişmişlik farklılıklarına 
göre, farklı sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Dolayısıyla, geniş ölçekli AR-GE

5 Yurt dışından göç veren ¡ilkelere teknoloji aktarımı ile oluşacak yayılımın, farklı gelişmişlik 
düzeylerine sahip olmaktan kaynaklı bir takım engeller ile karşılaştığı görülmektedir. Bu engeller, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki faktör fiyatlarındaki farklılığın bir yansıması 
olan iicrct farklılıkları; yaparak öğrenmeden kaynaklı teknik sürecinin lokalizasyonunuıı önemi; 
sermaye ve işgücünün bileşim oranına bağlı olarak ortaya çıkan teknoloji ve üretim süreçlerindeki 
farklılıklardır!bu konudaki tartışmaların Hindistan örneği üzerinden ayrıntılı bir değerlendirmesi için 
bkz.Khadria.1999).
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faaliyetleri, alt-yapı ve finansman koşullan ile üretilen teknolojinin uygulanacağı 
girişimcilik faaliyetleri gibi ön koşullar yaratılmadığı sürece, göç veren ülkelerde 
gerek yeni teknolojilerin yaratılm ası gerekse de dışarıdan aktarılan teknolojinin 
yerel koşullara uyarlanmasında zorluklar yaşanacağı açıktır. Bu zorlukların ortaya 
çıkmaması için gerekli ortamın hazırlanması ancak bilinçli kamu politikaları ile 
olacaktır. Söz konusu ağların etkinliği bir politika aracı olarak benimsendiğinde, 
göç veren ülkelerin üniversite, kamu, özel sektör ve hükümet dışı kuruluşlarının 
oluşturulacak ortama katkı sağlaması gerekmektedir.

Ayrıca, tek başına teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi, kalkınmanın 
ekonomik, sosyal ve kültürel olarak bir bütün olduğu gerçeği göz önüne 
alındığında, yeterli değildir. Yurt dışındaki göçmenlerden gelecek katkıların 
anlamlı bir işlevinin olabilmesi için, bu katkıların ülkelerin öncelikli gereksinimleri 
doğrultusunda şekillendirilmesi çok önemlidir. Bu bulgular, söz konusu ağların 
ancak belli bir amaç ve bilinçli bir politikanın ürünü olduğu zaman başarı şansının 
yükseleceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, sadece iyi niyetli birkaç kişinin 
kendiliğinden başlattığı bir takım otonom girişimlerin başarı şansı, hem yurt 
dışında bulunan meslek kuruluşlarının hem de göç veren ülkelerin uygulayacakları 
bilinçli program lar sonucu yükselebilecektir.

Yurt dışında yerleşik hale gelmiş uzmanlardan yararlanma kapsamında 
değerlendirebileceğimiz bir diğer program da, Birleşmiş M illetler Kalkınma 
Programı (UN DP)’nın önderliğinde uygulamaya geçirilen, Yurt Dışında Yaşayan 
Yurttaşlar Aracılığıyla Teknoloji Transferi Programı (TO KTEN)’dır. TOKTEN 
programının genel amacı, gelişmekte olan ülkelerin yurt dışında yaşayan 
uzmanlarının kısa dönemli teknik yardım lar sunmak için ülkelerine gidişlerini 
destekleyerek, bu yolla yurt dışında kazandıkları bilgi ve deneyimlerini ülkelerinin 
kalkınma çabalarına aktarmalarına yardımcı olmaktır.6

UNDP bünyesindeki TOKTEN programı, 1977 yılında, pilot proje olarak 
ilk kez Türkiye’de başlatılmıştır. Bu uygulamanın en çarpıcı özelliği, göç veren 
ülkelerin beyin göçüne yönelik politikalarında genel özellik olan, uluslararası 
kuruluşlar öncülüğünde, program gerçekleştirme önceliğinin Türkiye düzleminde 
de ortaya çıkmasıdır. 1976-1990 yılları arasında UNDP, Yürütme Komitesi 
rolünü üstlenirken, 1991 yılından itibaren Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Türk Hükümeti adına programının yürütüm ünden sorumlu 
icra kurulu rolünü üstlenmiştir. Proje 1976-1993 dönemleri arasında asıl olarak, 
UNDP tarafından finanse edilmiş; 1994’den itibaren ise Türkiye ile UNDP 
arasında maliyet paylaşımı yoluna gidilmiştir. Program kapsamında konuk olarak 
gelen Türk bilim insanlarının büyük çoğunluğu, A B D ’deki üniversitelerde çalışan

6 http://www.undp.org.ib/tokten 01.09.2005
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bilim insanlarıdır. Türkiye’de programlardan yararlanan kuruluşların neredeyse 
tamamı üniversitelerden oluşmaktadır. Ancak, söz konusu programının etkinliğine 
ilişkin, uzman kişiler ile yaptığımız görüşmelerdeki genel kanı, programın çok 
etkin bir şekilde işlemediği yönündedir. Konuk bilim insanlarının genellikle 
gelişkin üniversitelere gelme isteği; davetlerin arkadaşlık, tanıdık gibi ilişkiler 
seti üzerinden yürütülmesi ve daha çok seminer, konferans şeklinde gerçekleşen 
faaliyetler nedeniyle uzmanlardan sadece kuramsal bilgiler kapsamında 
yararlanılması, buna karşın teknolojik açıdan rekabet edebilirlikle en önemli unsur 
olan üretime dönük bilgilerden yararlanılmaması gibi unsurların programın etkin 
bir şekilde işlemesine engel olduğu ortaya çıkmaktadır (Gökbayrak, 2006).

Son yıllarda, TUBÎTAK bünyesinde faaliyete geçirilen, Vizyon 2023 Projesi 
kapsamında. Araştırmacı Bilgi Sistemi ( ARBİS) alt projesi ise uzm anlar arasında 
ağ oluşumlarına ortam sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu sistem, 
Türkiye’de üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışan araştırmacı 
personel ile yurt dışında bulunan Türk araştırmacılarına yönelik bir sistem olarak 
tasarlanmıştır. Sistemin, yurt içinde ve yurt dışında çalışan uzm anlara yönelik bir 
ağ oluşumuna izin verdiği ve ortak projelerin gerçekleşmesine ortam sağladığı 
görülmektedir. Bu anlamda sistem, etkin bir işlerlik ve sürdürülebilirlik kazandığı 
ölçüde, önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

2.2. Beyin G öçü nü  Tersine Ç ev irm ey e  ve  Ö n lem ey e  İlişkin  
Politikalar

Beyin göçünü tersine çevirme ve önlemeye ilişkin politikalar kapsamında, yurt 
dışında yerleşik hale gelen nitelikli göçmenlerin geriye dönüşlerini destekleme; 
eğitim politikaları ile göçü önleme ve ekonomik kalkınma ile göçü önleme olmak 
üzere üç ana politika kanalı tartışılmaktadır.

2.2.1. Tersine Beyin G öçü  Politikaları

Özellikle Uluslararası Göç Ö rgütü’nün, son yıllarda çeşitli projeler ile gündeme 
taşıdığı, geriye dönüş politikaları, göç veren ülkelerin, nitelikli göçmenlerinin, 
dışarıda elde ettiği bilgi ve deneyimi ülkelerine getirmeleri ile ortaya çıkacak 
kazanıma dayanmaktadır (IOM, 2005)7.

7 Uluslararası Göç Örgütü, özellikle, Afrika ülkeleri için uyguladığı Nitelikli Afrika Vatandaşlarının Geri 
Dönüşü (RQAN) programı ile geriye dönüşleri yardımcı olmaya çalışmaktadır. Söz konusu program, 
son yıllarda IOM tarafından Afrika İçin Göç ve Gelişme (MIDA) programı ile yer değiştirmiştir. 
Yeni program kapsamındaki en önemli değişiklik, göçmenlerin sistematik geri dönüşlerinden çok. 
insanların ve kaynakların akışkanlığım cesaretlendirici yönde çabalara destek olma amacını ön plana 
çıkarmasıdır (IOM ,2004). Bu değişiklikte, daha önce uygulanan programın söz konusu ülkelerin 
hükümetleri tarafından benimsenmemesinin önemli olduğu görülmektedir.
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Göç veren ülkelerde, dışarıda bulunan nitelikli işgücünün bilgi ve deneyimini 
üretken kılabileceği ortamlar yaratıldığı zaman, bu strateji uzun dönemde en etkin 
politika olarak karşımıza çıkmaktadır. Geriye dönüşü cesaretlendirici nitelikteki 
politikaların, beyin göçüne neden olan itici unsurları ortadan kaldırdığı ölçüde 
başarı şansının artacağı açıktır. Dolayısıyla, söz konusu politikaların öncelikle, 
göçe neden olan unsurları etkin bir şekilde analiz edip, bu unsurları ortadan 
kaldırmaya yönelik bilinçli ve kararlı adımları içermesi gerekmektedir. Bunun ön 
koşulu ise, yurt dışında yaşayan insan gücünün önem ve değerinin kavranarak, bu 
insan gücünden gerçekten yararlanmak isteğinin ortaya konulmasıdır.

Geriye dönüş politikalarının temel özellikleri, aktif, güdüleyici ve bilgiye 
dayalı olmasıdır. Söz konusu özellikler dikkate alındığında, bu politikaların 
bilinçli bir kamu politikası olma gereği karşımıza çıkmaktadır. Geriye dönüşü 
gerçekleştirmek amacını taşıyan çeşitli politikalar incelendiğinde, bu politikaların 
kısa ve orta dönemde öncelikli olarak, beyin göçüne etki eden mesleksel unsurlara 
yönelik bir takım avantajlar sunduğu görülmektedir. Uygun bir iş bulma, tatmin 
edici ücretler sunma, çalışma ortamını alt-yapı açısından güçlendirme, yeterli araç- 
gereç ve donanımı sağlama, çeşitli vergi avantajları sunma, geriye dönüşü çekici 
kılmak için kullanılan unsurların başında gelmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu 
kişilerin seyahat ve yerleşim masraflarını karşılama, yabancı eş ve çocuklara 
vatandaşlık hakkı verme, yabancı eş için uygun çalışma olanakları sağlama, 
çocuklar için kaliteli eğitim olanakları sunma gibi aile bireylerine de yönelik bir 
takım programlar, dönüşü çekici kılmada kullanılan araçlardır (Chang, 1992).

1970’li yılların ortalarında uygulanmaya başlanmış ve başarı sağlamış 
deneyimler olarak değerlendirilen, Çin ve Tayvan deneyimlerinin öne çıkan 
özellikleri, yukarıda sıraladığım ızaraçları kullanmaları, kalkınma stratejilerinin bir 
parçası olarak kamusal program niteliği taşımaları ve bu anlamda sürekliliklerini 
sağlamış olmalarıdır.

Türkiye’de de, başta vakıf üniversitelerinin yurt dışında bulunan 
akademisyenlere kadrolarında görev vererek, tersine göçü gerçekleştirme 
yönündeki çabalarının olduğu bilinmektedir. Vakıf üniversiteleri, yalnızca yurt 
dışındaki Türk öğretim üyelerini değil; yurt içinde kamu üniversitelerindeki 
öğretim üyelerini de kendine çekmektedirler. Bu noktada başta yüksek ücret ve 
çalışma standartları olmak üzere sunulan olanakların öne çıktığı görülmektedir. 
Ancak, bu girişimler, beyin göçünü tersine çevrime yönünde, bilinçli ve etkin bir 
kamu politikası olmaksızın etki alanları sınırlı kalacak nitelikteki girişimlerdir. 
Bu konuda sadece özel sektör ya da üniversitelerin değil tüm sektörleri içine 
alacak dolayısıyla kaynak ve etki açısından, çok daha geniş yapılanmalara 
gereksinim bulunmaktadır.
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Beyin göçünün önlenmesi söz konusu olduğunda, bu önlemlerin öncelikle 
eğitim sektöründen başlaması, ortaya konulan politika önerilerinin başında 
gelmektedir (Adams, 1968; Lowell ve Findlay, 2002).

Beyin göçünü belirleyen mesleksel unsurlar ile ilişkili olarak, eğitim sektörüne 
artan oranda yatırım yapma; kaynak ayırma; akademi kurumlarının alt-yapılarını 
güçlendirme; ücretlerde iyileştirme sağlama; yükseltm elerde liyakat esasının 
benimsenmesi gibi politikalar ön plana çıkmaktadır. Bu unsurların iyileştirilmesi 
doğrudan göç politikaları ile ilişkili olmasa da, yaratacağı etki bir bütün olarak 
ülke ekonomisi, çalışma yaşamı ve sosyal yaşamın kalitesini yükseltecek nitelikte 
olması nedeniyle göçü önleyici olumlu bir dışsallık ortaya çıkarmaktır. Uzun 
dönemde ise, bu araçlar söz konusu ülkenin eğitim ve araştırma kurumlarının 
göç için bir çekim merkezi haline gelmesi için ortam hazırlayacaktır. Eğitim 
kurumlarını güçlendirme, diaspora etkileri olarak tanımladığımız katkıların da 
anlamlı işlev göreceği ortamın yaratılmasın da öncelikli bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Göç veren ülkelerde eğitimi ve araştırma kurumlarını güçlendirmenin önemi 
kabul edilmekle birlikte, etkin bir sonuç alabilmek için güçlendirmede önceliğin 
temel eğitime mi yoksa yüksek eğitime mi verilmesi sorusunun tartışılması 
gerekmektedir. Bu tartışmada önemli nokta, eğitim sistemlerini güçlendirici yönde 
ortaya konulacak çabaların, öncelikle ülke gereksinimlerine ve sorunlarına yanıt 
verecek, gerçekçi analizler ile şekillenmesi gereğidir. Yüksek eğitime yapılacak 
yatırımlar, bu eğitim kurumlarından mezun olacak işgücünü emebilecek ortamlar 
olmadığı sürece, kısa dönemde beyin göçünün artmasına neden olacaktır. Bu 
öneri, yüksek eğitim kurumlarının güçlendirilmemesi anlamına gelmemektedir. 
Burada, ülke gereksinimlerinden yola çıkarak, bir bütün olarak toplumsal yaşamın 
kalitesini yükseltecek yönde etki yaratacak öncelikli müdahale noktasının 
belirlenmesi ön plana çıkmaktadır.

Beyin göçü ile bağlantılı olarak eğitim sistemlerinin araç olarak kullanıldığı 
bir diğer alan ise, ülkelerin göç ile kaybettikleri nitelikli işgücünü, yeni işgücü 
yetiştirerek dengelemeye çalışma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu politikaların 
etkin olabilmesi için, oluşturulacak eğitim programlarının ülkenin gelecekte 
gereksinimi olacak alanlarda ve yetişen mezunların kolaylıkla istihdam 
edilebileceği sektörlere yönelik olması gerekmektedir. Tersi durumda Türkiye’de 
olduğu gibi “beyin taşm ası” olarak adlandırılan durum karşımıza çıkacaktır.

2.2.2. E ğ itim  Politikaları İle G öçü  Ö nlem e:

3 4 2 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan



Eğitim politikaları ile göçü önleme çabaları içerisinde bir başka araç da, başta 
bilimsel faaliyetler olmak üzere birçok alanda uluslararası deneyimin önem 
kazanması ile birlikte, ülkeler arasında dolaşım programlarının desteklenmesi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler arasında dolaşım programlarının 
desteklenmesi önemli bir unsur olmakla birlikte, bu programlardan etkin bir 
sonuç alınabilmesi için, program ile programdan yararlanacak nitelikli uzmanların 
beklentilerinin örtüşmesi ve bu deneyimin kullanılabileceği alanlar yaratılması 
gerekmektedir. Dolayısıyla, bu programlardan tam anlamıyla yararlanılması göç 
veren ülkelerin çalışma ve yaşam standartlarını yükseltecek makro politikaların 
etkinliğine bağlı olarak değişecektir.

2.2.3. E k o n o m ik  G e lişm e  İle G öçü  Ö nlem e:

Beyin göçünün temel nedeninin ülkeler arasındaki gelişmişlik farkından 
kaynaklı olduğu göz önüne alındığında, uzun dönemde göçü önlemenin en 
etkin yolu, gelişmekte olan ülkeler ile ğelişmiş ülkeler arasındaki farklılığı en 
aza indirmek ve/veya ortadan kaldırmaktır. Kısa dönemde yaşanacak hızlı 
ekonomik gelişmenin beyin göçünü belli bir süre için hızlandıracağı belirtilmekle 
birlikte (Olesen, 2002), uzun dönemde beyin göçünün azalmasının ve tersine 
çevrilebilmesinin yolu, ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasından 
geçmektedir.

Bu noktada öncelikle göz önünde bulundurulması gereken, başta bilim ve 
teknoloji politikaları olmak üzere, ülkelerin rekabet üstünlüğü sağlayabileceği 
tüm tarım, sanayi ve hizm et sektörlerinde söz konusu teknolojilerin uygulanmasını 
sağlayacak politikaların bir bütün olarak yaşama geçirilmesidir. Bu politikaları 
etkin istihdam politikaları ile birleştiren stratejik yaklaşımların yaratılması ise 
öncelikli bir unsurdur.

Türkiye’de bu anlamda, bilim ve teknoloji alanında nitelikli insan gücünün 
değerlendirilmesini sağlayacak ortamların başında, 1990’lı yıllarda kurulmaya 
başlanan teknoparklar ve araştırma merkezleri gelmektedir. Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (K O SG EB)’ın 
kurduğu, üniversite odaklı teknoloji merkezleri, TÜBİTAK M armara Araştırma 
Merkezi (M A M )’nin kurduğu ve bazı üniversitelerin kurulmasına öncülük 
ettiği teknoparklar, bilgi ve girişimciliği buluşturan m erkezler olarak önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bu konuda, 2001 yılında çıkarılan Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Yasası da gelişmelere ivme kazandıracak bir ortam hazırlamıştır. 
TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren araştırma merkezleri ise, söz konusu 
alanlarda nitelikli insan gücünün değerlendirmesi açısından önemli bir potansiyel 
sergilemektedir. Bu oluşumlar, göreli olarak yeni ve kapasite açısından gelişmiş
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ülkelerde yer alan araştırma kuruluşlarına göre sınırlı olsalar da, etkin politikalar 
ve destekler sonucunda gerek bilim ve teknoloji alanında uygun çalışma ortamları 
yaratmak, gerekse de bu alanlarda ülkede yetişen işgücüne istihdam olanakları 
sağlayarak göçü engelleme konusunda potansiyel bir güç olarak değerlendirilebilir. 
Ancak, sadece bu kurumlanıl da varlığı yeterli değildir. Söz konusu alanlarda 
üretilen teknolojinin girişimcilik destekleri ile ülke çapında üretime dolayısıyla 
katma değere dönüşümünü sağlayacak başta sanayi politikaları olmak üzere çok 
yönlü girişimlere gereksinim bulunmaktadır.

Göç veren ülkelerin gelirinin artmasına yönelik politikalar önemli olmakla 
birlikte, bu geliri artıracak politikaların, gelirin adaletli bölüşümünü sağlayacak 
gelir dağılımı politikaları ile bir bütün içinde uygulanması da önemlidir. Göçü 
önleme çabası içinde olan ülkelerin, ulusal geliri arttırıcı yönde makro-ekonomik 
politikalarının yanı sıra, bu gelirin adil bölüşümünü sağlayacak sosyal politikaları 
yaşama geçirmesi öncelikli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

G enel D eğerlen d irm e

Uluslararası göçler içinde, son yıllarda hızlı bir ivme sergileyen beyin göçü 
olgusu, ancak küresel kapitalizmin yarattığı üretim ve birikim rejimi ile küresel 
iş bölümünün özellikleri göz önüne alınarak anlamlandırılabilccek bir olgudur. 
Bu bağlamda, beyin göçü asıl olarak bu yapısal özelliğin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmakta ve bu yapıyı besleyen bir özellik sergilemektedir. Bu çerçeve içinde, 
göç veren ülkelerin nerede ve ne şekilde konumlandıklarına göre, beyin göçünden 
ve yaratığı olumsuz sonuçlardan etkilenme dereceleri değişmektedir.

Bu anlamda, beyin göçünün göç veren ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltma ve/veya uzun dönemde beyin göçünü önlemeye yönelik politikaların 
başarısı, her şeyden önce, göç veren ülkelerin sorunun ciddiyetini kavrama ve 
bu yönde politikalar uygulama kararlılığına bağlı olacaktır. Göç veren ülkelerin 
bu konudaki politik kararlılığı, göç alan ülkelerin beyin göçünü kendilerine 
çekme yönündeki ulusal nitelikli göç politikalarının varlığı karşısında çok daha 
ön plana çıkmaktadır. Beyin göçüne yönelik politikaların kamusal yönünün ağır 
basması, söz konusu politikalar ve bu kapsamda ortaya çıkan uygulamaların 
sürdürülebilirliğine de ortam sağlayacaktır. Ancak genel olarak göç veren 
ülkelerin bu bağlamda da Türkiye’nin, beyin göçünün yarattığı olumsuz etkileri 
azaltma ve beyin göçünü tersine çevirme yönünde bilinçli bir kamu politikası 
uygulamadığı görülmektedir. Türkiye’de, beyin göçü ve yarattığı olumsuz etkiler 
tartışılmakta, ancak politika bağlamında söylem düzeyinde kalan saptamaların 
ötesine geçilememektedir. Olgunun nedenlerine ve çözümüne ilişkin başta eğitim,
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istihdam, teknoloji ve sanayileşme alanları olmak üzere, bütüncül politikaların 
oluşturulamaması, beyin göçünü önleme ve etkilerini azaltma yönündeki 
potansiyelin de açığa çıkmasını engellemektedir.

Varolan bu yapı karşısında, öncelikle uluslararası kuruluşların etkisi ile 
gündeme gelen bir takım politik yaklaşımların da başarı şansı kalmamaktadır. 
Bu durumun bir nedeni, uluslararası kuruluşlar bünyesinde gündeme gelen 
politik yaklaşımların yapısal özelliklerine ilişkindir. Bu yaklaşım lar ağırlıklı 
olarak, beyin göçünün göç veren ülkeler üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya 
odaklanmakta; olgunun nedensellik ilişkileri ile sıkı bağlar kurmamaktadırlar. 
Ortaya atılan politik yaklaşımların, ülkelerin özgün durumunu dikkate almaksızın, 
genel geçer doğru olarak kabul edilmesi de, uygulamada başarı şansını ortadan 
kaldırmaktadır. Dolayısıyla yarayan kanaya, nafile bir pansumandan öteye 
gidilememektedir. Ortaya konulan politika önerilerinin bir başka yapısal özelliği 
ise, uluslararası işbölümü içerisinde göç alan ve veren ülkeler arasındaki güç 
farklılığını dikkate almamalarıdır. Bu durum özellikle, beyin göçünün uluslararası 
anlaşm alar ile düzenlemesine yönelik politik yaklaşımlarda ön plana çıkmaktadır. 
İkinci bir sorun alanı da, uluslararası kuruluşlar kapsamında ortaya çıkan proje 
nitelikli bir takım uygulamaların, göç veren ülkelerin sorunu sahiplenmemesi 
nedeni ile işlerlik kazanmamasıdır. Bu kapsamda, göç veren ülkeler açısından, 
söz konusu projelere, bir amaç olarak değil; ülkelerin kendine özgün amaçları 
içinde, eğer uygun ise bir araç olarak yaklaşılması gerekmektedir. Günümüzde 
beyin göçünden belli ölçüde olumlu dışsallık sağlamış olan Çin, Tayvan gibi ülke 
deneyimleri incelendiğinde, yurt dışındaki uzmanlardan yararlanma ve geriye 
dönüşü özendirmeye yönelik politikaların öncelikle ulusal bir gündem maddesi 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu çerçevede olguya yönelik politikalar, 
makro düzlemde kalkınma politikaları kapsamında stratejik bir kamu politikası 
olarak tanım lanm ış ve bu ölçüde de sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Beyin göçü veren bir ülke olarak Türkiye’nin de, kısa dönemde beyin göçünün 
olum suz etkilerini azaltarak, olgudan olumlu dışsallık sağlamak, uzun dönemde 
de olgunun nedensellik ilişkilerine odaklanarak beyin göçünü önleme ve tersine 
göçe ortam sağlama potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyelin ortağa çıkması, 
beyin göçü olgusunun nedenlerinin iyi kavranmasına; bu nedensellik ilişkilerine 
yönelik kısa ve uzun dönemli olmak üzere kamusal nitelik taşıyan özgün 
politikaların oluşturulmasına, uygulanmasına ve sürdürülebilirlik sağlanmasına 
bağlıdır.
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1930 Sanayi Kongresi 
Türkiye Sanayileşmek Mecburiyetindedir”4

S erd a r  Ş ah in kaya**

1. Giriş

İktisadi kökleri, 1908 sonrası İttihatçıların fikirleri' ve esası da 1923 İzmir 
İktisat Kongresi Kararları2 ile şekillenen Cumhuriyetin modern bir kapitalist 
ekonominin oluşması için öngördüğü m ekanizma farklı bir ifade ile “devletin 
bireyleri zenginleştirecek ortamı ve desteği sağlaması; böylece oluşacak (ve 
kısmen siyasal kadrolardan kaynaklanacak) yeni burjuvazinin yabancı sermaye 
ile ( ‘eşit koşullarda’) işbirliği ve ortaklık ilişkileri içine girerek gelişmeyi ve 
sanayileşmeyi gerçekleştirm eye” (Boratav, 2003:61) dayalı beklentiler3 1920’li 
yılların sonuna doğru giderek bozulmuştu.

* 28 -  30 Kasım 2007 tarihlerinde ODTÜ, Ankara’da Türk Sosyal Bilimler Dem eği'nce düzenlenen 
X. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nin 36 nolu “OsmanlI’dan Bugüne İktisat Tarihinden Kesitler” 
başlıklı oturumunda sunulmuştur. "1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar” ilk baskısının 
teminindeki yardımları için Milli Kütüphane'den Sayın Ali Tartaııoğlu’na, TBMM Kütüphanesi 
Mikrofilm bölümünde rahat çalışma olanağı sağlayan Sayın İlter Ertuğrul’a teşekkür ediyorum.

** Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.
1 Konu ile ilgili olarak (Ahıııad 2007; Mardin 1962; Toprak 1995 ve 1995a).
2 Geniş bilgi için: (Ökçün: 1981).
3 “Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin lider kadrosunun oluşturan Kemalistler (..), Osmanlı 

İmparatorluğu'ııun kapitalist dünya sistemi ile giderek bütünleştiği tarihi koşullar içinde bir yanda 
Aydınlanma Çağı’nın ve Fransız İhtilâli’nin akılcı, hürriyetçi ve eşitlikçi fikirleriyle öte yanda kapitalist 
toplumsal gelişme modeli ile önemli bir tanışıklık kazandıkları bir ortamda toplıımsallaşmışlardı. 
Oluşturdukları dünya tasarımları felsefi, ideolojik kabulleri iledir ki. Anadolu’daki toplumsal yapılar 
içinden bir bağımsızlık hareketini adeta zorla çıkarmışlardı. Bu bağımsızlık hareketinin, toplumsal 
yapının bir burjuva ulus-devlet modeline göre yeniden şekillendirilmesi, devlet desteğiyle yaratılacak 
bir yerli burjuvazinin, Türkiye’deki İktisadî gelişmenin itici gücü haline getirilmesini amaçlayan 
bir siyasal yapıya dönüşmesinde Türkiye’deki aydın kadroların dünya bütünlüğü içinde belirlenmiş 
olan dünya tasarımları hayatî bir rol oynadı" (Tczcl 2002:136-137). Ayrıca (Kazgaıı 1999 ve Tuncay 
1981).
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Bozulmanın temelinde Osm anlı’dan devralınan cılız iktisadi mirasın4 
(ekonomi) varlığı gelmektedir.

Savaş ya da kahramanlık temelli özgüven mirasının, üretim temelli özgüvene 
dayanan ulus devletin inşa gayretleri (Kepenek 1998) ile geçen Cumhuriyetin 
başlangıç yıllarında, özel girişimcilikle sağlanan sermaye birikiminin, rejimi 
taşıyabilecek güçte olmadığı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır (Timur 1993:126).

1923’tcn sonra Türkiye’de “sanayi” , kapsamlı ve sistemli uygulama kazanacak 
biçimde, üzerinde eskisine göre daha çok düşünülen ve politika arayışlarının 
ağırlık merkezini oluşturan bir konudur.

Birinci Sanayi Devriminin beşiği olan İngiltere’de XVIII. Yüzyılın başlarında 
hızlanan hareketin ilerlemesi ve XIX. Yüzyılın ilk yarısında yepyeni ürünlerle 
genişleyerek devrim boyutunu kazanması ve yavaş yavaş Kıta Avrupa’sında 
filizlenmesi ve büyümesi (Şahinkaya, 1999) Osmanlı Devletince izlenmişti5-6. Her 
ne kadar, XIX yüzyılın ilk yarısından başlayarak adım lar atmaya gayret edilmişse 
de daha sonraki gelişmeler izlenince bu çabaların sistemli ve kapsamlı, büyük bir 
politikaya varamadığı açıkça görülebilir (Kuruç, 1999: 85).

Türkiye ekonomisinin karşılaşacağı sıkıntıların ölçeğini aşarak, tasarlanan 
“muasır medeniyet” düzeyine ulaşmak için yeni bir sermaye birikim mekanizması 
ihtiyacından yola çıkan Cumhuriyet kadroları, bu ihtiyacı giderecek çarenin 
sanayileşmek olduğu konusunda berrak ve kararlıdırlar7. Zira, Cumhuriyeti 
yerleştirmenin, yeni rejime gerçek bir güvence sağlayabilmenin yolu budur

4 (Devralınan iktisadi mirasla ilgili olarak bakınız: (Boratav 1988 ve 2003: Çavdar 1973; DİE 1973; 
DPT 1969; Eldem 1994; Kcyder 1982; Kıray, 1993; Kuruç 1987 ve 1988; Ökçün 1971; Rozaliyev 
1978; Şahinkaya 1999; Tekeli-İlkin 1982 ve 1983; Tezel 2002; Timur 1993 ve 1996; Tükiıı 1990, 
Türel 2001. Yaman 1998).

5 Osınanlı İmparatorluğu’ndaki sınaî faaliyetler için özellikle bakınız: (Baskıcı 2005; Eldem 1994; 
Ökçün 1971 ve Quartet 1999).

6 Kemalist inkılâptan çok önce, Aydınlanma sonrası Fransa’sında doğan pozitivizm ve nasyonalizm 
öğretileri, Osmanlı -  Türk Aydınlarının bilincine şekil veren en etkili düşünce akımları olmuşlardı. 
En azından XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren, Osmanlı reformcuları imparatorluğun “hastalığı”nın 
ve gerileyişinin, Aydınlanma’nın bilimsel ruhunun ve Avrupa’nın teknolojik ve sınai ilerlemesinin 
ardında kalmanın sonucu olduğu teşhisinde bulunuyorlardı. XX. yüzyılın başlarında önde gelen 
milliyetçi ideolog Ziya Ciökalp sorunu şöyle tarif etmişti:
“Bugün bizim için asrileşmek demek, AvrupalIlar gibi zırhlılar, otomobiller, tayyareler yapıp 
kullanabilmek demektir. Asrileşmek şekil ve yaşayış yönünden AvrupalIlara benzemek değildir. 
Ne zaman ki, bilgi ve sanayi mallarını Avrupa'dan alma mecburiyetinden kurtuluruz, işte o zaman 
asrileşmiş olduğumuzu anlarız".
N. Berkcs, der. Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essays o f Ziya Gökalp (New 
York: Colombia Univcrsty Pres, 1959), 73 -  74'den aktaran (Bozdoğan, 2002:123).

7 “(..) uygarlık, sadece hukuk ya da bilgi değildir, yaşam biçimidir. Ve bunun temel gereksinimi de 
gelişen, kalkınan ve üreten bir alt yapıdır. Yani ekonom i...kalkınm a...gelişm e...ve bunun endüstriye 
dayanması. İşte, Cumlıuriyct'in her karamsara ağıt yaktıran en büyük açmazı da budur" (Toy 2007).
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ve sanayileşme, 19 3 0 'lu yıllarda8 yeniden inşa hamlelerinin esas kumanda 
m anivelası9 olacaktır.

Aslında, sanayi kurma düşüncesi yeni bir şey değildi, zira bu düşünce 
Cumhuriyetten önce10 de vardır, Cumhuriyetin ilk yıllarında da yönetimin 
isteğidir". Bazı teknik incelemeler yapılmış, kanunlar çıkartılmıştır. Farklı bir 
ifade ile sanayinin özel girişimleri destekleyerek kurulacağı düşüncesinin yanı 
sıra devletçe12 de bu işe ön ayak olunacağı inancı sürekli olarak korunmuştur.

8 1930'lu yılları daha iyi anlamak için (SBF, 2007) Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929 -  1939 
başlıklı araştırmaya bakılmalıdır. Bu yapıtta, yönetsel açıdan devlet örgütlenmesinin genel-sivil, 
askeri, adli, akademik yönetim alanlarına ait olan karar ve olaylar dizisi yer almaktadır.
Çalışmada, 1930’lu yıllar şu başlıklar altında yıl be yıl irdelenmekledir:
Otuzlu Yıllarda Yönetim; 1929- Yönetimde Merkeziyetçiliğin İnşası; 1930- Muhalefet ve Belediyeler 
Yılı; 1931- Tasarruf Yılı: Tek Partili Dönemin Başlangıcı; 1932- Temmuz Kararları Çerçevesinde 
Devletçiliğe Geçiş; 1933- Planlamada Stimerbank Modeline Geçiş; 1934- Planlama îçiıı Örgütlenme 
Yılı; 1935- Personel Sisteminde Barem Tartışmaları; 1936- Parti ile Devletin Bütünleşmesi; 1937- 
Anayasal Yenilenmeler ve Siyasi Müsteşarlık; 1938- Bekleyiş ve Endişe; 1939- Yerde ve Yönetimde 
‘Deprem’.

9 Buradan “ Demiryolları" meselesinin göz ardı edildiği sonucuna varılmamalıdır. Bana göre, 
Demiryolları +Sanayileşm c= Devletçilik, ulus devletin inşasındaki stratejik tercihin temel denklemidir. 
Yeri gelmişken 1930 'lan  devletçilik politikaları ile ilgili olarak şu satırlara göz atabiliriz:“ !930’Iarda 
kurulan devlet fabrikaları ve madencilik tesislerinin, ekonomimizin sınaî zeminini genişleterek, 
Türkiye'nin, Cumhuriyet’in devraldığı ezici fakirlikten kurtulmasına yaptığı katkılar hiçbir şekilde 
göz ardı edilemez. Devletçi sanayileşme politikası, bu ülkede çağdaş teknolojilerle uğraşmayı 
beccrcbileıı bir mühendisler, ustalar, işletmeciler camiasının ortaya çıkmasında da büyük bir rol 
oynamıştır. Bugünkü refahımız ve endüstriyel kültürümüzün önemli bir kısmını 1930’lardaki 
gerçekçi ve pragınatik arayışları ve cesur kararlarına borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
arkadaşlarını bunun için de minnetle anmamız gerekir.” (Tezcl, 1993:9).

10 Cumhuriyet öncesi sanayileşme çabalarını farklı bir açıdan değerlendiren Prof. Dr. İşaya Üşür “(..) 
Osm anh’nın sanayileşmesinden değil Osmanlı’da sanayileşmeden bahsedilebileceği”ne vurgu 
yapmaktadır. “Zira, OsmanlI'da sanayileşmenin, sanayileşme “sürecine mekanik fakat yetersiz bir 
taklidi anlamında, öğesi değil, parçası olma teşebbüsleri göze çarpar. Bu, ‘Acem kaşığı ile Roma 
dondurması yeme isteği evresi 'ııdeıı (abç) öteye geçememiştir” (Üşür 2001:84).

11 İktisadî gelişme konusunda, en çok hızlı sanayileşme gereği vurgulanmaktaydı. Türkiye’nin dünya 
piyasasında mamul mallar ithal ve tarım ve madencilik ürünleri ihraç eden bir ülke olarak sürdürdüğü 
rol Kemalist kadroyu rahatsız etmekteydi. Ankara hükümetinin Maliye Bakanı Ferit Bey’in 1921 
yılında.
“ Bize en lazım şey..fabrika, giııe fabrika[dır]...Türkiye çalışıyor, üretiyor, fakat ürünlerinden başkaları 
yararlanıyor...alııı teri dökerek elde elliğimiz iptidaî m addeleri...yok pahasına harice satıyoruz 
sonra yabancılar bu maddelerin şeklini değiştirerek bize iade ediyorlar...K ırk kuruşa bir okka yün 
veriyoruz, aynı yünü bin ikiyüz kuruşa bir metre kumaş halinde yalvararak geri alıyoruz” demesi 
bu rahatsızlığın tipik bir ifadesi idi (Tezel,2002: 146.) Tezel, bu alıntı için dipnol 31’de: 8 Mart 1921 
günü gazetecilerle yaptığı konuşma. İstanbul Sanayi Odası Dergisi 1968 (38) 12-3’e göndermede 
bulunuyor.

12 Bir dikkat çekici hususu yeri gelmişken belirtmekte yarar vardır. Mustafa Kemal’in devletin iktisadi 
hayattaki rolü hakkında zihni çok nettir. Reis Paşa sıfatı ile, TBM M ’ııin 1 Mart 1922 tarihinde 3. 
Yasama Yılım açış konuşmasında “Ekonomik politikamızın önemli amaçlarından biri de genel yararı 
doğrudan doğruya ilgilendirecek kurumlar ve iktisadi teşebbüslerin mali kudretimizin ve teknolojimizin 
izni oranında devletleştirilmeleridir” demektedir. TBMM Zabıt Ceridesi. Devre I. İçtima Senesi: 3. 
Cilt: 18. 1.3.1338 Çarşamba, sayfa: 2-16. Bu bağlamda özel olarak bakınız (Şahinkaya 2005).
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1929 Dünya İktisadi Buhranının13 (Galbraith 1961; Nere 1980; Keyder 
1982; Tekeli ve İlkin, 1983) Türkiye’de yarattığı etki sonucunda küçük imalat 
kesimindeki iflâslar hızla artmış paralelinde de özel kesimin sanayi alanındaki 
cesametsizliği ortaya çıkm ıştı14.

Buhran normal zamanlarda kolayca kavranamayan birçok şeyi ve özellikle 
şunu da berraklaştırıyor: Türkiye’de çözüm bekleyen büyük sorun sermaye 
birikimidir. 1920’li yılların hızlı gelişmesi bile, temel sorunların 1930’un 
dönemecinde karşılaşılan büyüklüğü karşısında zay ıf kalmıştır. Cumhuriyet 
rejimine karşılaşılacak buhranları aşmayı sağlayacak çapta bir sermaye birikimi 
gerekiyor. 1929’dan sonra Cumhuriyetin ana siyasal kadroları ve aynı ortak am acııs 
paylaşan karar organlarında benimsenen görüş, sanayi kurmanın ancak yaygın bir 
cihazlanma biçiminde olacağıdır. İşte bu, yeni bir şeydir16. Sanayileşme öncelikli 
bir hareket olarak kabul edildiğinde büyük ölçekle ve yeni teknoloji ile çalışan 
tesislerin başarı şansı daha büyüktür. Böylece, sanayileşme projesi bir devletçilik 
projesinin de devamı olacaktır. Bu noktaya gelindiği sırada rejimin ana kadrosu 
özel girişimciliğe karşı değildir.

Birikimin anahtarı sanayidir. Sanayi kurma düşüncesi ilk günlerden beri vardır. 
Ama bunu bir cihazlanma hareketine dönüştürmek artık şart olm uştur17. Hareketin
13 Buhran kelimesinin Türk dilindeki semantik gelişimini M. Turan Tan şöyle anlatmaktadır. “Tıbbî 

terimlerin Türkçeleştirilmesi için yüz sene kadar önce kurulan bir komisyon Arapçayı alabildiğine 
köklerini araştırarak bir tıp kâınusu vücuda getirirken buhran kelimesini kullandı fakat hekimlerin 
dilinde kalıp halkın ağzına düşm edi... Bu kelimeyi lisan bünyesine alıştıran Fuat ve Cevdet Paşalardır. 
Bu iki zat 1865 tarihinde mali duruma dair bir rapor kaleme alırken Fransızca (kriz) kelimesi için 
karşılık aramışlar ve hayli buhranlı bir münakaşadan sonra 'B uhran ' ı bulmuşlardı. Son yıllarda bu 
tatsız kelime o kadar umumileşti ki hepimizin ağzında adeta su hafifliği aldı." Bakınız. M. Turhan 
Tan’Buhran kelimesi*. Cumhuriyet, 2 Şubat 1934.. (Tekeli ve İlkin, 1983: 1 .(1) ııolu dipnot).

14 “ 1923 İzmir İktisat Kongresinden sonra tüccarın ve manüfaktür düzeyindeki bir sanayi kesiminin 
sürüklediği ekonomi çizgisi, devletin rolünü sadece yeni yetecek özel sermayeyi kalkındırma amacıyla 
sınırlı tutmak istemiştir. Cumhuriyet rejiminin siyasal kadrolarında ise sanayileşme hareketine duyulan 
bir özlem vardır. Özlem, İzmir İktisat Kongrcsi’nden gelen çizgide ifadesini bulamaz". (Kuruç. 1999: 
87-88).

15 Yeri gelmişken günümüzde dc (2007 Sonbahar) “Ortak amaç” ile ilgili olarak: “Sanayileşme” 
olgusunu “Unutulan Bir Toplumsal Amaç" olarak başlığına da taşımış olan detaylı bir araştırma için 
mutlaka bkz: (Şenscs-Taymaz, 2003).

16 “ 1923, sanayileşmenin mekaniğinin değil, ‘kültür’ünü de alma / edinme, dolayısıyla (dünya) 
sanayileşme sürecinde bir parça değil onun öğesi olmak iradesidir. İşte kopuş, tam da bu nokta da başlar. 
Nitekim Cumhuriyet’in 1929 -  1947 dönemi dikkatle iııcelcnirse 'türev ' (derivcd) bir sanayileşmeden 
ziyade ‘yerli’ (autouchhonous) bir sanayileşme anlayışının egemen olduğu görülür. Çünkü dönemin 
önder kadrosu, ‘kültür’ün onun vasıtasıyla düşünülen ve ‘bu’ düşünülenden yapma / etme bilgisinin 
türetilebilcceğini çok iyi kavramıştır. Bu, Bilimsel Devrim’ini ve Aydınlanma geleneğinin ilk kez 
toplumsal düzeyde yaşanması / yaşatılması kararlı teşebbüsüdür” (Üşür. 2001:85).

17 Sanayileşme zorunluluğunu besleyen olgulardan biri de “bağımsızlık” sorunudur. Kemalist aydınlar 
ve yöneticiler, ülkenin askeri ve diplomatik zaferle elde edilen bağımsızlığının ancak iktisadi 
bağımsızlıkla güvence altına alınabileceği konusunda net ve ısrarlıdırlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun
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tasarım m erkezinin İktisat Vekâleti olacağı planlanmaktadır. Sanayileşme yalnızca 
‘olmayan bazı sanayileri kurm ak’ değil sanayinin yaratacağı çekim gücüyle 
olabildiğince çok ve çeşitli kaynağı harekete geçirmek diye düşünülür. Hareketin 
başlangıcı da, son ürünü de ülkenin malı olmalıdır; işe ülkenin hammadde 
kaynaklarından başlamalı, pazarlarına erişmeli ve yerleşmelidir.

Dünya Buhranı, 1920’ler ekonom isinin zayıflığını birdenbire sergilemiştir. 
Sanayide gelişme için devletin harekete geçmesi aşağı yukarı iki yüzyıl öncesinde 
rastlanan tarihi ve gelmiş geçmiş örnekten ibarettir. Normal olarak, devletin kendi 
başına yeni sanayi kurması ve işletmesi sözkonusu değildir, gereksizdir şeklinde 
özetlenebilecek olan hakim anlayıştaki özel kesim çevrelerinden, mevcudun 
sürdürülmesi dışında bir yeni model önerisi gelmemektedir.

Cumhuriyet kadroları ise, ekonominin zayıflığını buhran ortamında güce 
çevirmenin çaresini aramaktadırlar. Tedirgindirler, çünkü ekonomik güçten yoksun 
genç Cumhuriyetin yaşama şansının zayıflamasından ürkmektedirler. Sanayileşmeyi 
bir büyük hareket gibi ve devletin yönlendireceği bütün kaynaklarla dayanak 
yapmaktan başka çare ve seçenek olmadığı mutabakatına (nerede ise) varırlar1*.

1932 yılı ile netleşerek devam edecek olan korumacı ve devletçi sanayileşme 
hareketine19, 1920 çizgisinin Türkiye için ancak zay ıf bir zemin hazırlayabilmiş

İngiliz liberalizminin tutsağı olduğu Osmanlı sanayisiyle zanaatlarının sanayi devrimi Avrupası’nın 
mamul maddelerinin istilasıyla yıkıldığı bunu da İmparatorluğun iktisadi ve mali alanlarda tam 
bağımlılık içine düşmesine yol açtığı kanısıııdadırlar. Sadece sanayileşme, Türkiye’deki bu bağımlılığı 
kırabilir ve bu bir siyasi tercihtir (Boratav, 2003; Georgeon, 2006; Kuruç, l987;Şahiııkaya,2005).

18 Dr. Orhan Kurmuş konu ile ilgili olarak bir ayrıntıya dikkat çekmektedir: “ 1920 -  1930 yılları arasında 
kurulan 14 hükümetin programlarında sanayi ve sanayileşme süreci ile ilgili tek bir kelime bulmak 
mümkün değildir” (Kurmuş, 1977:15).

19 Türkiye’nin 1930’lu yıllardaki korumacı ve devletçi sanayileşme politikaları için bakınız: (Akgiil 
2004: Altıparmak. 2002; Boratav, 1982 ve 2003; Coşar 1995; Derin 1940; Georgeon 2006; Hamdi 
1931; İnan 1972; Koç 2006; Kuruç 1987-1988-1993 ve 1999; Mutlu 2002; Oral 2006; Özcrkaıı 1993; 
Rozaliycv 1978; Şahinkaya 1987, 1999, 2003; Tekeli ve İlkin l982;Tezel 1993 ve 2002; Üşür 2003). 
Bu bağlamda 1930’ların iktisadi büyüme açısından gelişimini Korkut Boratav Hocamızın satırlarından 
okumakta sayısız yarar vardır: "1930 1939 yılları, Türkiye'nin sanayileşme doğrultusunda attığı ciddi 
adımlar sonucunda sanayiinin sabit fiyatlarla büyüme hızının ortalaması yüzde 10,3' tür. 1923 1929 
yıllarının atıl kapasitenin yeniden üretime tahsisi koşullarında sağlanan yüzde 8,5’ lik büyümesi ile 
karşılaştırılırsa, gerçek bir kapasite artışım temsil eden bu sınai büyüme hızının önemi ve değeri 
ortaya çıkar.
Bu dönemde sermaye birikimi, milli hâsılanın ortalama olarak yüzde 10,1 'itli bulmuş ancak önceki 
dönemin aksine bu oranın içinde dış açıkların net katkısı yer almamıştır. Gerçekten de sanayi kesimi, 
Cumhuriyet tarihinin günümüze kadar hiç bir döneminde 1930-1939 yıllarının ortalama büyüme 
hızına erişememiştir. 1929 yılında cari fiyatlarla milli hâsılanın yüzde 9,9’unu oluşturan sanayi 
kesiminin payı I939’da yüzde 18,3’c çıkmıştır. Bu değişme 1938 sabit fiyatlarıyla yüzde l l ’dcn 
yüzde 18’e çıkmıştır. Bu da anılan dönemde sanayileşme doğrultusunda hızlı bir yapısal değişmenin 
gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca, yatırım malı ve ara malı üreten modern sanayi kollarının ilk 
kuruluş yılları da yine bu dönemdedir. Metalürji, özellikle demir -  çelik, kâğıt ve kimya sektörlerinde 
ilk modem tesisler bu yıllarda kurulmuş; inşaat malzemesi ve çimento üretiminde büyük sıçramalar
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olduğunu ortaya koyarak ve bir anlamda da hesaplaşarak erişilir.

İşte bu hesaplaşmanın önemli bir evresi de bana göre 1930 Sanayi Kongresi’dir. 

Ve bildirimizde o “Kongrenin” hikâyesi vardır.

2. 1930 S anayi K ongres i Ö n ces in d e  K im i G elişm eler  ve  “ Milli 
İktisat ve T a sa rru f  C em iy et i”

1920’ler boyunca20 Cumhuriyet hükümetlerinin temel iktisadi hedeflerinin ülke 
yurttaşlarının maddi koşullarını sürekli olarak iyileştirmek ve bu iyileştirmelerden 
nüfusun daha geniş bölümlerinin yararlanmasını sağlamak olduğu konusundaki 
mutabakat tamdır.

Cumhuriyetin lider kadrosunun birinci ana hedefi, Türkiye’nin sanayileşmesini 
hızlandırmak ve esas olarak da “üç beyaz” meselesindeki yetersizlikleri gidermekti. 
Kemalist kadrolar ülkede oluşmuş olan mamul mallar iç pazarını, koruyucu bir 
gümrük politikası21 ile yurtiçi üretimine tahsis etmek; sanayi kesimindeki sermaye 
birikimini bir takım doğrudan desteklemelerle hızlandırmak kararındaydılar.

Başlangıçta vurgulanan alt sektörler; şeker, tekstil, çimento gibi ithal 
ikamesine elverişli ve hammaddesi Türkiye’de üretilen ya da üretilebilecek

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte bu gelişmeleri esas olarak ekonominin içsel dinamikleri /  öz 
kaynağı ile gerçekleştirilmiş olması da oldukça dikkat çekici önemdedir. Bu dönemde bazı dış krediler 
alınmış olmakla birlikte dışa bağımlılığın önemli bir göstergesi olan dış ticaret açığı 1930 -  1939 
yıllarında ortadan kalkmıştır. 1938 yılı hariç her yıl dış ticarct fazlası vermiştir” (Boratav 2003).

20 Bu yılları Bilsay Kuruç, “Zor Yıllar” başlığıyla şöyle değerlendirmektedir: “ 1929’da Başvekil 
İsmet Paşa konuşuyor. Cumhuriyetin kolay başlamadığını söylüyor. Yılların kolay geçmediğini de 
anlatıyor:
1923- Sulh imzası, Cumhuriyet ilanı, hanedan müessesi İstanbul’da duruyor. Cumhuriyet ve hanedan 
hangisi diğerini yiyecek belli değil. Muahede (Lozan) tasdik olunmamış (onaylanmamış).
1924- Sonbaharında muahede tasdik oluyor. Hanedan memleketten çıkarılmış. Din ve devlet işleri 
ayrılmış. İcraatın aksülameli (tepkisi) ne olacak belli değil...Yunanlılarla ih tila f, Musul meselesi. 
İtalya ile aramızda hiç yoktan suitefehhümler (yanlış anlamalar) alevi. Harici borçlar hallolunmamış. 
Anadolu (demiryolu) hattına vaziyet etmişiz (el koymuşuz) Suriye hududu hallolunmamış.
1925- Şeyh Sait Kıyamı. Seferberlik. Bütün harici meseleler baki (duruyor). Cumhuriyeti müdafaa 
için İstiklal Mahkemeleri kurulmuş ve bu mahkemelerin meydana çıkardığı meseleler akıllara 
durgunluk vcrccck kadar karışık.
1926- Bütün meseleler had devrinde (doruk noktasında). Devletin yakın temasta bulunduğu bir 
mücscscdcn altı ay vade ile on milyon lira istedim. Cevap olarak on milyonluk rehin ve borçlar 
meselesinin (Osmanlı borçlarının ödenmesinin) hallini teklif ettiler.
1927-MusuI meselesi hallolunmuş. İtalyanlarla münasebetimiz iyileşmiş. Borçlar, Anadolu hattı, 
Suriye hududu duruyor.
1928- Borçlar ve Anadolu hattı meseleleri hallolunmuş. Sermayedarların tabiriııce kredi için en büyük 
mani tesviye edilmiş (engel giderilmiş) oluyor" (Kuruç, 1987:11 12).

21 Bu konuda ayrıntılar ve “ farklı” değerlendirmeler için bakınız: (Kurmuş 1977 ve Akgül 2004).
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olan sektörlerdi. Ancak, bir dem ir-çclik sanayinin kurulması konusunda daha 
1925 -  1926 yıllarında yoğunlaşan istekler, sanayi yapısının farklılaştırılarak 
geliştirilmesi yönünde bir eğilimin var olduğunu da göstermekteydi. Hükümetin 
sanayileşme politikası 1930’larda22 çok daha açık-scçik programlara dayalı hale 
gelecek, hedefleri giderek belirginleşecekti. İzmir İktisat Kongresini takiben 
1920’li yıllarda İstanbul, İzmir gibi büyük ticaret kentlerindeki Türk tüccarlar, az 
sayıdaki sanayici ve armatörler ve Anadolu küçük burjuvazisinin önde gelenleri 
bir miktar ihtiyatla yaklaşılsa da iktisadi gelişme için gerekli rolü üstlenecek 
aktörler olarak değerlendirilmekteydi. Bu aktörlerin, siyasal yönetim yapısını 
desteklemeleri bekleniyor ve belli ölçülerde de bu yapının içine alınacakları 
düşünülüyordu (Tezel, 2002:154)23.

Ancak Türk burjuvazisinin genel azgelişmişliği içinde, toplumun bu varlıklı 
kesimlerinde de, siyasal kuramların üst katlarında asker -  bürokrat kökenli 
kadronun başat bir yer tutmasını kabul etmeleri beklenmekteydi. Cumhuriyetin 
siyasal yönetici çekirdeği, devleti güçlü bir Türk burjuvazisinin geliştirilmesi için 
kullanmaya kararlı da olsa, devlet yapılarının denetimini uzunca bir süre kendi 
elinde tutma arzusu ve kararlığındaydı. Dönemin koşullarına göre bir hayli yoğun 
olan ithalat etkinliği içinde Türkiye’deki yerli özel sermaye büyük ölçüde ticaret 
kârlarının peşinden koşuyordu. Yerli büyük ticaret çevrelerinin kârlarının bir 
bölümünü yurt dışına aktardığı da bilinmekteydi. Bütün bunlara karşın hükümet, 
sanayileşmeyi hızlandırmak için arayışlarını sürdürürken, yeni program tasarıları 
hazırlarken, yerli özel sermaye sahiplerinin bu çabalara destek vermesini de 
bekliyordu (Tezel, 2002:156).

Hatta 1930 yılının ilk aylarında, tekstil endüstrisinin geliştirilmesi için özel 
girişimcilere yeni korumalar ve sübvansiyonlar getiren kararlar alındı24. Ne var ki, 
Büyük Buhran’ın çalkantıları içinde olan yerli iş adamları bu teşvik ve önlemlere 
olumlu bir tepki göstermedi. İşte bu bağlamda, yeniden inşa gayretlerinin önemli 
kumanda manivelası olarak düşünülen sanayileşme programının hazırlanması ve 
hayata geçirilmesinde, devletçilik uygulamalarına geçiş tartışmaları da bu süreci 
takiben giderek artan bir ivme ile hızlandı.

22 1930 yılı için özellikle (Keskin, 2007) ineelenmelidir.
23 “Hükümet milli ticaretin geliştirilmesine öncelik tanıyacak, fabrikalar, açacak, yeraltı zenginliklerini 

meydana çıkaracak, Anadolu tacirine yardım edecek ve zenginleşmesini sağlayacaktı. Bunlar, 
devletin önünde duran işlerdi. Dolayısıyla Kemalist ekonomi siyasetinin hedefi, önccliklc, modern 
bir kapitalist topluma özgü sınıf yapısına sahip bir millet yaratmaktı. Bu hedefe ulaşıldığı ve ardından 
sınıf çatışması geldiği zaman ise. devlet müdahale edip hakem rolü oynayacaktı” (Ahmad 1996: 178
-  198) sayfalar arasında yer alan “Kemalizmin Ekonomi Politiği” bölümüne güz atılabilir.

24 Wood, H. Colonel (1980): Economic conditions in Turkey. London: His M ajesty’s Stationary Office)
19 -  2’den aktarım (Tezel, 2002:243).
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1929 yılının sonlarında, Türk mâliyesi ve ekonomisi üzerinde ağırlığını iyice 
belli etmeye başlayan dünya ekonomik buhranı karşısında bir takım tedbirler 
almayı gerekli gören hükümetin bu politikasının ana hatları Başbakan İsmet 
İnönü tarafında dile getiriliyordu:

“...m illet kendi istihsalinden fa z la  s a r f  etmeyecek, kanaatkar bir 
hayata girmek zorunda kalacaktır ...Yerli malına revacı artırmak
gayesiyle .....bütün vatandaşların şuurunu uyandırmak üzere devletin
bütün kuvvetlerini harekete geçireceğiz ”2S

Bu cümleden olarak Türk Parasının Kıymetini korumak üzere alman tedbirlerin 
hassasiyetle uygulanmasının yanı sıra, tasarruf alışkanlığının geliştirilmesi 
‘yerli m alı’ kullanma kam panyaları26, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, 
üretimin çeşitlendirilmesi ve ulusal kaynakların daha verimli ve rasyonel şekilde 
kullanılmasına dönük çabalar27 hayati bir önem kazandı (Kıiınçkaya, 2003: VI).

Bu bağlamda çaba harcamak üzere 1929 Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti 
Reisi Gazi M ustafa Kemal Hazretlerinin himayelerinde “M illî İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti” kuruldu. Cemiyet yarı resmi bir nitelik taşım aktadır ve kurucuları 
TBMM Başkanı Kâzım (Özalp), TBMM Başkan Vekil Haşan (Saka), Yusuf 
Kemal (Tengirşek), Saffet (Arıkan), Mahmut (Soydan), Celal (Bayar), Fuat 
(Umay), Rahmi (Köken), Reşit Saffet (Atabinen), Besim (Alalay), Ziraat Bankası 
Umum Müdürü Şükrü (Ataman) ve Emlak Bankası Umum Müdürü Hakkı Saffet 
(Tan) beylerdi2“.

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başbakan İsmet İnönü’nün konuşmasından

25 Bu tarihi konuşmanın Hâkimiyeti Milliye'de  yayınlanan tanı metni için bakınız: (İloğlu 1974).
26 Kampanyalar için özellikle bakınız (Duman 1999).
27 (Tekeli ve İlkin, 1983: 75-216) yer alan "Dünya Buhranının Ortaya Çıkışı ve 1931 Mayısına Kadar 

Alınan Önlemler” başlıklı bölüme bakılabilir.
28 Günümüzde Türkiye Ekonomi Kurumu adı altında ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalarını 

sürdürmekte olan "M illî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” hakkında ayrıntılar için, (Baskıcı 2004; İloğlu 
1974; Tokgöz 2004)’c bakılabilir. Ayrıca, “dönemin ders kitaplarından biri olan Tarih lV ’de Millî 
İktisat ve Tasarruf Ccmiyeti’ne ayrı bir başlık açılmış olması bile ceıııiyctten beklenen çalışmalara 
ne kadar önem verildiğini göstermesi bakımından dikkat çekicidir” (Kıiınçkaya, 2003:VIII). Çağlar 
Keyder'in Cemiyetle ilgili benim katılmadığım ‘farklı’ değerlendirmesini de kayıtlara bir kere dalıa 
geçirmekte yarar vardır: “ I930’da Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kurulup faaliyete geçmesi 
ile ycııi tedbirlerin yönü belli oldu. Bu cemiyetin amaçları tasarrufu teşvik etmek, yerli malların 
tüketimini üretim ve tüketimin özendirerek ithal malların tüketimini azaltmak ve genel olarak kendine 
yeterlilik ideolojisini yaymaktı. Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin örgütlenme tarzı, yarı resmî 
niteliğiyle nedeniyle dikkate değer. Projenin tamamının hükümetçe tasarlanıp uygulanmasına ve bütün 
mebusların üye kaydedilmesine rağmen bu şeklen özel bir demekti. Bu tür bir düzenleme cemiyet 
tarafından toplanan ve Mussoliııi dönemi corporazione’lerine bcıızer bir biçimde Türk sanayicilerinin 
sektörler göre örgütlenmesini öneren 1930 Sanayi Kongrcsi’nde de devam etti” (Keydcr, 1989:82).
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kısa bir müddet sonra yani 1929 yılı Aralık ayının sonlarına doğru ilk toplantısını 
yapmış ve ilk iş olarak o tarihlere kadar iktisat alanındaki yazılarıyla haklı bir 
şöhret sağlamış olan Vedat Nedim T ö r’ü M üşavir M üdür olarak Cemiyetle 
görevlendirm iştir29 (İloğlu, 1974: 21).

Cemiyetin adı 12 Haziran 1939’da Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu oldu. 
Öte yandan İstanbul’da 1931 ’de kurulmuş olan ve 17 Temmuz I939’da faaliyet 
merkezini Ankara’ya taşıyan bir de Türk İktisat Cemiyeti mevcuttu. Cemiyetin 
kurucuları arasında Şevket Süreyya Aydemir, Şefik Bilkur, Muhlis Ete, Hazım 
AtıfK uyucak, Ahmet Ali Özekcn, İsmail H üsrevTökin gibi dönemin önemli Türk 
iktisatçıları ve akadem isyenleri30 bulunuyordu. Türk İktisat Cemiyeti ile Ulusal 
Ekonomi ve Artırma Kurumu 18 Ocak 1955’te birleşerek Türkiye Ekonomi 
Kurumu adını aldı31.

3. Milli Sanayi ve N u m u n e  Sergisi ve 1930 Sanayi Kongresi:  
“T a lim a tn a m e” , “ R u z n a m e ” ve “ Açılış n utuk lar ı”

Birülkeekonom isininsadecepiyasa güçlerinin yönlendirilmesine bırakılmayıp, 
ulusal çıkarlara göre yönlendirilmesi farklı bir ifade ile ciddi bir iktisat politikası 
uygulanmak isteniyorsa, bu politika kararlarını geliştirecek bir kurum, gerekli 
bilgileri toplayacak bir bilgi sistemi, verilecek kararlardan etkilenecek grupların 
bu uygulamaları etkileme kanallarının da kurulması gerekir. İşte 1925-1928 
döneminde yeniden düzenlenen Ticaret ve Sanayi Odaları ve yeniden kurulan

29 Cem iydin Vedat Nedim Tör yönetiminde çıkardığı "İktisat ve Tasarruf” isimli dergisinin geliştirdiği 
temel sloganın “İlk H edef Akdcnizdi; İkinci Hedef İktisat” olduğunu hatırlamak lazım gelir.
Yine yeri gelmişken, bu sloganı kitap başlığı haline getiren iki yeni yayından da bahsetmeli (Altun, 
2007 ve Yıldırım 2006).

30 1930’larda ayrıca çeşitli yayınlar yoluyla iktisat konusunda bir bilinç uyandırılmaya çalışılmıştır. 
Cemiyetin yayınladığı kitaplar arasında Şevket Süreyya Aydcmir’in yazdığı Cihan İktisadiyatında 
Türkiye (1931) ve Halk İçin İktisat Bilgisi (1938) de bulunuyordu. Hazım A tıfKuyucak, Muhlis Ete, 
Ahmet Ali Özeken gibi isimler dönemin İstanbul Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Okulu (Mckteb-i 
Mülkiye) gibi kurumlarıııda öğretim üyeliği yapıyordu. Muhlis Ete ayrıca 1950-51’de İşletmeler, 
1951-52 'de Ekonomi ve Ticarct, 1962-63’tc Ticaret Bakanı olarak da görev yapmıştır (Baskıcı 
2004).

31 (İloğlu, 1974: 22)’de, Millî İktisat ve Tasarruf Ccmiyeti’nin tamamen belli bir program içinde geçen 
çalışmaları aşağıdaki gibi sınıflamaktadır:
a)Ekonoıııik yapımımızda önemli yer tutan faaliyet kolları ile ilgili kongreler tertip edilmesi; b) 
Her yıl on beş gün devam etmek üzere yerli malları sergisi düzenlenmesi ve aynı zamanda milletçe 
yaptığımız tasarrufların rakam ve grafiklerle halkın bilgisine sunulması; c)Yiııe bu münasebetle ilk 
ve orta dereceli okullarda tasarruf haftaları tertib edilerek öğrencilere bir taraftan tasarruf fikrinin 
açıklanması, diğer taraftan da yerli malları kullanılması teşvik edilmesi; ç) Türk sanayini tanıtmak 
üzere imkân bulundukça yabancı memleketlerde açılan sergilere iştirak olunması; d) “Ulusal 
Ekonomi" adı altında iki ayda bir çıkarılan bir dergi yayınlanması.
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Âli İktisat M cclisi32, İstatistik Umum M üdürlüğü33, İktisat Vekâleti34, ekonominin 
yönlendirilmesi için gerekli kurumlar bütününün oluşumunu gösterm ektedir 
(Tekeli ve İlkin, 1983; Tezel, 2002). Bu bağlamda, Türkiye’nin Dünya buhranına 
girerken iktisat politikalarını yönlendirmek için gerekli bir kurumsallaşma 
yönünde önemli adımlar attığım değerlendirebiliriz35.

Dünya buhranı Türkiye’nin önemli bir eksiğini de açık şekilde ortaya koymuş 
bulunuyordu: fertlerin elindeki sermaye yetersizdi ve devletin ekonomiyi 
yönlendirmekten ziyade bu alanda yatırımları bizzat yapm asından başka çaresi 
yoktu. Bu sırada İktisat Vekâleti sözü edilen konulara ilişkin bir dizi çalışma 
yapm aktaydı36 ve yurt dışından çağrılan yabancı uzm anların37 yardımıyla

32 Âli İktisat Meclisi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız: (Koraltürk.1999).
33 Osmanlı İmparatorluğu kurulduğu yıllardan itibaren tarım ve araziye ait bilgi toplamaya özel önem 

vermiş; 1326-1360 ve 1360-1389 yı İlan arasında toprak ve nüfus sayımları yapmıştır. Kayıtları kısmen 
de olsa istatistik ihtiva eden “Defterhancler” 1389 yılında kurulmuş vc Kanuni Sultan Süleyman genel 
bir sayını yapılması için çalışmalar başlatmış, bu sayımın lıcr yüzyılda bir tekrarlanmasına ilişkin 
maddenin Kanuııname’de yer almasını sağlamıştır.
19. yüzyılın başından itibaren merkezi sisteme dayalı olarak merkezlerde ve taşrada istatistik büroları 
açılmış ve bu çalışmaları takip ve kontrol etmek için ayrı bir merkezi organ kurulmuştur. 1891 *de 
yürürlüğe giren "Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi” uyarınca, Bab-ı A li’de Merkezi İstatistik 
Encümeni kurulmuş ve istatistik hizmetleri kanuni bir esasa bağlanmıştır. 1918 yılında çıkarılan 
yeni bir kanunla istatistik faaliyetleri Sadaret’e bağlı İstatistik Müdüriyeti Umumiyesi bünyesinde 
toplanmış, konunun uygulaması bir yıl devam ettikten sonra yürürlükten kaldırılmış ve eski sistem 
Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.
1926 yılında Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün direktifleri ile Başbakanlığa bağlı Merkezi 
İstatistik Dairesinin kurulması, ulu öııder’in sınırsız dehalarından biri olarak değerlendirilmektedir. 
Uluslararası boyutta istatistik teşkilatlarının kuruluş tarihleri karşılaştırıldığında şu anda istatistik 
konusunda çok ileride olan ülkelerde bile istatistik teşkilatlarının kuruluşu daha sonraki yıllara 
rastlamaktadır.
1926 yılında kurulan “Merkezi İstatistik Dairesi” 1930 yılına kadar faaliyetlerini sürdürmüş, 1930 
yılında 1554 sayılı yasa ile “İstatistik Umum Müdürlüğü” adını almıştır, http://www.die.gov.tr/ 
istDogusu.htm. Erişim tarihi: 25 Temmuz 2007.

34 İktisat Vekâleti, 1200 sayılı Kanunla, Ticaret vc Tarım Bakanlıklarının birleştirilmesi kurulmuştur.
35 Bu noktada (Kuruç,1987:18)’den toparlayıcı bir özet: “ 1930’lu yıllar devletin merkez örgütünün 

kuruluş zamanıdır. Fakat bu yılların asıl önemi devletin ekonomi alanında örgütlenişidir. Bu 
örgütlenme, ekonominin omurgası halinde oluşur. Bu iş 1931/32’den başlayarak gelişir. 1934 /35’ten 
sonra hızlanır. 1938 / 39 'a varıldığı zaman bir bütünlük kazanmıştır” .

36 Bu çalışmaların dönemin yayın organlarındaki yankılarına örnek olarak:
Cumhuriyet Gazetesinden:
Halil Mithat: İktisatta Teşkilat ve Mesainin Rolü: Hükümetin Programı Kâfi Değildir. 9 Nisan 1930. 
Yunus Nadi: İktisadî Program ve Esasları. 12 Nisan 1930.
Yunus Nadi: İktisadî Program. 17 Nisan 1930.
Hakimiyeti Milliye Gazetesinden:
“Adaııa’da İktisadî Tetkikat Başladı” .5 Nisan 1930.
“İktisat Programı Yakında Meclise Verilecck”. 6 Nisan 1930.
“Hükümet İktisadî Projeleri Tetkike Başladı” . 14 Nisan 1930.
“Hükümet İktisadî Projeleri Tetkikini Bitirdi”. 17 Nisan 1930.

37 Bahse konu yabancı uzmanlar ve raporları için (Tekeli ve İlkin, 1983: 573 -  675):
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ülkenin genel iktisadi durumunu gözden geçirilmesine girişilmişti. Diğer taraftan 
Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, ülkedeki genel durum anlamak ve 
halkın yaşadığı hayatı görmek için çıktığı yurt gezisinin etkisiyle hükümete 
iktisadi bakımdan alınması gerektiğini düşündüğü bir dizi öneride bulundu38.

Bu gelişm eler çerçevesinde, ‘halkı eğiterek hesaplı yaşamaya ve israfla 
mücadeleye ve milli ürünleri kullanmaya teşvik amacıyla kurulan’ (Bozdoğan 
2002:1515) M illî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, kuruluşundan yaklaşık dört ay 
gibi kısa bir müddet sonra Ankara’da Milli Sanayi Numune Sergisi39 ve Sanayi 
Kongresi düzenleme kararı aldı ve 1930 Şubat ayında da hazırlıklara başlandı. 
11 Şubat 1930’da Trabzon M illetvekili ve TBMM Başkan Vekili Haşan (Saka) 
Başkanlığında yapılan bir toplantıda kongrenin yürütülmesine ilişkin esaslar 
belirlendi ve kabul edildi40.

Belirlenen esaslar doğrultusunda birbiri ile ilişkili, Kongre “Talimatnamesi” 
(Yönetmeliği) ve “Ruznaınenin İzahı” başlıklı kritik önemde iki metin 
yayınlandı41. Sergi açılana ve Kongre toparlanana kadar olan zaman diliminde 
dönemin etkin günlük Gazetesi Hakimiyeti M illiye’de çeşitli yazılar ve ilanlar 
sıkça yayınlandı42. Bunların içerisinde Kongre sırasında encümen listesinde de 
yer alacak olan Vedat Nedim (Tör), 15 Mart 1930 tarih ve “Sanayi Kongresinin 
Ehemmiyeti” başlığını taşıyan bir başyazı yayınladı43.

Daha önce değindiğimiz “hesaplaşmanın” ipuçları bu makalede de yer 
alıyordu. Vedat Nedim, Kongre gündeminin Türkiye’de ilk defa ve çok kapsamlı

a) Reichsbank Reisi Dr.Hjalmar Sclıact: “Türkiye’de Nakit İstikran ve Bir Merkezi İhraç Bankasının 
Tesisi Hakkında Mütaleaname” .
b) Dr. Kari Müller: “Türkiye’de Nakit İstikrarı ve Bir Merkezi İhraç Bankasının Tesisi Hakkında 
Mütaleaname”.
c) M. Charles Rist: “Mali Durum ve Ödemeler Dengesi Üzerine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
Rapor”

38 Gezi ile ilgili ayrıntılar için (Başar, 1945).
39 Sergiyi, Başvekil İsmet İnönü “ ...M illi iktisatta yeni bir hayata giriyoruz.." sözleriyle açmış ve 

Cumhur reisi Gazi Mustafa Kemal’de, bu teşebbüsün daimi bir şekle dönüştürülmesini talep etmiştir 
(Tekeli ve İlkin 1983: 119).
Serginin bir bölümünde üreticilere satış lıakkı verilmiş olması dolayısıyla aslında sergini adı. Milli 
Sanayi Numune ve Satış Sergileri’dir. Fakat, satışlar, ana amaçlardan biri olmaması dolayısıyla, bu 
girişim çoğu kez yukarıda kullanıldığı şekli ile adlandırılmıştır. (Tekeli ve İlkin 1983: 119. 4 ’ııolu 
dipnot). Sergiler için, (Duman, 1999a); sergi binalarının inşası ve takip eden süreçlerdeki sergiler ve 
geliştirilen mimari yapılar ve tarzlar için özellikle bakınız: (Bozdoğan 2003).

40 Bu önemli ayrıntıyı Kılınçkaya, 2003: IX’daki 21 nolu dipnotta: “Sanayi Kongresi İçin Yürütülen 
Hazırlıklar” Hakimiyeti Milliye. 12.2.1930’a atfen öğreniyoruz.

41 Orijinal metinler için bakınız: Ek :2.
42 Yazılar ve yazarlar listesi için bakınız Ek: 3.
43 Bakınız Ek: 4.
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hazırlandığını örneklerle izah ettiği yazısına “Bakalım sanayi erbabı bu fırsattan 
nereye kadar istifade etmesini bilecektir?” sorusuyla devam etmekte ve;

« E ğ e r  sanayi erbabı, bu kongrenin ehemmiyetini ve lüzumunu 
takdir etmez ve ona lâyık olduğu gibi hazırlanmazlarsa bundan böyle 
hiçbir şikâyete hakları kalmaz. O vakit onlara, pek tabiî olarak şöyle 
mukabele edilebilir: “Efendiler, sanayi kongresinde vaziyetiniz ve 
ihtiyaçlarınızı müspet, esaslı ve İlmî raporlarla izah etmek fırsa tın ı 
kaçırttınız. Artık menfi şikayetlere ve dert yanm alara kulaklarımız 
tıka lıd ır”»

diyerek bir anlamda kongre öncesi “hesaplaşmanın” ayak seslerini 
duyurmaktadır.

22 -23 Nisan 1930 tarihinde « G a y e m iz : Türkiye Sanayi Türkiye Devleti 
gibi Yeni ve İleri O lm a lıd ır»  şiarı ile A nkara’da toplanan Sanayi K ongresi14 
yönetmeliğine göre kongreyi doğuran gereklilik M illî İktisat ve Tasarruf 
Cem iyeti’nin tüzüğü ile ilişkilendirilerek aşağıdaki biçimde anlatılmaktadır:

« Y e r l i  mallarının miktarını çoğaltmağa, cinslerini metanet 
(dayanıklılık), zarafet (incelik), nefaset (güzellik) ve sair evsafı 
itıbarile (diğer özellikleri bakımından) yabancı mümasil (benzeri) 
mallar derecesine getirmeğe vefiyatlarının ucuzlatmağa çalışmak.

Bu gayelerin tahakkukunu temin edebilmek için takibi lâzıın gelen  
en doğrıı yo l “iş adamları ” ile temasa geçmektir. Fakat Türkiye 'deki 
bütün iş adamları ile birer birer temas etmek -n e  kabil, ne de 
faydalıdır. H iç şüphesiz ki en kestirme ve en makul yol, m uhtelif 
sanayi guruplarının mümessillerini bir araya toplayarak müştereken 
ihtiyaçları tesbit etmek ve bu gayelerin tahakkuku için lâzım gelen  
esasları bir arada hazırlamaktadır.

44 Ayrıntılı raporların hazırlandığı ve tartışıldığı kongre belgeleri tüm zabıtları ile birlikte Milli İktisat 
ve Tasarruf Cemiyetince yaklaşık 900 sayfalık bir kitap haline getirilerek «  1930 Sanayi Kongresi: 
Raporlar, Z a b ıt la r»  başlığı ile yayınlanmıştır. Bu yapıtla ilgili olarak Rahmi (Köken) Bey, Kongrenin 
kapanış konuşmasında şu sözleri söylüyordu: “Gerek ihtisas encümenlerinde okunan raporları, 
gerekse encümenlerin bu raporlara istinaden hazırladıkları raporları ve heyeti umumiyelerde cereyan 
eden münakaşaların zabıtlarım vc Kongre mukarreratım bir eser halinde bastıracağız. Bu eser Türkiye 
sanayi hakkında yegâne menba olacaktır. Türkiye sanayi hakkında tetkik yapmak isteyenler, bu esere 
müracaat etmek mecburiyetindedir. Bu eser sizin ilminizi, ihtisasınızın, tecrübenizin mahsulüdür. 
İktisadiyatımıza klâsik bir eser hediye etmiş oldunuz. Sayiniz meşktir olsun” (İloglu 1974: 33 35). 
Bahse konu kitabın özeti dili de sadeleştirilerek bir sunuş yazısı ile birlikte Dr. M. Derviş Kılınçkaya 
tarafından yeniden yayına hazırlanmış ve Bildiren Yayınevi tarafından 2003 yılında Cilt 1 olarak 
Ankara’da USİAD’ın katkıları ile basılı hale getirilmiştir.
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İşte  “Sanayi kongresi” fik r i böyle bir zaruretten d o ğ m u ş tu r .»

Kongre ile bir anlamda dönemin sanayisinin dökümünü çıkartmak “Neyimiz 
var? Neyimiz Yok?” “Gelecekte neler yapabiliriz?” sorularına cevap aramak 
amaçlanmıştı. Ancak, (İloğlu, 1974:22)’den öğreniyoruz ki sanayi erbabı yine 
kötümserdir:

« K o n g r e n in  tertibi sebeplerini, kongrenin devamı müddetince M illî 
iktisat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından yayınlanmış bulunan ‘Sergi 
ve Kongre ’başlıklı gazetenin 24 Nisan 1930 tarihli başmakalesinden 
daha açık bir surette anlıyoruz. (...) M illî İktisat ve Tasarruf 
Cemiyeti bir ‘sanayi kongresi ’ ni davet etmeğe karar verdiği zaman 
bu teşebbüs, sanayi erbabı tarafından biiyiik bir ehemmiyetsizlikle 
karşılandı. Temas ettiğimiz bütün sanayiciler hep bir ağızdan bize 
şunu söylediler:

‘‘Şimdiye kadar yapılan kongrelerden müspet ne netice çıktı ki, bu 
kongreden bir şey ümit edebilelim?... İhtiyaçlarımız, dertlerimiz, 
dileklerimiz apaçık. Onları söyleye söyleye dilim izde tüy bitti. Aynı 
şeyleri bir daha tekrarlamaktan ne çıkacak? ”

Onları bu kongrenin lüzumuna ikna edebilmek müşkül okluğu kadar 
zaruri bir i ş t i . »

Kongre Yönetm eliği’ne göre K ongre’nin görevi: « S an ay im iz in  “milli” ve 
“çağdaş” gereklere uygun bir tarzda gelişmesini sağlayacak yolları a r a m a k »  
olarak belirlenmiştir.

Yine aynı yönetmeliğe göre; « M i l l i  sanayimiz -narin  bir sera bitkisi gibi 
-sadece halkın ve devletin koruma ve fedakârlığına dayanarak yaşayabilen 
“yapay” bir varlık olma tehlikesine düşmemeli; aynı zamanda gücünü çağdaş 
sanayiciliğin “hesap” ve “bilgi” kaynaklarından alan “sağlam ” ve “canlı” bir 
varlık o lm a lıd ır» .

Kongre Ruznamesinde (gündeminde) dokuz ana başlık bulunmaktadır:

1) Hammadde,
2) Sermaye ve kredi,
3) Vergi ve rüsum,
4) Teşvik-i Sanayi Kanunu ve uygulaması,
5) Standart M eseleleri,
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6) Rasyonalizasyon meseleleri,
7) Ticaret ve Sanayi Odalarında sanayicileri temsili,
8) Sanayi eğitimi,
9) Nakliyat meseleleri.

Kongreye raporları ile katılacak iş kollan / sektörler, raporlarını bu dokuz 
başlığın lıcr birine değinerek hazırlayacaklardır. Bu kesin bir talimattır : “(•••) 
ruznamenin ihtiva ettiği m uhtelif maddeler ve bu maddelerin yukarıda arzolunan 
müfredatı hakkında mümkün olduğu kadar esaslı malûmat verilmesi ehemmiyetle 
rica olunur” .

Kongre gündeminden de anlaşılmaktadır ki, gerçekten hazırlıklar, oldukça 
ciddi ve sıkı bir çalışma gerektirmektedir. Bu bağlamda, yönetmeliğin özellikle
3, 4 ve 5’inci maddeleri ayrıca ele alınmayı hak etmektedir:

« 3 .  Ticaret ve Sanayi Odaları sanayi erbabının bu nıznam e etrafında 
(gündem çerçevesinde) hazırlanmalarını temin maksad'ıle (sağlamak 
amacıyla), mıntıkalarındaki (bölgelerindeki) m uhtelif (çeşitli) sanayi 
gruplarının mümessillerini (temsilcilerini) ve bu işlerle alâkadar 
(ilgili) iktisatçıları ve fe n  adamlarını (bilim insanlarını) bir içtimaa 
(toplantıya) çağırarak her sanayi grubu için ayrı ayrı encümenler 
(komisyonlar) seçmeğe ve ruznamenin (gündemin) her maddesi için 
ayrı, ayrı raporlar hazırlamağa davet edecektir.

4. Raporların esaslı ve ilmi bir tetkik mehsulü (inceleme 
ürünü) olması kongrenin muvaffakiyeti (başarısı) için şarttır.
A dedi malûmata (rakamsal verilere), m uhtelif senelerle ve bize 
mümasil (benzer) memleketlerle mukayeseli (karşılaştırmalı) 
müşahedelere (gözlemlere) çok emniyet (önem) verilmesi icap eder 
(gerekmektedir).

5. Hazırlanan raporlar her sanayi grubuna ait encümenlerle 
(komisyonlarla) etraflıca münakaşa (tartışma) ve müzakere 
(görüşmeler) edildikten sonra son ve k a t’i (kesin) şeklini almış 
olacaktır. Raporlar teksir edilerek Kongreden evvel Cemiyetimizin 
merkezine g ö n d er ile c ek tir» .

22 Nisan 1930 tarihli Hakimiyeti Milliye Gazetesinin manşeti “Sanayi 
Kongresi Bugün Himayei Etfal’de Açılıyor” , 23 Nisan 1930 tarihinde ise “Sanayi 
Kongresi Dün Merasimle Küşad Edildi” başlıklarını taşımaktadır. “K ongrc'nin 
toplandığı tarih ile Şakir Kesebir Planının sunulduğu tarih arasındaki ilişkiye 
değinmekte yarar vardır. Kesebir planı Başvekile 13 O cak’ta sunulmuştur.
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4 M art’ta bastırılmasına izin verildiğinde artık bir plan olma özelliğini yitirmiş 
İktisadi Vaziyetimize Dair (bir) Rapor'15 haline gelmiştir” (Tekeli ve İlkin, 
1983:121). Tekeli ve İlkin, bu planın yeterli bulunmayışının Sanayi Kongresinin 
toplanmasına katkısı olabileceğini belirtm ektedirler46.

Kongrenin açılışında iki konuşma yapılmıştır. İlk konuşma dönemin İktisat 
Vekili Şakir Kesebir47, ikinci konuşma da Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
Umumi Kâtibi (Genel Sekreteri) ve İzmir Milletvekili Rahmi Bey4s’e aittir49.

İktisat Vekili Şakir Bey konuşmasında,

“Nihayet bir iktisadi program ihzarı vaziyetine girm iş bulunuyoruz.
Böyle bir sırada, her biri kendi kendi şubesinde mütehassıs ve tecrübe 
sahibi olan kongre azayı kiranınım reylerinden pek ziyade istifade 
edilebileceğine hükümet kani bulunmaktadır. İstatistiklerimizde 
görülmüş olacağı g ib i ithalâtımızın % 7 0 'inden fazlası mevadı 
mamuleye taallûk ediyor. Bu büyük n is be t m illî sanayimize atfedilecek 
ehemmiyetin ne kadar fazla olması lâzım geleceğini iraeye kâfidir.
Şeraiti esasiyesi eksik olmayan sanayimizin muvaffakiyeti çarelerini 
umumen aradığımız b ir sırada kongrenin faydalı miitaleaları 
hükümet için, bittabi imkân ve mali iktidarımız dahilinde, nazarı 
itibara alınacak başlıca bir tenvir vasıtası olmuş olacaktır ”

şeklindeki sözleriyle kendisinin başkanlığında hazırlanan ve gecikmeli bir 
biçimde çoğatılarak dağıtılmasına izin verilen plandan hiç söz etmemekte ve 
fakat kongre tespitlerinin hazırlanacak yeni plana katkıda bulunacağına işaret 
etmektedir.

45 Bahse konu raporun birebir tıpkıbasımı için (Tekeli ve İlkin, 1983:226-559) bakılabilir.
46 Yukarıda belirttiğimiz. Sanayi Kongresi Esaslarının bclirlendği tarih olan 11 Şubat’ı hatırlayalım.
47 Şakir Kesebir, Son Osmanlı Meelis-i Mebusanı (I920)’nda ve 2. Döııem’den itibaren dört dönem 

TBM M ’dc milletvekilliği, Ekonomi ve Tarım bakanlıkları yapmış Türk siyasetçidir.
1889 yılında Köprülü’de doğmuştur. Mülkiye’den mezun olmuş, kaymakamlık, Tekirdağ M utasarrıf 
Vekilliği. Mülkiye Müfettişliği görevlerinde bulunmuştur. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)’nda 
Gelibolu, TBMM 2. Dönem’de Çatalca, 3. Dönem ve 4. Dönem’dc Edime, 5. Dönem 'de Tekirdağ 
milletvekilliği yapmıştır. Ayrıca Ekonomi ve Tarım Bakanlıklarında bulunmuştur. 6 Nisan 1966 
tarihinde vefat etmiştir.
http://tr.wikipcdia.org/wiki/%C5%9Eakir_Kesebir. Erişim Tarihi:25 Ekim 2007.

48 Mustafa Rahmi Köken, TBMM 2. Dönem’den itibaren altı dönem İzmir milletvekilliği, çeşitli 
hükümetlerde Ticaret, Ekonomi vc Tarım Bakanlığı yapmış, öncesinde 1914-1918 Osmanlı Meclis-i 
Mebusam’nda mebus olarak bulunmuş Türk siyasetçidir.
18 8 1 ’de Bergama’da doğmuştur. İstanbul Hukuk Mektebini bitirmiş, Zonguldak’ta maden müdürlüğü 
yapmıştır. 1914-1918 Osmanlı Meclis-i Mcbusam’nda, II., III., IV., V., VI. ve VII. Dönem İzmir 
Milletvekili olarak bulunmuş, çeşitli kabinelerde bakanlık yapmıştır. 7 Temmuz 1952 tarihinde vefat 
etmiştir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Rahmi_K%C3%B6ken . Erişim Tarihi:25 Ekim 2007

49 Konuşmaların tam metinleri için bakınız Ek:5.
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Kesebir’in konuşmasının Kongre katılımcıları üzerindeki etkisi olumlu 
olmuştur. Bu olumluluk (İloğlu 1974:23) de “Onları bu kongrenin lüzumuna ikna 
edebilmek müşkül olduğu kadar zaruri bir işti. Gerçekte Kongre, bu ikna işinde 
muvaffak olunduğunu ispat etti. İktisat Vekili Şakir Kcsebir Bey Hükümetinde 
bu kongrenin vereceği neticeleri alâka ile beklediğini açıkça söylediği zaman 
bütün murahhasların gözleri ümitle ışıldadı. Şakir Beyin ağır başlı sözleri kongre 
murahhaslarının kongreyi benimsemelerini temin etti. Eğer encümenler büyük 
bir alâka ve hararetle çalışm ışlarsa bunu iktisat vekilinin cesaret ve emniyet 
verici sözlerine borçluyuz. Bu itibarla kongrenin müteşebbisi olan Millî İktisat 
ve Tasarruf Cemiyeti, Şakir Beyin şahsında en büyük, en kuvvetli yardımcısını 
bulmuştur” şeklinde değerlendirilmektedir.

Kongredeki konuşmasında “Bu kongre iş ve fikir kongresidir Burada 
mütehassısın, iktisatçının, fen ve iş adamının sözü var” diyerek sözlerini 
sürdüren Rahmi Bey, üretim gücünün geliştirilmesinin ve bunun bir ‘program a’ 
bağlanmasının önemini,

"İstihsal hayalımızda inkılâp yapm adan yaln ız istihlâkte 
yapacağım ız her tiirlii harekâtın kısa ömürlü olacağını biliyoruz.
Onun için bir taraftan halka: ‘Vatandaş! Yerli malı ku lla n ’derken, 
diğer taraftan da sizi, sanayicilerimizi bir kongreye davet ederek, 
‘Efendiler! Halka iyi, ucuz ve çok m al vermek için nasıl çalışmanız 
lazım dır? Gelin bu gayelerin tahakkuku için düşünün, münakaşa  
ve müzakere edin ve müşterek bir faa liyet programı hazırlayın" 
şeklinde vurguluyordu.

Ülkede kurulacak olan sanayinin modern bir sanayi olması lazım geldiğine

‘‘Türkiye’de inkişafını istediğimiz sanayi, modern bir sanayidir.
Bu sanayi, bilgi ve idrak işidir. Modern olmayan sanayi 
inkıraza m ahkûm dur” sözleri ile dikkat çeken Rahmi Bey aynı 
zam anda“ Devletin himayesini İst iyen sanayiciler, ayni zamanda  
o himayeye lâyık olduklarını ispat etmelidirler. Devlet himayesi 
geriliğin, iptidailiğin himayesi olmamalıdır. Himaye, bir terakki 
vasıtası olmalıdır. Himaye, himayesizliğe götüren bir yo l olmalıdır.
Nasıl ki, bir çocuğun anasının babasının himayesine olan ihtiyacı, 
derece derece azalır ve o, bir giin müstakil bir fe r t olarak cemiyete 
atılırsa, himaye edilen sanayi şubeleri de böyle dünya rekabetine 
hazırlanmak için himaye edildiklerini bilmelidirler. Bu şerait daima 
göz önünde tutulmalıdır ” sanayicilere sorumluluklarını hatırlatmayı 
da ihmal etmiyordu.
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“Türkiye sanayileşmek m ecburiyetindedir” diyerek konuşmasını sürdüren 
Rahmi Bey, fabrikaların sadece girişimciler değil ülkenin üretim kapasitesi 
açısından önemli olduğunu ;

“Her kurulan fabrika, yalnız onu kuranın kür ve zararı ile alâkadar 
hususi bir teşebbüs değil, ayni zamanda memleket iktisadiyatının 
seviyesi üzerinde doğrudan doğruya müessir olan bir âınildiı: Gayri 
İktisadî işi iyen, pahalı ve fen a  m al çıkaran bir fabrikadan yalnız  

fabrika tör zarar görmez. Memleketin serveti, ticaret bilançosu, 
terakki seviyesi de müteessir olur. Onun için « h e r  koyu kendi 
bacağından a s ı l ı r »  nazariyesine uyarak, böyle gayri fe n n î işleyen 
müesseselere karşı lâkayt kalmamalıyız. Onları, İktisadî, fe n n î bir 
müessese haline getirmeğe çalışmak memleket iktisadiyatı namına 
bir borçtur ” şeklinde belirtmektedir.

İlk konuşmayı yapan İktisat Vekili Şakir Beyin değinmediği bir nokta olan 
sanayicilerin ticaret kesiminde ayrı olarak örgütlenmesi gerekliliğine diğer 
ülkelerin örneklerinden hareketle Rahmi Bey dikkat çekmektedir:

"Biliyoruz ki, başka memleketlerin sanayicileri m illî ve beynelmilel 
inkişa f ve terakki akışında geri kalmamak için teşkilatlanmışlardır.
Ayrı ayrı her sanayi şubesi m ensuplan meslekî taazzuvlar halinde 
birleşmişlerdir. H er ferd in  ayrı ayrı m asra f ihtiyarile getirmeyeceği 
neşriyatı, mesleki mecmuaları bu teşkilât getirir. Neşriyat yapar. 
Konferanslar, kongreler, sergiler, tertip ve beynelmilel kongre ve 
sergilere iştirak eder. Sanayicilerin menfaatini daha iyi temsil ve 
müdafaa eder. Kısaca sanayiciler toplu ve birlik çalışmanın bütün 
faydalarından istifade ederler. Onun için Türkiye sanayicileri de 
aralarında m eslekî taazzuvlar yapmak, bu m edenî zarurete uymak 
mecburiyetindedirler. (...) Bu itibarla Türk sanayicilerinin mesleki 
taazzuvlar içinde birleşmelerine engel olabilecek hiçbir mani yoktur.
Bilâkis zaruret vardıı: O halde niçin bir Türkiye mensucatçılar biri iğ, 
bir dabağatçılar birliği, bir konserveciler birliği ilâ ...ve bütün bu 
birliklerin de bir birliği ya n i Türkiye sanayiciler birliği olmasın?

Bu kongreyi, cemiyetimizin davet etmesi, memleketimizde her taraf şamil 
meslekî taazzuvların olmamasından ileri gelmiştir. Bu münasebetle, mesleki 
teşekküller kurmağa bir an evvel teşebbüs etmenizi bihakkın beklemekteyiz. Eğer 
bu kongre, bu gibi teşekküllerin doğmasına vesile olursa, Türk sanayiciliğine en 
büyük hizmeti yapmış olacaktır” .
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Rahmi Bey, konuşmasının bitimini takiben, iki başkan vekili ve iki kâtip üye 
seçilmesini teklif eder ve Başkan Vekilliklerine Edirne M eb’usu Faik ve Bursalı 
Hacı Etem Beyler, kâtip üyeliklere Muhlis Elem ve Seyfi Beyler seçilir.

Yine Rahmi Beyin Önerisi üzerine Kongre katılımcıları temsil ettikleri 
sektörler ve uzmanlık alanlarına göre komisyonlar oluşturarak Kongre çalışmaları 
sürdürülür50.

4. 1930 Sanayi K ongresi: “ S ek tö r” , “ U m u m i E n c ü m e n ”, “ V ilayet” , 
“ M u h te l i f ’ R ap or lar  ve  Z ab ıt lar

Bildirinin bu kısmı, bir anlamda 1930 Sanayi Kongresi’nin içerik çözümlemesi 
olarak tasarlanmış ve kaleme alınmıştır. Esas alınan materyal Millî İktisat ve 
Tasarruf Cemiyeti Umum Merkezi tarafından Kongre sonrası yayınlanan 1930 
Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar başlıklı 887 sayfalık kitaptır51.

Kongre esas olarak sektör temelinde örgütlenmiştir.

Mensucat, Gıda, Deri, Orman, Taş-Toprak ve Cam, Kimya, Maden İhracı ve 
Maden Mamulâtı başlıklı sekiz ana sektör kongre gündeminin önemli bir parçası 
ve hatta ana eksenidir değerlendirmesinde bulunmak yanıltıcı olmaz.

Bu sekiz ana sektöre ait raporların toplamı 458 sayfa olup, Kongre kitabının 
sayfa sayısı açısından yaklaşık olarak % 51’ini oluşturmaktadır. Bu oran bizce 
sektör çalışmalarına verilen önemin düzeyini de göstermesi açısından da 
vurgulanmalıdır.

M ensucat Sanayi52, beş alt sektör başlığıyla etraflıca incelenmiştir: Pamuklu, 
Yünlü, Halı, İpekli ve Trikotaj.

Gıda Sanayi de53, Konserve, Değirmen, Şeker, Şarap -  Sirke-İspirto, Şekerleme 
-  Çikolata ve Bisküvi olarak beş alt olarak irdelenmiştir.

Deri Sanayi54, bir ana sektör raporu ve İzmir ve İstanbullu Dericilerin ayrı 
raporları ile değerlendirilmiş ve Encümen raporu ile toplulaşlırılnııştu.

50 Kongre başkan vekillikleri ve komisyonların nasıl ve kimlerden oluşturulduğuna dair bilgi için 
Ek:6’ya bakınız.

51 Kitabın bütünüyle gözden geçirilmesi sonucunda Ek:7’de yer verilen bir fihrist denemesi 
hazırlanmıştır.

52 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar : (3-169).
53 a.g.c: (170-295).
54 a.g.e: (297-330) .
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Kitap içeriğine göre, dördüncü ana sektör, Orman Sanayidir55. Ana sektör 
raporu yanında. Ahşap Ambalaj ve Kutuculuk ve M obilya alt sektör raporları ve 
Encümen raporları değerlendirilmiştir.

Taş, Toprak ve Cam Ana Sanayinin56 ağırlığı iki ayrı raporla değerlendirilen 
Çimento Sanayi olmaktadır. Buna ek olarak Aynacılık sektör raporu ve Encümen 
değerlendirmeleri de bulunmaktadır.

Kimya Sanayinin57 değerlendirilmesi ise, Zeytinyağı-N ebati Yağ, Priııe Yağı; 
Sabun Sanayimiz; Prine Sanayi-Prine Sabunları başlık üç alt sektör ve bir de 
Kimya Sanayi Encümen Raporu ile yapılmıştır.

Son iki ana sektör de, Maden İhracı Sanayi5* ve Maden Mamulatı Sanayidir59. 
Maden İhracı Sanayi başlığı altında, Türkiye’de M adenler ve Madencilik, 
M adenciler Birliği ve Zonguldak Raporları ile birlikte bir de M adenciler Encümen 
Raporu mevcuttur.

Maden Mamulatı Sanayi ise Maden Sanayi ve Maden Encümeni başlıklı iki 
raporla değerlendirilmiştir.

Ek:6’daki listeden görüleceği gibi “Muhlis, Nizamettin, Vehbi, Saffet, Mehmet 
Ali, Nazmi Nuri, Seyfı, Vedat Nedim, Nihat, Şevket Süreyya, Hüsnü, Alaettin ve 
Refik Beyler’” in bir arada oluşturdukları Umumi Encümen60 (Genel Komisyon) 
sektör raporlarının ortak bulgularını değerlendirmiştir.

Değerlendirmenin kerteriz noktasını, “Ruzname” de vurgulanan; “Sermaye 
ve Kredi”, “Vergiler ve Rüsum”, “Teşviki Sanayi” , “Ticaret ve Sanayi Odaları 
ve Sanayiciler” , “Tarifeler”, “Sınaî Tedrisat” ile “Sanayimizi tanzim etmek ve 
modernleştirmek gereği” alt başlıklarında değerlendirerek yaklaşık otuz sayfalık 
bir rapor tanzim etm işlerdir61.

Bu raporda yer alan bulgular nerede ise Kongre’nin temel tespitleridir:

Sermaye ve Kredi:62 Konu ile ilgili olarak umumî encümene sunulan elli rapor 
incelenmesinden Encümenin çıkardığı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

55 a.g.c: (331- 357).
56 a.g.c: (359-373).
57 a.g.e: (375 -  416).
58 a.g.e: (4 1 7 -4 5 6 ) .
59 a.g.e: ( 457 -  474).
60 Umumi Encümcni oluşturan isimlerden özellikle bazıları dikkatinizi çekti mi? Serdar Şahinkaya.
61 Bahse konu rapor için a.g.e: ( 475 -  503) sayfalarına bakılabilir.
62 a.g.e: ( 476 -  480).
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a) Sanayi sermayesi ihtiyaca kâfi değildir. Zira sınaî sermaye, “esas olarak 
ticari sermayenin yüksek kârlar ile büyümesine ve bu sermayeden sanayie aktarım 
ile mümkündür” .

b) Ulusal sanayi sermayesinin yurt sathında dağılımı dengesizdir

c) Sanayi konusunda ulusal girişimcileri aydınlatacak, bilgilendirecek kurum 
ve yayın konusunda ciddi eksikler bulunmaktadır.

d) Ülkede sanayie dönük kredi yoktur. (Tesis kredisi, işletme kredisi). Sanayi 
ve Maadin Bankası da sadece portföyündeki iştirakleri desteklemekte ve özel 
girişimleri kredilendirmemektedir. Ancak bu konuda umumi encümen “Sanayi 
zümrelerinden alınan raporların tümünde sanayimizi besleyecek müstakil bir 
sanayi kredi bankasının teşkili isteniyor. Lâkin biz böyle düşünmüyoruz. Bize 
göre ticari bankalar sanayie daha çok kredi vermeli” diyerek ilerideki iktisat 
politikası oluşumunda ciddi tartışm alar yaratacak olan konuların ortaya çıkışının 
sinyallerini vermektedir. Bir anlamda İş Bankası’nm kredi portföyündeki sanayi 
sektörüne dönük kredilerin artmasına vurgu yapılmaktadır.

e) Komisyon bu bölümü, “Milli iktisadın ziraati, sanayi, nakliyatı ve ticareti 
ile tam bir kül halinde gören sanayi kongresi zirai ihracat emtiamızın dünya 
piyasalarında istikrarlı ve kârlı satışını temin edecek ve dolayısıyla milletin alım 
kabiliyetini artıracak tedbirlerin âcilen ittihazını hükümetimizden temenni eder” 
diyerek bitirmektedir.

Vergiler ve Rüsum:63 Bu konuda Umumî Encümene gelen rapor sayısının elli 
olduğu belirtilmiştir.

a) Raporların incelenmesinden encümenin tespit ettiği en önemli sorun 
‘muamele vergisi’ ve ‘oktruva’ nın olduğu anlaşılmaktadır.

b) Muamele vergisi, sanayi sektörünü “m akinecilikten” uzaklaştırmaya 
yol açmaktadır. Zira bu verginin, fabrikalar zarar halinde olsa dahi ödenme 
mükellefiyeti bulunmaktadır. Komisyon bu vergi ile ilgili olarak, “Teşviki Sanayi 
Kanunundan edinilmesi düşünülen faydaları da yok edebildiğini”nin altım 
çizmektedir

c) Feodal bir vergi olan ve şehre giren m allardan alınan Oktruva Resmi 
esas olarak yabancı mallarla rekabette ulusal firmaların fiyat avantajlarını 
zayıflatmaktadır “Oktruva gibi (bir şehirden diğer bir şehre gittiği zaman)

63 a .g .e :(4 8 1 -4 8 5 ) .
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mükerreren tahsil olunmakta olan bir resmin fiyat üzerindeki tesirleri pek muzırdır. 
Encümenimiz tarafından tetkik olunan raporların heyeti ıımumiyesinde bu resmin 
menfi tesirlerinden acı acı şikâyet olunmakta ve ilgası için heyeti muhteremeniz 
tarafından karar ittihazı rica olunm aktadır”

d) Gümrük Resmi, konusunda uygulanan gümrük rejiminin sanayi için 
himayekâr, farklı bir if«de ile koruyucu bir özellik taşıdığı belirtilmektedir.

Teşviki Sanayi M Komisyona gelen rapor sayısı kırk altıdır.

Bahse konu kanun, memleket sanayinin gelişmesine yarımcı olmakla birlikte 
uygulanmasında çokça sıkıntı bulunduğu ifade edilmektedir. “Kanunda birçok 
muafiyetler mevzu bahis ise de bunların bir kısmı çok büyük sanayi alakadar eder. 
Bunlar da arazi verilmesi, telgraf ve telefon hattı temdidi, amele ve müstahdemine 
ait mebani, müsakkafat vergisi, arazi vergisi bu vergilerin idarei hususiye ve 
belediyelere ait kusuratı munzamalar, şirketlerinin hisse senedatını damga 
resmi gibi m utavassıt ve küçük sanayie miitemerkiz sanayi mıntıkalarındaki 
şahsi sermayeleri ile işgören müteşebbis erbabı sanayie menfaat temin etmeyen 
himayeleridir” .

Ticarct ve Sanayi Odaları ve Sanayiciler:65 Ticaret ve Sanayi Odalarında 
sanayicilerin temsili hakkındaki raporların incelenmesinden anlaşılmaktadır 
ki, “sanayiciler ticaret erbabından bağımsız odalar olarak örgütlenmeden yana 
değildirler” . Ancak birlikte temsil olunan mevcut yapıda sanayiciler kararlara 
katılım açısından daha fazla sayıda üyenin karar organlarında yer almasını talep 
etmektedirler. “Komisyonumuz kanaat hasıl etmiştir ki sanayi merkezleri olan 
mahallerde ve bilhassa İstanbul, İzmir, Adana odaları da sanayi daha kuvvetle 
temsil edilm elidir” .

Tarifeler Raporu:66 Genel olarak nakliye ücretlerinin yüksekliğinden şikayet 
edilmekte ve nakliye ücretlerinde yabancı mallara göre yerli mallara dönük fark 
yaratılması farklı bir ifade ile özel bir uygulama olması temenni edilmektedir.

Sınaî tedrisat raporu:67 Bu konuda popüler bir ifade kullanmamız 
mazur görülmelidir. O da şudur: “eğitim şart” . Encümenin diliyle bu konu 
“M emleketimizde sanayinin teessüs ve inkişafı mevcut iptidai ve tâli meslek 
mekteplerimizin tekâmülü ile beraber sermayedarlarımıza rehberlik ifa edecek

64 a.g.e: (486-489).
65 a.g.e: (490 -  493).
66 a.g.e: (4 9 4 -4 9 6 ).
67 a.g.e: (497 -  500).
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sanayi mühendislerinin de yetiştirilmesine m ütevakkıf olduğundan hükümetçe 
bütün bu hususların ehemmiyetle nazarı itibara alınmasını arz ederiz” 
şeklindedir

Sanayimizi tanzim etmek ve modernleştirmek zarureti:“  Bu başlık altında 
değerlendirilecek olan hususlar bir anlamda Kongrenin “kapanış bildirgesinin 
ana unsurları”dır. Ve buradaki kimi ifadeler Rahmi Beyin kapanış konuşmasına 
da yansıyacaktır.

Umumi Encüm en’in temel tespiti; ülkede “bir sermaye israfı hadisesi”nin 
varlığıdır. Ve bunun nedenlerini de altı başlık altında toparlamaktadırlar.

i. Tesis mahallinin intihabında isabetsizlik (Kuruluş yerinin seçiminde 
yanlışlık).

ii. Mütedavil sermayenin darlığı (İşletme sermayesinin yetersizliği).
iii. Teknik cihazın kifayetsizliği (M akine teçhizatın çağın teknolojisine 

uyumsuzluğu).
iv. Rantabilite hesaplarının yanlışlığı.
v. İdarenin bozukluğu (Yönetim yetersizliği).
vi. Teknik ihtisasın fıkdanı (Teknik bilgi ve uzmanlığın yokluğu).

Encümene göre bu altı neden bir bütün teşkil etmekte ve birisinin yokluğu dahi 
zaten zay ıf olan sermaye birikimini iyice yavaşlatmaktadır: “( . . .)  bir tesisin, hem 
girişimciye, hem de topluma yararlı olabilmesi için bu şartların temini zaruridir. 
Bu şartlar bir “kül”dür. Birinin eksik olması süreci aksatır ve zay ıf olan sermaye 
birikimini sıkıntıya sokar. Bu da iktisadi inkişafımızın temposunu geriletir” .

Encüm en, bu güçlüğü gidermek için önerilerini iki başlık altında 
toparlamaktadır:

1. Asgari On Senelik Bir Sanayi Programının Tespiti.
2. Bir Sınaî Tesisatı Tetkik ve M urakebe Merkezi Teşkilî.

Görüldüğü gibi Umumi Encümen, en az on yıl sürdürülecek olan bir sanayi 
programı ile işe başlamanın doğru olduğunu kayıtlara geçirmektedir. Ve, “( ...)  
elimizdeki mevcut vasıtalardan plânlı bir tarzda azamî istifadeyi temine çalışmak 
zarureti vardır”.

Böyle bir programın oluşabilmesi için üç tane temel soru sormalıyız diyor 
Encümen raporunda:

68 a.g.e: (501 -5 0 3 ).
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• Türkiye’de hangi sanayi şubeleri (sektörleri) en ziyade inkişafa (gelişmeye) 
müsaittir?

• Hangi sanayi şubelerine en ziyade muhtaç bulunmaktayız?
• Ve hangilerini evvelâ nerelerde ve ne mikyasta (ölçekte) tesise (kurmaya) 

başlamalıyız?

Encümen bu soruların bilimsel olarak yanıtlanması ve bu yanıtlardan “bir sanayi 
planı” oluşturulmasından yanadır. Böyle bir plan oluşturulması durumunda, “her 
kim ki bir fabrika kurmak isterse bu planın bir parçasını tatbik etmekle m ükellef 
olacaktır” .

Bir Sınaî Tesisatı Tetkik ve M urakebe Merkezi Teşkilî meselesine gelince, 
bu öneriyi bir anlamda kısa bir süre sonra kurulacak olan ve her ne kadar 
sadece kurulacak olan devlet sanayi işletmeleri ile ilgili olsa da Devlet Sanayi 
Ofisi69 benzeri bir tüzel kişilik olarak yorum lam ak çok da garipsenmemeli diye 
düşünüyorum.

Bu bağlamdaki değerlendirmeleri Encümen raporundan özetleyerek 
aktarabiliriz:

« F a b r ik a  tesis etm ek (kurmak) İst iyen her şahıs veya grup ve 
belediyeler her şeyden evvel bu merkeze müracaatla fabrikanın  
mahiyeti (sektörü, ürün konusu), kabiliyeti (üretim kapasitesi), plânı, 
teknik cihazı (makine ve teçhizatı ile üretim akış şemaları), tesis 
mahalli (kurutuş yeri özellikleri), sabit ve miitehavvil (döner ya  da 
işletme)sermayesi, rantabilite hesapları, teknik hesapları hakkında  
biitiin malumatı vermeğe mecbur olmalıdır. Ancak bütün bu esaslar 
bu merkez tarafından tasvip edildikten (onaylcmdıktan)sonradır 
ki fabrikanın temeli atılmalıdır. Bu merkezin tek lif edeceği tadilât 
muhakkak surette yapılmalıdır. Ve tasvip etmediği hiçbir teşebbüse 
müsaade verilmemelidir.70

Bu merkez ayni zamanda bütün alâkadarlarla sına î mes ’eteler 
hakkında her istenilen malûmat ve izahatı vermeğe mecbur 
olmalıdır.

(...) bu tedbirden hayırlı neticelerin tahakkuku için hiç şüphesiz ki; bu

69 (Tekeli ve İlkin, 1982:149- 155)’de yer alan "Devlet Sanayi Ofisinin Kuruluşu” bölümüne 
bakılabilir.

70 “Bu yaklaşım özel sektör yoluyla sanayileşmek isteğini esas alan bir planlama anlayışının sonucudur. 
Önce bir sanayi planı hazırlanacak, sonra da bu planı gerçekleştirmek için teker teker girişimcilerin 
bu plan uymalarını sağlayacak bir mekanizma önerilmektedir” (Tekeli ve İlkin, 1983:123-124).
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merkezin teşkilinde m illi ve beynelmilel (uluslararası) selahiyattar 
(bilgili, yetkili) ihtisas (uzman) adamlarının teşriki mesaisini (ortak 
çalışmasını) temin etmek birinci ve sonuncu şarttır.

Bu temin edilmezse böyle bir teşebbüsten hayır değil şer doğar.(...)

Mevcut sanayi miiesseselerimiz arasında modern işletme 
şeraitine muvafık (kurallarına uygun) olarak çalışmayanların  
rasyonelleştirilmesi için şu teklifi tek lif ediyoruz:

Sanayi m üesseslerim izin  rasyonalizasyon noktai nazarından 
tetkiki ve ıslahı için münferit (tek) erbabı sanayi (işletme sahipleri) 
tarafından ayrı ayrı celbi kabil (bulunması mümkün) olmayan 
mütehassısların Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sanayi Birlikleri 
tarafından celbi;

(..) Fabrikasındaki noksanları gayri iktisadi ahvali tashih edecek 
ve maliyet fiya tın ı düşürecek, rekabet kabiliyetini artıracak kısaca  
iyi ve ucuz m al imalini miimkiin kılacak tedbirleri tespit edecek 
böyle bir teşebbüsü biitiin sanayi erbabımız biiyiik bir alâka ile 
karşılayacaktır>  > 71.

Ayrıca, “ 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar” adlı yapıtın 
incelenmesinden öğreniyoruz ki, kimi yerleşim yerlerinden farklı bir ifade ile 
o dönemde sanayinin nispi olarak gelişmiş olduğu “Vilayetlerden” yöredeki 
sanayinin durumu, sorunları çözüm önerilerine dair raporlarda talep edilmiş 
bulunmaktadır. K ongre’de 14 Vilayetten gelen raporlar tartışılm ıştır72.

Vilayet raporları;

Bursa, Eskişehir, Edremit, Ayvalık, Uşak, İsparta, Elaziz (Elazığ), Kastamonu, 
Denizli, Balıkesir, Ankara, Gazi Ayıntap (Gaziantep), Kütahya, İzmir Sanayi 
Birliğinin temennileri şeklindedir.

Bu yerleşim yerleri 1930 yılında sanayi sektöründeki kümelenmeyi de 
göstermektedir. Elazığ, Ankara, Kastamonu ve Gaziantep dışındaki bütün 
yerleşim yerleri Marmara ve çevresi illeri ile Ege Bölgesine aittir.

Bu durum 2007 Türkiye’si için de nerede ise tamamıyla geçerli değil midir?

Dönemin üretim kapasitesine katkı veren kimi alt sektörlerinin de ihmal

71 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar: (503).
72 a.ge. (505- 650).
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edilmediğini “M uhtelif Raporlar”73 başlıklı kısım bize göstermektedir. Bu 
bölüm, günüm üzde iktisatçılarımızın pek de itibar etmediği ve fakat kanımca çok 
önemli olduğuna inandığım kimi alt sektör çalışmalarının o dönemde nasıl ele 
alındığına dair bilgileri bize sunmaktadır. Raporların bazılarının yazarlarına da 
yer verilmiştir.

Bahse konu raporlar74;

Kaytancılık, Tarakçılık, Kunduracılık, Şapka - Sunî Çiçek ve Sepetçilik, 
Kendircilik, Türkiye’de Meslekî Tedrisat (M eslekî Tedrisat Umum Müdürü Ali 
Nadir), M ahrukat Meselesi (Prof. Refik), Türkiye’nin Elektrikleşmesi (Prof. 
Refik), Sınaî Tedrisat (Prof. Refik), Balıkçılığımız, Vapur tamirhaneleri, Itriyat 
sanayi, Sanayide Rasyonalizasyon (Dr. M uhlis Etem), Sanayi Siyaseti (Dr. 
Nizamettin Âlî).

Kongre boyunca, gerek sektör raporları, gerek vilayet raporları gerekse 
de m uhtelif raporlar başlığı altında değerlendirilen konular tam dokuz ayrı 
oturumda tartışılarak kabul edilmiştir. Bu tartışmaların ilginç ve bir o kadar da 
öğretici zabıtlarına 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Z abıtlar’da geniş olarak yer 
verilm iştir75.

Kongre, Rahmi (Köken) Beyin kapanış konuşm asındaki76 “Türkiye Sanayi, 
Türk Devleti gibi yeni ve ileri olmalıdır. Millî sanayim iz narin bir lionluk nebatı 
gibi sadece halkın ve devletin himaye ve fedakârlıklarına dayanarak yaşayabilen 
“sun’i” bir varlık olmak tehlikesine düşürülmemelidir. Kudretini aynı zamanda 
modem  sanayiciliğin hesab ve bilgi mcnbaalarından alan sağlam ve canlı bir 
uzviyet olmalıdır” sözleri ile çalışmalarını tamamlamıştır.

S onu ç  Yerine

1923’te yani Cumhuriyet ile birlikte savaş ya da kahramanlık temelindeki 
özgüven mirası, üretim temelli bir özgüvene dönüşmeye başlamıştır.

Bu dönüşüm, topyekûn ve köklüdür.

Bu dönüşümün yönü, toplum yaşamından iktisada, hukuktan eğitime, 
siyasetten uluslararası ilişkileredir ve yarı sömürgeden bağımsız bir ulus devlet

73 a.ge. (651 -7 1 3 ) .
74 Bu raporlardan özellikle Prof. Refik tarafından hazırlanan; “Türkiye’nin Elektrikleşmesi” ve “Sınaî 

Tedrisat'’; Dr. Muhlis Etem ’in “Sanayide Rasyonalizasyon" Dr. Nizamettin Âlî'nin “Sanayi Siyaseti” 
başlıklı raporları kesinlikle ayrı ayrı incelenmelidir.

75 a.ge.(722 - 881).
76 Konuşmanın tam metni için Rk:8'ye bakılabilir.
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yaratma temel hedefi, ilmik ilmik örülerek tasarlanan bir stratejik tercihle 
gerçekleştirilmiştir.

Bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için yeni bir sermaye birikim mekanizmasına 
ihtiyaç vardı. Cumhuriyet kadrolarına göre bu ihtiyaç, ancak ve ancak 
“sanayileşm e” ile karşılanabilirdi.

Cumhuriyet, sanayileşmeyi iktisadi güçlenmenin temel aracı saymakta ve 
bağımsızlıkla eş anlamlı almaktadır. Dönemin kendine özgü koşullarında temel 
ihtiyaçlardan başlanarak sanayi üretim kapasiteleri yaratılması ileri ve geri 
bağlantılarla toplumsal üretkenliği artıracaktır.

Farklı bir ifade ile “Türkiye Sanayileşmek M ecburiyetindedir” .

Cumhuriyet döneminde sınaî üretimin, yurttaşların temel ihtiyaçlarını 
karşılaması asıl ilkedir. Böylece, ülke içi tüketimin tamamı karşılanacak ve ulusal 
ekonomi gerçek temeline oturacaktır.

Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyet, sanayi temelli ulusal ekonomiyi emperyalist 
çıkarların kesiştiği bölgede ve iki dünya savaşı yıllarının olağanüstü çalkantılı 
ortamında gerçekleştirmiştir.

1930’a kadar bu çabalar kamu kesimi+ özel kesim birlikteliği ile sürdürülmeye 
gayret edilmiştir. Ancak o, “zor yıllarda” sağlanan her türlü desteğe rağmen 
özel kesim farklı bir ifade ile ticaret burjuvazisi ve sanayi erbabı, Cumhuriyetin 
kendini güvende hissedeceği bir üretim yeteneğine kavuşması için gereken 
desteği sağlayamamıştır.

Bu nedenle bir anlamda “hesaplaşma” zamanı yaklaşıyordu. Bu hesaplaşma 
en azından Cumhuriyet kadrolarının önemli bir bölümü açısından gerekli 
görülüyordu.

İşte bu süreçte, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kurulmuş ve Cemiyet, 
kuruluşundan çok kısa bir süre sonra 1930 yılında A nkara’da bir Milli Sanayi 
Sergisi ve Sanayi Kongresi düzenlemişti.

Bildiride de ayrıntılarına değinildiği gibi, Kongre hazırlıkları için yayınlanan 
“talimatname” ve “ruznam e” oldukça ayrıntılı, bir o kadar net ve bir o kadar 
da kararlıdır. Hele, Vedat N edim ’in “Sanayi Kongresinin Ehemmiyeti” başlıklı 
yazısı bu kararlığın altını kalın çizgilerle çizmektedir.
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22 -23 Nisan 1930 tarihinde « G a y e m iz : Türkiye Sanayi Türkiye Devleti 
gibi Yeni ve İleri O lm a lıd ır»  şiarı ile Ankara’da toplanan Sanayi Kongresi , 
« S an ay im iz in  “milli” ve “çağdaş” gereklere uygun bir tarzda gelişmesini 
sağlayacak yolları a r a m a k »  meselesini temel görev olarak belirlemiştir.

M ensucat, Gıda, Deri, Orman, Taş-Toprak ve Cam, Kimya, Maden İhracı 
ve Maden Mamulatı başlıklı sekiz ana sektör temelinde çalışmalarını sürdüren 
Kongre’de, hazırlanan raporlar, sanayi konusunda “neyimiz var?”, “neyimiz 
yok?” sorularını da netleştirecek bir “ sanayi envanteri” nin çıkartılmasına 
yardımcı olmuştur.

Bir anlamda bu sanayi envanteri, takip eden yıllarda ilk defa yirminci 
yüzyılda geri kalmış ve bağımlı bir ülkenin dış açıklan, kronik dış borçlar ve 
mali esareti olmadan, kendi kendine yeten bir sanayileşmeyi gerçekleştirmesinin, 
ütopik bir fantezi olmadığını ispat eden iktisat politikalarının başlangıç noktasını 
oluşturmuştur.

Bununla birlikte; sanayinin nispi olarak gelişmiş olduğu “Vilayetlerden” 
gelen yani, Bursa, Eskişehir, Edremit, Ayvalık, Uşak, İsparta, Elaziz (Elazığ), 
Kastamonu, Denizli, Balıkesir, Ankara, Gazi Aymtap (Gaziantep), Kütahya, 
İzmir Sanayi Birliğinin temennileri başlıklı on dört rapor da Türkiye’in sanayi 
temelli, üretim yapısının durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya 
koyma açısından oldukça önemli bilgiler içermektedir.

Bu nokta da vurgulanmalıdır ki, 1930 Kongresi bir anlamda “Türkiye’nin 
Sanayi Kongresi” dir. Oysa günümüzde farklı kurum lar farklı sanayi kongreleri, 
bir anlamda kendilerinin / bölgelerinin sanayi kongrelerini düzenlemektedir.

Yine kayıtlara geçmesi açısından burada belirtilmesinde yarar gördüğüm bir 
hususu da paylaşmak isterim. 2007 yılını nihayetlendirirken ülkemizin bütünü 
açısından sanayi anlamında 1930 Sanayi Kongresi öncesinde sorulan ve kongre 
ile birlikte cevabını bulan “Neyimiz var? Neyimiz yok?” sorularını kapsamlı bir 
cevabı yani ülkenin ciddi, kesinleştirilmiş, tutarlı ve ‘tek’ bir sanayi envanteri 
yoktur.

Aralarında Vedat Nedim  ve Şevket Süreyya gibi Kadrocuların da bulunduğu 
1930 Sanayi Kongresi heyeti, “Sanayimizi tanzim etmek ve modernleştirmek 
zarureti” başlığı altında bir temel tespitte bulunmaktadır. O temel tespit de; ülkede 
“bir sermaye israfı hadisesi”nin varlığıdır ve bunun nedenleri de; kuruluş yerinin 
seçiminde yanlışlık; işletme sermayesinin yetersizliği; makine teçhizatın çağın
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teknolojisine uyumsuzluğu; kârlılık hesaplarının yanlışlığı; yönetim yetersizliği; 
teknik bilgi ve uzmanlığın yokluğu olarak değerlendirilmektedir.

Ve bu altı nedenin bir bütün oluşturduğu ve birisinin yokluğunun zaten zayıf 
olan sermaye birikimini iyice yavaşlattığı tespitinde bulunulmaktadır.

Kongre heyeti, bu güçlüğü gidermek için önerilerini iki başlık altında 
toparlamaktadır:

Birincisi, Asgari On Senelik Bir Sanayi Programının Tespiti: En az on yıl 
sürdürülecek olan bir sanayi programı ile işe başlamanın doğru olduğunu kayıtlara 
geçirmektedir. Ve, “(•••) elimizdeki mevcut vasıtalardan plânlı bir tarzda azamî 
istifadeyi temine çalışmak zarureti vardır” .

Böyle bir programın oluşabilmesi için (bence günüm üzde geçerli) üç tane 
temel sorunun cevaplanmasının gerekliliği vurgulanmaktadır:

a. Türkiye’de hangi sanayi şubeleri (sektörleri) en ziyade inkişafa 
(gelişmeye) müsaittir?

b. Hangi sanayi şubelerine en ziyade muhtaç bulunmaktayız?

c. Hangilerini evvelâ nerelerde ve ne mikyasta (ölçekte) tesise (kurmaya) 
başlamalıyız?

İkincisi de, Bir Sınaî Tesisatı Tetkik ve M urakabe Merkezi Teşkili: Kongre 
heyeti gerçeklen bu bağlamda ısrarlı ve kararlıdır.

Geliştirdikleri öneri, “sanayi, sektöründe fabrika kurmak isteyen her şahıs 
veya grup ve belediyeler öncelikle bu merkeze başvurarak fabrikanın sektörü, 
ürün konusu, üretim kapasitesi, plânı, makine ve teçhizatı ile üretim akış şemaları, 
kuruluş yeri özellikleri, sermaye yapısı, kârlılık hesapları, hakkında bütün 
bilgileri vermeğe mecbur tutulmalıdır. Bu merkezin onayı sonrasında fabrikanın 
temeli atılmalıdır. Bu merkezin onaylamadığı hiçbir girişime izin verilmemelidir” 
şeklinde özetlenebilir.

Bugün, yani 2007 Kasım itibariyle, ülkemiz sathındaki yarım kalmış, kapalı ya 
da işletme sermayesi nedeniyle gayri faal dunundaki işletmeleri ya da “komşuda 
var ben de niye yok” mantığı ve “piyasa sinyalleri” paralelinde temelleri atılan 
ya da fiziki yatırımı tamamlanarak kurulmuş bulunan ve ancak çalışmayan geri 
teknoloji ile donanmış çok sayıda tesis birlikte mütalaa edildiğinde böyle bir 
“merkeze” olan ihtiyaç açıktır.
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Evet, tıpkı günümüz Japonya’sındaki METI (Ministry o f  Economy, Trade and 
Industry) ya da MİTİ (M inistry o f International Trade and Industry) ya da 1933 -  
2000 yılların arasında İtalya’da çok başarılı çalışm alar yürüten IRI (Institute for 
Industrial Reconstruction) gibi bir koordinasyon / izleme fonksiyonunu görecek 
bir merkezi organizasyon gerçekten ihtiyaçtır..

Ancak, böyle bir merkezin kurulması ve sağlıklı çalışabilmesi için öncelikle 
ülkenin bir toplumsal amaç fonksiyonu farklı bir ifade ile uzun erimli bir büyüme 
stratejisi olmalıdır.

Tıpkı, 1930 Sanayi Kongresi sonrasında, Cumhuriyet kadrolarının geniş 
anlamda ticaret burjuvazisi ve sanayi erbabı bir mutabakata vararak (bir anlamda 
modus vivendi) Cumhuriyet tirenini yeniden “sanayileşme + demiryolları = 
devletçilik” temelinde bir makas değişikliğine tabi tuttukları gibi.
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E k i : 1930 Sanayi Kongresi Umumi Heyeti Toplanışı

Kaynak: Bu fotoğraf, hem 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar ve hem de (Oral, 2006) da vardır. 
Görüntü çözünülürlüğünün yüksekliği nedeniyle (Oral 2006:63) den alınm ıştır.
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Ek 2: “Sanayi Kongresi Talimatnamesi” ve 
“Ruznamenin İzahı”

1930 SANAYİ KONGRESİ 
NASIL HAZIRLANDI?77 

Sanayi Kongresi Talimatnamesi 
22 Nisan 1930

« M i l l î  İktisat ve Tasarruf C e m iy e ti»  nin nizamnamesinde musarrah 
gayelerinden biri de:

Yerli mallarının miktarını çoğaltmağa, cinslerini metanet, zarafet, nefaset ve 
sair evsafı itibarile yabancı mümasil m allar derecesine getirmeğe ve fiyatlarının 
ucuzlatmağa ç a lış m a k »  tır.

Bu gayelerin tahakkukunu temin edebilmek için takibi lâzım gelen en doğru 
yol « i ş  a d a m la r ı»  ile temasa geçmektir. Fakat Türkiye’deki bütün iş adamları 
ile birer birer temas etmek -n e  kabil, ne de faydalıdır. Hiç şüphesiz ki en kestirme 
ve en makul yol, m uhtelif sanayi guruplarının mümessillerini bir araya toplayarak 
müştereken ihtiyaçları tesbit etmek ve bu gayelerin tahakkuku için lâzım gelen 
esasları bir arada hazırlamaktadır.

İşte « S a n a y i  k o n g re s i»  fikri böyle bir zaruretten doğmuştur.

Millî sanay im iz-narin  bir limonluk nebatı g ib i-sad e  halkın ve devletin himaye 
ve fedakârlığına dayanarak yaşayabilen « s u n ’î »  bir varlık olmak tehlikesine 
düşmemeli; kuvvetini, ayni zamanda modern sanayiciliğin « h e s a p »  ve 
« b i l g i »  m enbalarından alan « s a ğ l a m »  ve « c a n l ı »  bir uzviyet olmalıdır.

İşte Sanayi kongresinin vazifesi sanayimizin « a s r î »  ve « m i l l î »  icabata 
uygun bir tarzda inkişafını temin edecek yolları aramaktır.

Asrımızın parolası: Her sahada dağınık ve münferit faaliyet yerine toplu ve 
müşterek faaliyeti ikame etmektir: Sanayi kongresi Türkiye sanayi âleminde 
toplu ve müşterek faaliyetin esası olacaktır.

77 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar. Zabıtlar. Neşreden: Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umum
Merkezi. Ankara. Cumhuriyet Matbaası. İstanbul. Sayfa: V-VI. Yazım şekli korunmuştur. S.
Şahinkaya.
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Türkiye sanayicileri -bugünkü şerait altında- ilk defa olarak böyle bir kongreye 
davet olunuyorlar. Bu onlar için bir mihenktaşı olacaktır: Seviyelerinin derecesini 
orada gösterecekler, davlarının isabet ve makuliyetini orada isbat edeceklerdir.

İşte Cemiyetimiz, Türkiye sanayicilerini -  bu teşebbüse lâyık olduğu 
ehemmiyeti vereceklerinden emin bulunarak -  böyle bir kongreye davete cesaret 
ediyor.

1. Sanayi kongresi 22 nisan 1930 da Ankara’da saat 11 de açılacaktır.

2. Kongrenin esas ruznamesi:

I. Ham madde
II. Sermaye ve kredi
III. Vergiler ve rüsum
IV. Teşviki sanayi kanunu ve tatbikatı
V. Standart m es’eleleri
VI. Rasyonalizasyon m es’eleleri
VII. Ticaret ve Sanayi Odalarında sanayicilerin temsilî
VIII.Sınaî tedrisat
IX. Nakliyat tarifeleri

3. Ticaret ve Sanayi Odaları sanayi erbabının bu ruzname etrafında 
hazırlanmalarını temin maksadile, mıntıkalarındaki m uhtelif sanayi gruplarının 
mümessillerini ve bu işlerle alâkadar iktisatçıları ve fen adamlarını bir içtimaa 
çağırarak her sanayi grubu için ayrı ayrı encümenler seçmeğe ve ruznamenin her 
maddesi için ayrı, ayrı raporlar hazırlamağa davet edecektir.

4 .Raporların esaslı ve İlmî bir tetkik mehsulü olması kongrenin muvaffakiyeti 
için şarttır. Adedî malûmata, m uhtelif senelerle vc bize mümasil memleketlerle 
mukayeseli müşahedelere çok emniyet verilmesi icap eder.

5. Hazırlanan raporlar her sanayi grubuna ait encümenlerle etraflıca münakaşa 
ve müzakere edildikten sonra son ve kat’î şeklini almış olacaktır. Raporlar teksir 
edilerek Kongreden evvel Cemiyetimizin merkezine gönderilecektir.

6. Her mıntıkanın m uhtelif sanayi grupları erbabı kendi aralarında -  sanayi 
ehemmiyetine göre -  bir veya iki kongre murahhası intihap edeceklerdir. Her 
sanayi grubunun, hiç olmazsa bir murahhasla temsili çok arzu edilir. Bu mümkün 
olmadığı takdirde bir mıntıkanın mümessilleri kendi sanayi şubelerinden maada 
o mıntıkadaki sair şubelerin de raporlarını hamil olmalıdır.
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7. İntihap olunan murahhasların isim ve adresleri 1 nisan 1930 tarihine kadar 
Cemiyetimizin Ankara Umumî merkezine bildirilmelidir. M erkez tarafından 
doldurulup gönderilecek olan murahhas vesikalarına ilsak edilmek üzere ikişer 
fotoğraf ta yollanmalıdır.

Ruznamenin izahı*
I. -H A M M A D D E .

A - Her sanayi grubu, kendi ihtiyaçları için lâzım gelen maddeleri ayrı 
ayrı tasrih ederek m uhtelif senelerde nerelerden (dahilden ve hariçten) tedarik 
ettiklerini miktar ve kıymet itibarile göstermelidirler.

B - Bu ham  maddelerin diğer memleketlerdeki mümasil sanayi şubelerinde 
istimal olunan nevileri - bilhassa evsaf itibarile - izah olunmalıdır.

Ve bunun neticesi olarak:

C - Memleket dahilinde tedarik olunabilen ham maddelerin mamulâtın 
nefasetini ve rekabet kabiliyetini yükseltmek noktai nazarından ne gibi ıslahata 
muhtaç oldukları mtidell bir tarzda gösterilmelidirler.

D - Memleket dahilinde tedarik olunan; veya olunması mümkün bulunan ham 
maddelerin alım ve satım şartları hakkında mevcut olan ticari teamüllerin izahı.

E - Bunların, yani ticari teamüllerin sanayi noktai nazarından ıslahı hakkında 
teklifler.

II. S E R M A Y E  V E  K R E D İ.

A - Her mıntıkadaki m uhtelif sanayi şubelerindeki tesisat sermayesi mıktarile 
mütedavil sermaye miktarı hakkında senelere göre sahih malûmat.

B - Her mıntıkadaki m uhtelif sanayi şubelerinin ihtiyaç nisbetinde inkişafını 
temin için icabeden yeni tesisat sermayesi ve mütedavil sermaye ihtiyacı miktarı 
müdellel bir surette gösterilmelidir.

C - Her mıntakanın sınai kredi teamülleri ve şeraiti (faiz, vade, karşılık v.s.) 
hakkında esaslı izahat, mümasil m em leketlerdekilerle mukayese.

D - Her mıntıkadaki sanayi şubelerinin ticaret âlemine karşı yapmakta

* 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar. Neşreden: Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umum
Merkezi. Ankara. Sayfa: VIII - XI. Yazım şekli korunmuştur. S. Şahiııkaya
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oldukları kredi teamüneri ve bunun mümasil Avrupa sanayi şubelerinin milli 
ve beynelmilel ticaret alemine karşı olan şekilleri ve bundan sürüm rekabetinde 
aleyhimize çıkan neticeler.

E - Sermaye ve kredi ihtiyacım temin edebilmek için teklifler (Meselâ: Sanayi 
tesisat bankası teşkili, mütekabil kredi bankaları teşkili gibi) Mevcut bankaların 
sanayi kredisi siyasetinin tetkiki.

F - Ecnebî sermayesinin milli sanayi sahasında teşriki mesaisi hakkında 
düşünceler.

III. V E R G İL E R  V E  R Ü S U M .

A - Her mıntıkadaki m uhtelif sanayi şubelerinin - teşviki sanayi kanunundan 
istifade eden ve etmiyenlerin - m uhtelif senelerde verdikleri vergi ve rüsumun 
müfredat ve miistenidatile senelik ciroya nisbeti.

B - M evcut vergi ve rüsumun m uhtelif sanayi şubeleri üzerindeki - müsbet 
veya menü - tesirleri.

C - Gümrük tarifelerinin m uhtelif sanayi şubelerinin inkişafı üzerine sureti 
tesirini gösterir adetlere ve m ukayeselere müstenit müdellel etütler.

D - İhracat eşyasından alınan vergiler.

E - Ecnebî memleketlerden cclbedilen ham veya yarı mamul maddelerin tabi 
oldukları ithalat gümrük resim lerinin mütalâası.

F - Sınai vaziyetleri itibarile mümasil m emleketlerde vergi ve rüsum şeraiti 
hakkında mukayeseli etütler.

IV - T E Ş V İK İ SA N A Y İ K A N U N U  V E  TA T BİK A T I.

A - Muaddel Teşviki Sanayi kanununun m uhtelif sanayi şubelerimizin inkişafı 
üzerindeki tesirleri.

B - Teşviki Sanayi kanununun idari tatbikatı hakkında müdellel ve mevsuk 
izahlar.

C - Mümasil memleketlerde teşviki sanayi usulleri hakkında mukayeseli 
etütler.

D - Bizim Teşviki Sanayi kanunumuzun tahlili.

E - Küçük sanayi ve teşviki sanayi kanunumuz.
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V - S T A N D A R T  M E S E L E L E R İ.

A - M uhtelif sanayi şubelerinin kullandıkları yerli ham maddeler üzerinde 
mevcut olan ve olmıyan standartlar.

B - Ham maddelerimizin standartlaştırılması sahasında m uhtelif sanayi 
gruplarının, Hükümetin ve müstahsillerin rolleri.

C - M uhtelif sanayi şubeleri mamulatının bugünkü ihtiyaç ve şartlara göre 
standartlaştırılması ve kontrol teşkilâtı hakkında teklifler.

D - Ham ve mamul maddeleri standartlaştırılm ış olan memleketlerde kıymetin 
artması ve sanayiin inkişafı üzerindeki tesirlerini gösterir etüt.

VI - R A S Y O N A L İ Z A S Y O N  M E S E L E L E R İ.

A - M uhtelif sanayi şubelerinde, bugünkü istihsal tarzlarına göre, iş kuvveti - 
insan veya makine kuvveti - ve malzeme israfatını icabettiren sebepler var mıdır? 
Varsa nelerdir? Ve neden ileri gelmektedir? Ve bunların önüne geçmek, yani iş 
ve malzemeden azamî istifade temin edebilmek için ferdi veya müşterek ne gibi 
tedbirler alınabilir?

B - M uhtelif sanayi şubelerinde istihsal ameliyelerinden arta kalan döküntü 
ve bakaya malzeme ile talî müstahsalattan istifade olunuyor mu? Olunmuyorsa 
bunları kıymetlendirerek azam î istifadeyi temin edebilmek için ne yapmalıdır? 
Bu suretle heder olan kıymetler, her sanayi şubesi için, senede neye baliğ 
olmaktadır?

C - Mevsim sanayiinin tesisatından ölü mevsimde istifade imkânları?

D - Her mıntıkadaki m uhtelif sanayi şubelerine ait m üesseseler azamî istihsal 
kabiliyetlerde işliyorlar mı? İşlemiyorlarsa, sebebi?

E - Her mıntıkadaki sanayi şubelerine ait m üesseselerde m uhtelif senelerde 
gündelik, haftalık, aylık ve senelik iş müddetleri paydos müddetleri ve ücretler.

F - M uhtelif sanayi şubelerinde işçi randımanını yükseltmek için ne gibi 
tecrübeler yapılmıştır? Ve ne neticeler elde edilmiştir?

G - M uhtelif sanayi şubelerinde istihsali artırmak, ucuzlaştırmak, normalize 
etmek için ferdî ve müşterek teşebbüsler ve tecrübeler var mıdır? Varsa 
nelerdir? Alınan neticeler? Yoksa; neden yok? Ve bundan böyle ne gibi tedbirler 
alınmalıdır?
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VII -T İC A R E T  V E  SA N A Y İ O D A L A R I N D A  S A N A Y İC İL E R İN  
T E M S İL İ .

A - M uhtelif mıntıkalardaki Ticaret ve Sanayi Odalarında sanayicilerin 
bugünkü temsil vaziyetleri; ticaret mümessillerine nazaran nisbetleri.

B - Bu vaziyetin sanayi menafıi üzerindeki tesirleri?

C - Müstakil Sanayi Odaları teşkili hakkında müdellel teklifler.
i

D - Müstakil Sanayi Odaları teşkil edilmediği takdirde m uhtelif mıntıkalarda 
sanayicilerin Ticaret ve Sanayi Odalarındaki temsil nisbetleri ne olmalıdır?

V I I I . - S I N A Î  T E D R İSA T .

A - Her mıntıkadaki m uhtelif sanayi şubelerinin mütehassıs- işçi ve fen adamı 
ihtiyacı?

B - Bu ihtiyacın ne suretle teinin’ edildiği.

C - Ecnebî mütehassısları m es’elesi.

D - Bugünkü sınaî ihtiyaçlarımıza nazaran sınaî tedrisat sistemimiz nasıl 
olmalıdır?

E - M emleketimizdeki meslek mekteplerinden çıkan gençlerle yaptığınız 
tecrübelerden memnun musunuz?

IX - N A K L İY A T  T A R İF E L E R İ.

A - Bugünkü tarifelerin sanayi üzerindeki tesirleri hakkında müdellel etüt.

B - Sanayiin inkişafını temin için nakliyat tarifelerinde yapılması lâzım gelen 
tadilât prensipleri?

H« H5 %

Bu ruznamenin ihtiva ettiği m uhtelif maddeler ve bu maddelerin yukarıda 
arzolunan müfredatı hakkında mümkün olduğu kadar esaslı malûmat verilmesi 
ehemmiyetle rica olunur.

Bu noktalardan başka sanayiimizi alâkadar eden diğer m es’elelere ait raporlar 
da Kongreye verilebilir.
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Ek 3: Hakimiyeti Milliye Gazetelerinde 
Milli Sanayi ve Numune Sergisi ve Sanayi Kongresi™

Tarih Konu Başlığı Yazar

9 Mart 1930
Sanayi Kongresine Hazırlık: Ticarct Odasındaki 
İçtima

10 Mart 1930
Sanayi Kongresi Raporları: Sanayi Birliği 18 
Rapor Hazırladı

13 Mart 1930 Millî Sanayi Sergisi ve Kongresine Hazırlık: 
Trenlerde ve Vapurlarda Tenzilat Yapılacak

14 Mart 1930 Türk Zanaatı Başyazı: Falih Rıfkı

15 Mart 1930 Sanayi Kongresinin Ehemmiyeti V.N. (Vedat Nedim)

20 Mart 1930
Millî Sanayi Katalogu: Sergide Yerler 
Ayrılmaya Başladı; Hazırlanan Katalogun 
Hususiyeti

28 Mart 1930 Siyaset ve İktisat Başyazı

29 Mart 1930 Devletçilik Başyazı: Zeki Mesut

30 Mart 1930

Millî Sanayi Sergisi İçin Numuneler: 
Kastamonu'dan 14 Sandık Numune Geldi; 
Demiryolları Kongre Azasına %50 Tenzilat 
Yapıyor

2 Nisan 1930 Yerli Zanaatlar Başyazı: Yakup 
Kadri

5 Nisan 1930

Adana’da İktisadi Tetkikat Başladı: Şehrimiz 
Fabrikalarının Sanayi Kongresinden 
Temennileri. Fabrikacıların Temennileri 14 
Madde Üzerinedir.

11 Nisan 1930
İktisadi Mücadelemizin Ana Hatları
Afiş: “Sergiyi Görmedinse Gözün Açık Gider /
Bedava!”

Başyazı: Siirt 
Meb’usu Mahmut

14 Nisan 1930 Afiş: “Sergiyi Görmedinse Gözün Açık Gider / 
Bedava!”

17 Nisan 1930
Hükümet ve İktisat
İlân: 20 Nisan 1930 Türk Ocağındaki Millî 
Sanayi Numune Sergisini Ziyaret Ediniz..

Başyazı: Zeki Mesut

78 Yazım şekli korunmuştur. Serdar Şalıinkaya
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18 Nisan 1930 Millî Sanayi Numune Sergisi: Sergi Pazar 
Günü 4’tc Açılacak

19 Nisan 1930 İlân: 20 Yarın Sergi Açılıyor !...

20 Nisan 1930
Millî Sanayi Numune Sergisi Bugün Açılıyor: 
Serginin Tanzimi Dün Geç Vakit Bitti 
İlân: Herkes Sergiyi Görmeli !...

20 Nisan 1930

MİLLÎ SANAYİ NUMUNE SERGİSİ DÜN 
AÇILDI: Sergiyi Açan Başvekil Hazretleri 
“Milli İktisat’ ta Yeni Bir Hayata Giriyoruz” 
dediler
Serginin küşat resminde İzmir Meb’usu Rahmi 
Bey’in Nutku 
Sergiden 4 fotoğraf

22 Nisan 1930

Sanayi Kongresi Bugün Himayei Etfal’de 
Açılıyor
Reisicümhıır Hz. Sanayi Sergisinde -  Büyük 
Gazi'miz Sergiyi Takdir Buyurdular

23 Nisan 1930 
(Çarşamba)

Sanayi Kongresi Dün Açıldı
İktisat Vekili Şakir B. Nutkunda Hükümetin
İktisat Siyasetini, Rahmi B. De Millî İktisat ve
Tasarruf Cemiyeti’nin Maksadım İzah Etmiştir.
Şakir Beyin Nutku
Rahmi B e y in  Nutku

24 Nisan 1930 Kongre ve Kurultay: Sanayi Kongresi Bugün 
10 da İkinci İçtimaını Aktedecektir

26 Nisan 1930

Sanayi Kongresinin Üçüncü İçtimai
Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kongre
azası şerefine çay ziyafeti
(sayfa:2) Sanayi Sergisinde Türk Kabiliyet ve
İktidarının En Canlı Misalidir

28 Nisan 1930 Sanayi Kongresi: Değirmencilik ve İpekçilik 
Raporu Kabul Edildi.

29 Nisan 1930

Hakikatin Yolu
Sanayi Kongresinin Yeni Kararları: Sermaye ve 
K.redi Raporu Kabul Edildi.
Başyazı: Siirt Meb’usu Mahmut

30 Nisan 1930

Sanayi Kongresi Mesaisini Bitirdi 
(sayfa:3) Sanayi Kongresi: Kongre milli 
istihsalât için ittihazı lâzım gelen tedabiri ilısar 
ve tasviple mesaisini bitirdi.
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Ek 4: Vedat Nedim’in “Sanayi Kongresinin Ehemmiyeti” 
başlıklı yazısı

HAKİMİYETİ MİLLİYE

Cumartesi 15 Mart 1930

Gündelik

SANAYİ KONGRESİNİN EHEM M İYETİ79

“Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”nin teşebbüsüile Ankara’da 22 Nisanda 
toplanacak olan “Sanayi kongresi” nin talimatnamesi Türkiye'de şimdiye kadar 
alışık olmadığımız bir tarzda hazırlanmıştır. Ruznamede yalnız kongrede bahse 
mevzu olacak meselelerin zikri ile iktifa oluNmamış, her madde ile alakadar olan 
meseleler ayrı, ayrı tasrih edilmiştir.

Bir misal ile aradaki farkı izah edelim:

Mesela “ham madde” m es’elesini sadece “ham m adde” diye kesip atmak 
vardır. Halbuki ruznamenin izahında “ham madde” m es’elesi şöylece tahlil 
edilmiştir.

1- HAM MADDE

A- Her sanayi grubu, kendi ihtiyaçlarını için lâzım gelen maddeleri ayrı 
ayrı tasrih ederek m uhtelif senelerde nerelerden (dahilden ve hariçten) tedarik 
ettiklerini miktar ve kıymet itibarile göstermelidirler.

B-Bu hammaddelerin diğer memleketlerdeki mümasil sanayi şubelerinde 
istimal olunan nevileri -  bilhassa evsaf itibarile izah olunmalıdır.

Ve bunun neticesi olarak:

C-M emleket dahilinde tedarik olunabilen ham maddelerin mamulatın 
nefasetini ve rekabet kabiliyetini yükseltmek noktai nazarından ne gibi İslâhata 
muhtaç oldukları müdellel80 bir tarzda gösterilmelidir.

79 Yazını biçimi korunmuştur. Bazı kelimelerin Türkçesi tarafımızdan verilmiştir. Serdar Şahinkaya
80 müdellel: kanıtlı
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D- Memleket dahilinde tedarik olunan veya olunması mümkün bulunan ham 
maddelerin alım satım şartları hakkında mevcut olan ticarî teamüllerin izahı.

E- Bunların, ticarî teamüllerin sanayi noktai nazarından İslahı hakkında 
teklifler. .

I

Ruznamenin diğer maddeleri de ayni suretle tefsir edilmiştir. Bu itibarla 
denebilir ki Türkiye’de şimdiye kadar hiçbir iktisat kongresi bu kadar esaslı 
hazırlanmış bir ruzname ile davet olunmamıştır.

Bakalım sanayi erbabı bu fırsattan nereye kadar istifade etmesini bilecektir?

Eğer sanayi erbabı, bu kongrenin ehemmiyetini ve lüzumunu takdir etmez 
ve ona lâyık olduğu gibi hazırlanmazlarsa bundan böyle hiçbir şikâyete hakları 
kalmaz. O vakit onlara, pek tabiî olarak şöyle mukabele edilebilir:

“Efendiler, sanayi kongresinde vaziyetiniz ve ihtiyaçlarınız müspet, esaslı 
ve ilınî raporlarla izah etmek fırsatını kaçırttınız. Artık menfi şikayetlere ve dert 
yanmalara kulalarımızı tıkalıdır..”

İşte böyle bir itabe maruz kalmamak için sanayi erbabının bu kongreye ciddî 
bir surette hazırlanmaları kendi menfaatleri icabıdır.

***

İzmir ve İstanbul’da temas ettiğimiz sanayi erbabının büyük bir ekseriyeti 
Türkiye’de sanayinin inkişafını sadece iki m es’elenin halline bağlı sanıyorlar. 
M uamele vergisi ve oktruva. Halbuki m es’ele hiç de o kadar basit değildir. Hiç 
şüphesiz ki muamele vergisi ve oktruva sanayin inkişafı üzerinde menfi tesirler 
icra eden iki amildir.

Fransa ve Almanya bile muamele vergisini bir müddet tecrübeden sonra 
kaldırmağa mecbur kaldılar. Oktruva resmi ise büsbütün kurunuvustaî81 bir 
mahiyettedir.

Çok kuvvetle ümit ediyoruz ki devletin yeni iktisat programında muamele 
vergisi, lâyik olduğu ehemmiyetle muamele görecektir. Fakat bu iki resmin 
tamamile kalktığını ka bul etsek bile gene Türkiye’de sanayi m es’lesi halledilmiş 
olmaz. Çünkü muamele vergisi ve oktruva resmi büyük bir “kül” ün küçük

81 Kurûn-ı vııstâ: Ortaçağ [ İsa’nın doğumundan sonra 395. yıldan İstanbul’un Türkler tarafından alındığı
1453 yılına kadar süren çağ]
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bir penceresidir. Eğer ayni zamanda hem madde, sermaye ve kredi ve nakliyat 
tarifleri, sınaî tedrisat, standartlaştırma, rasyonelleştirme v.s. gibi meselelerin 
de halli için çalışılmazsa memleketimizde Avrupaî manasile bir sanayin teessüs 
ve inkişafı mümkün olamaz. İşte “sanayi kongresi” bu hakikati tebellürüne82 
vesile olacaktır. Halbuki bu meseleler etrafında şimdiye kadar ciddi bir surette 
hiç ama hiç uğraşılmamıştır. Sanayi erbabı, kongrede bütün bu m cs’eleleri bir 
kül halinde tetkike fırsat bulacaklar ve bu maddeler üzerinde çalışmak lüzumunu 
duyacaklardır.

Harp sonu iktisadiyatının en mühim m es’elelerinden biri olan rasyonelleştirme 
m es’elesiniıı -  bizim için -  kelimesi gibi mefhumu da yeni dir. Halbuki 
“en az zahmet ve malzeme ziyaım temin için tatbik olunan teknik ve teşkilat 
usullerinin m ecm uu” diye tarif edeceğimiz bu m efhum  senelerdenberi Avrupa ve 
Amerika iktisadiyat âleminin en canlı m es’elelerinden birini teşkil etmektedir. 
Darülfünunlarda, mekteplerde bu m es’ele için kürsüler tesis edilmiştir. Bu 
m es’ele için etrafında tetkikat yapmak için Enstitüler kurulmuştur. Bu m es’ele, 
millî ve beynelmilel kongrelerin ruznamesinde en canlı bir münakaşa ve tetkik 
mevzuu olmuştur.

İşte sanayi kongresi bu mefhumu Türkiye’ye resmen ithal etmekle tarihi bir 
rol oynayacaktır. Artık bizde de sanayi erbabının kendilerini doğrudan doğruya 
âlakadar eden işlerinin icabı olan bu gibi m es’elelerle yakından meşgul olmaları, 
dünyadaki ilim ve teknik hareketlerini takip etmeleri icap eder. Çünkü asıî sanayi 
bilgi ve ihtisas işidir. Ancak bilgili sanayi erbabıdır ki yüksek bir sanayi siyasetine 
hak kazanabilir.

V.N.83

82 Tebellür: (billûr'daıı) billurlaşma, fr.cristallisation
83 V.N. Vedat Nedim
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Ek 5: Kongre Açılışında Yapılan İktisat Vekili Şakir Bey 
ve Rahmi Bey’in Konuşmaları 

İktisat Vekili Şakir Beyin nutku w

M uhterem etendiler;

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin teşebbüsü üzerine Ankara’da toplanması 
kararlaştırılmış olan sanayi kongresini açıyorum. Sanayi müesseselerimizin ve 
teşeküllerimizin bu kongreye iştirak hususunda gösterdikleri ciddi alâka şayanı 
m emnuniyet ve takdirdir. Kongrenin başlıca maksadı, milli sanayimizin teessüs 
ve inkişafı çarelerini aramak ve göstermek olacaktır. M alûmunuzdur ki bu mevzu 
son zamanlarda hükümeti de en ziyade işgal eden bir m es’ele olmuştur.

İktisadi kifayet endişesi, tediye muvazenemizin ve milli müdafaa ihtiyacımızın 
temini hükümeti bu mevzu etrafında birkaç aydan beri mütemadiyen meşgul 
etmiştir. Nihayet bir İktisadî program ihzarı vaziyetine girmiş bulunuyoruz. 
Böyle bir sırada, her biri kendi kendi şubesinde mütehassıs ve tecrübe sahibi olan 
kongre azayı kirammın reylerinden pek ziyade istifade edilebileceğine hükümet 
kani bulunmaktadır. İstatistiklerimizde görülmüş olacağı gibi ithalâtımızın % 70 -  
inden fazlası mevadı mamuleye taallûk ediyor. Bu büyük nisbet millî sanayimize 
atfedilecek ehemmiyetin ne kadar fazla olması lâzım geleceğini iraeye kâfidir. 
Şeraiti esasiyesi eksik olmayan sanayiimizin muvaffakiyeti çarelerini umumen 
aradığımız bir sırada kongrenin faydalı mütaleaları hükümet için, bittabi imkân ve 
mali iktidarımız dahilinde, nazarı itibara alınacak başlıca bir tenvir vasıtası olmuş 
olacaktır. Bu itibarla kıymetli mesainizin sem eredar olmasını ve muvaffakiyetler 
temin etmesini, hükümet samimiyetle arzu etmektedir. Her biriniz için, kongre 
için m uvaffakiyetler temenni eder ve böyle ciddi bir alâka gösterilmiş olmasından 
dolayı bilhassa teşekkür ederim. M illî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti umumî kâtibi 
Rahmi Beyefendiye kürsüyü terk ediyorum.

* Yazını şekli aynen korunmuştur. Serdar Şalıinkaya.
84 1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar. Neşreden: Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umum 

Merkezi. Ankara. Sayfa: 716
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Rahmi Beyin nutku 85

Muhterem Efendiler;

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyetinin nizamnamesinde tasrih edilmiş olan 
gayelerden biri de « y e r l i  mallarımızın miktarının çoğaltmağa, cinslerini 
metanet, zerafet, nefaset ve sair evsaf itı'barile yabancı mümasil mallar derecesine 
getirmeğe ve Hatlarını ucuzlaştırmağa ça lışm ak tır .»  Bu itibarla halk arasında 
« y e r l i  malı k u l la n »  umdesini tamim eden Cemiyetimiz, ayni zamanda bir 
vaife de yüklenmiş bulunuyor. O da halka çok, ucuz ve iyi mal yetiştirmek için 
daha doğrusu sanayimizi modernleştirmek için çalışmak.

Efendiler;

Yalnız hisse, heyecana dayanan hareketler, er geç sönmeye mahkûmdur. Bunun 
bir çok misallerine şahit olduğumuzu bilirsiniz. İktisadî hayatın şeeniyetlerini 
hesaba katmıyan bu hareketlerin muvaffak olmamaları, geçici olmaları 
zarurî idi. Fakat artık Katlarımız daha olgunlaştı. İktisadî şeniyetleri daha iyi 
görebiliyoruz:

İstihsal hayatımızda inkilâp yapmadan yalnız istihlâkte yapacağımız her 
türlü harekâtın kısa ömürlü olacağım biliyoruz. Onun için bir taraftan halka: 
« V a tan d aş! Yerli malı k u l la n »  derken, diğer taraftan da sizi, sanayicilerimizi 
bir kongreye davet ederek, «  Efendiler! Halka iyi, ucuz ve çok mal vermek için 
nasıl çalışmanız lazımdır? Gelin bu gayelerin tahakkuku için düşünün, münakaşa 
ve müzakere edin ve müşterek bir faaliyet programı h a z ır la y ın »  diyoruz.

Bunu yapmak vazifemizdi. Ve biz vazifemizi yaptık. Sizi buraya çağırdık. Siz 
de bizim davetimizi kabul ettiniz, yani bu teşebbüsün ehemmiyetini takdir ettiniz. 
Ve zaten başka türlü hareket edemezdiniz.

Çünkü sizi davet etmek, bizim için ne kadar vazife idise, sizi gelmeniz de 
ayni suretle bir borçtu. Siz de, biz de vazifelerimizi yaptık. O halde cemiyetimiz 
ve sanayicilerimiz karşılıklı vazifelerini yapmış iki taazzuv halinde burada 
birleşmişlerdir.

Efendiler!

Bu kongre iş ve fikir kongresidir Burada mütehassısın, iktisatçının, fen ve iş
adamının sözü var.______
* Yazım şekli aynen korunmuştur. Serdar Şahinkaya.
85 a.g.c: (717-719)
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Türkiye’de inkişafını istediğimiz sanayi, modern bir sanayidir. Bu sanayi, bilgi 
ve idark işidir. M odem olmayan sanayi inkiraza mahkûmdur. Devletin himayesini 
istiyeıı sanayiciler, ayni zamanda o himayeye lâyık olduklarını ispat etmelidirler. 
Devlet himayesi geriliğin, iptidailiğin himayesi olmamalıdır. Himaye, bir terakki 
vasıtası olmalıdır. Himaye, hiınayesizliğe götüren bir yol olmalıdır. Nasıl ki, bir 
çocuğun anasının babasının himayesine olan ihtiyacı, derece derece azalır ve o, 
bir gün müstakil bir fert olarak cemiyete atılırsa, himaye edilen sanayi şubeleri 
de böyle dünya rekabetine hazırlanmak için himaye edildiklerini bilmelidirler. Bu 
şerait daima göz önünde tutulmalıdır.

Efendiler!

Türkiye’de m odem  sanayi kurmak vazifesini üstünüze almış bulunmakla 
pek şerefli, fakat ayni zamanda m es’uliyetli bir işe girmiş oluyorsunuz. Türkiye 
sanayileşmek mecburiyetindedir. Memlekette yetişen ham maddelerin sadccc 
rençberi değil, aynı zamanda imalcisi de olmalıyız. Her kurulan fabrika, yalnız 
onu kuranın kâr ve zararı ile alâkadar hususi bir teşebbüs değil, ayni zamanda 
memleket iktisadiyatının seviyesi üzerinde doğrudan doğruya müessir olan bir 
âmildir. Gayri İktisadî işliycn, pahalı ve fena mal çıkaran bir fabrikadan yalnız 
fabrikatör zarar görmez. M emleketin serveti, ticaret bilânçosu, terakki seviyesi 
de müteessir olur. Onun için « h e r  koyu kendi bacağından a s ı l ı r »  nazariyesine 
uyarak, böyle gayri fennî işleyen m üesseselere karşı lâkayt kalmamalıyız. Onları, 
İktisadî, fennî bir müessese haline getirmeğe çalışmak memleket iktisadiyatı 
namına bir borçtur.

Efendiler!

Biliyoruz ki, başka memleketlerin sanayicileri millî ve beynelmilel inkişaf 
ve terakki akışında geri kalmamak için teşkilatlanmışlardır. Ayrı ayrı her sanayi 
şubesi m ensuplan meslekî taazzuvlar halinde birleşmişlerdir. Her ferdin ayrı ayrı 
m asraf ihtiyarile getirmeyeceği neşriyatı, mesleki mecmuaları bu teşkilât getirir. 
Neşriyat yapar. Konferanslar, kongreler, sergiler, tertip ve beynelmilel kongre 
ve sergilere iştirak eder. Sanayicilerin menfaatini daha iyi temsil ve müdafaa 
eder. Kısaca sanayiciler toplu ve birlik çalışmanın bütün faydalarından istifade 
ederler. Onun için Türkiye sanayicileri de aralarında meslekî taazzuvlar yapmak, 
bu medenî zarurete uymak mecburiyetindedirler.

Muhterem efendiler, modern sanayide « s ı r »  kalmamıştır. Sır zihniyeti, 
iptidaî zanaat zihniyetidir. Eskiden bir zanaatin ustası öldü mü, onunla beraber 
zanaati de sırolurgiderdi. Halbuki modern sanayi ihtisası mekteplerde, fabrikalarda
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öğretilir. Sır olan yalnız patentlerdir. Artık rekabet demek te, düşmanlık demek 
değildir. Rekabet kabiliyeti, bilgi, zekâ ve tecrübe kabiliyetlerinin bir neticesidir. 
Az ve çok bilgili, az ve çok tecrübeli insanlar arasındaki fark birleşseler de 
birleşmeseler de olacaktır.

Bu itibarla Türk sanayicilerinin mesleki taazzuvlar içinde birleşmelerine engel 
olabilecek hiçbir mani yoktur. Bilâkis zaruret vardır. O halde niçin bir Türkiye 
mensucatçılar birliğ, bir dabağatçılar birliği, bir koııscrveciler birliği ilâ ...ve 
bütün bu birliklerin de bir birliği yani Türkiye sanayiciler birliği olmasın?

Bu kongreyi, cemiyetimizin davet etmesi, memleketimizde her taraf şamil 
meslekî taazzuvların olmamasından ileri gelmiştir.

Bu münasebetle, mesleki teşekküller kurmağa bir an evvel teşebbüs etmenizi 
bihakkın beklemekteyiz. Eğer bu kongre, bu gibi teşekküllerin doğmasına vesile 
olursa, Türk sanayiciliğine en büyük hizmeti yapmış olacaktır.

İşte efendiler; mesleki taazzuvların lüzumuna inanan cemiyetimiz 
kongre talimatnamesini de bu esas üzerinden hazırladı: Belli başlı sanayi 
merkezilerimizdeki t,caret ve sanayi odalarının tavassutunu rica ederek, o 
mıntıkanın m uhtelif sanayi şubelerine mensup sanayi erbabını içtimaa davet 
etmeği, her sanayi şubesi erbabının aralarında encümenler teşkil ederek kongre 
ruznamesi etrafında raporlar hazırlamalarını ve kendi aralarında murahhaslar 
intihabını temin etti.

Burada da ayni yoldan giderek her sanayi şubesine mensup murahhaslar ayrı, 
ayrı encümenlerde toplanacaklar, ayni m es’eleye ait m uhtelif yerlerden gelen 
raporları okuyacaktır. Ve bize o sanayi şubesine ait bir kongre encümeni raporu 
hazırlayacaklardır. Her rapora, o sanayi şubesini alâkadar eden umumi metalibat 
bir de geııc o sanayi şubesini alâkadar eden mahalli metalibat vazih maddeler 
halinde raptedilecektir. Bir de bütün sanayi şubelerini alâkadar eden umumi 
m es’eleler vardır. Sermaye ve kredi, vergiler ve rüsum, teşviki sanayi kanunu, 
nakliyat tarifeleri, sınaî tedrisat, ticaret ve sanayi odalarında sanayicilerin temsili 
gibi. Bu m es’eleler için de bir umumî encümen toplanacak ve her m es’ele için 
ayrı, ayrı raporlar hazırlanacaktır. Ümit ediyorum ki bu çalışma tarzı sizin de 
tasvibinize lâyıktır. M esainizde muvaffak olmanızı bütün yüreğimle dilerim.
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Ek 6 : Başkanvekilleri ve Komisyonların Seçimi 

1930 Sanayi Kongresi 

REİSLER ve ENCÜMENLER ve de KARARLAR86

Rahmi Bey kongreye iki reis vekili ve iki kâtip seçilmesini teklif etti.

İkinci reisliklere Edim e M eb’usu Faik ve B ursa’lı Hacı Etem Beyler, katipliğe 
de Muhlis Etem ve Seyfı Beyler seçildi.

Rahmi B. Murahhasların ihtisaslarına göre encümenlere ayrılmasını teklif 
etti:

Konserve için: Faik ve İhsan Celal Beyler.

Şeker için: İlhami Nafiz, Haydar ve Gutherz Beyler.

İspirto, şarap ve saire için: Zafir, Selahattin, Haydar, Naim, Cemil, Adnan ve 
Hamdi Beyler.

Değirmencilik için: Cevdet, Haşim ve Mehmet Ali Beyler.

Pamuklu mensucat için: Sükûti, Saip, Mahmut, Feyzi, Şükrü, İbrahim, Sabri 
ve Hacı Ziya Beyler.

Yünlü mensucat için: Şevket, Tuğrul, Atıf, Mehmet Ali, İsmail, Azmi ve Reşat 
Beyler.

İpekli mensucat için: Salih, Kemal, Rıza ve Etem Beyler.

Şekerleme, çikolata ve bisküvi için: Sami, Mühittin, Kâzım, Mehmet Kâmil, 
Mehmet ali ve Giyasi Beyler.

Tirikotaj için: İbrahim Ziya, Rıza ve Kemal Ziya Beyler.

Halıcılık için: M ehmet, Hafız İbrahim, Etem Beyler.

Taş ve Toprak için: M ehmet, Hamdi, Halit ve Levi Beyler.

86 Hakimiyeti Milliye 23 Nisan 1930, sayfa:4.Yazım şekli korunmuştur. Serdar Şahinkaya
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Madencilik için: Bekir Vehbi, Ali Nihat, Reşit Osman, Sadettin Server, Hadi, 
Rağıp Refik ve Edip Beyler.

Kimya, Sabunculuk ve zeytinyağı için: Dr. Yahya, Dr. Namık, Behçet ve Zafir 
Beyler.

Dericilik için: Ahmet, Rıza ve Hayrettin Beyler.

Maden Sanayi için: Sadi, Fuat, Abdullah, Remzi Sırrı Beyler.

Umumi bahisler için: Muhlis, Nizamettin, Vehbi, Saffet, Mehmet Ali, Nazilli 
Nuri, Seyfı, Vedat Nedim, Nihat, Şevket Süreyya, Hüsnü, Alaettin ve Refik 
Beyler.

K A R A R L A R

Encümenler aralarında bir reis, bir mazbata muharriri ve bir katip seçmesi 
encümen azalarından madasının encümenler müzakerelerine istişarî olarak iştirak 
etmesi takarrür etmiştir.

Her encümen raporuna ve sanayi şubelerine ait umumî karalar ile gene o sanayi 
şubelerine ait mahallî kararları espabı mucibelere ilaveten maddeler halinde tespit 
edeceklerdir.

Encümen kararları Heyeti Umumiyede müzakere ve tasvip olunduktan sonra 
kongre kararı olacaktır.

Kongre bu esasları tespit ettikten ve Reisicümhur Hazretlerine Kongrenin 
tazimatını arz etmek üzere B.M.M. Reisi ve M illî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti 
Reisi Kâzım Paşa Hz. İttifakla tevkilden sonra içtimaa nihayet verilmiştir.
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Ek 7: “1930 Sanayi Kongresi: Raporlar, Zabıtlar” için 
Fihrist Denemesi*

Savfa Başlık Yazar
Iç Kapak (Dış kapak ile aynı)
1 Foto: 1930 Sanayi Kongresi Umumi Heyeti Toplantısı

III
Bu eseri Sanayi Kongresine iştirak eden murahhasların 
müşterek faaliyetlerine borçluyuz

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti

IV

Gayemiz: Türk Sanayi
Türkiye Devleti 

-Gibi -
Yeni ve ileri

Olmalıdır.

V

1930 SANAYİ KONGRESİ 
NASIL HAZIRLANDI

Sanayi Kongresi Talimatnamesi 
22 Nisan 1930

VI- IX Ruznamenin İzahı

1 RAPORLAR (Ara Kapak)

Mensucat..........................................Sanayi
Gıda.....................................................“
Deri.....................................................“
Orman.................................................“
Taş, Toprak........................................"

Maden İhracı......................................“
Maden Mamulatı............................... “
Umumi Encümenin Raporları 
Vilâyet Raporları 
Muhtelif Raporlar

2

MENSUCAT SANAYİ (Ara Kapak) (sayfa 3-169)
I. Pamuklu
II. Yünlü
III. Halı
IV. İpekli
V. Trikotaj

3 PAMUKLU MENSUCAT SANAYİ 
(Ara Kapak) (sayfa 4-54)

4-20 Pamuklu Mensucat Sanayimiz A. FAZLI (Bakırköy Bez 
Fabrikası Müdürü)

21 -27 İstanbul Pamuklu mensucat sanayi raporu

28-38 Dokumacılık Raporu VASIF (Sanayi Müfettişi)

39-41 İstanbul dokumacılarının Raporu
4 2 -5 4 İzmir raporu

* Yazım biçimi korunmaya çalışılmıştır. Serdar Şahinkaya
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Sayfa Başlık Yazar
55 YÜNLÜ MENSUCAT SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 55-96)

5 6 -6 4 Yünlü Mensucat Raporu

Ş evket T U R G U T  (F eslıan e  
Fabrikası M üdüril)
R aportö r: S ü rey y a  P aşa  
M ensuca t F ab rik asın d an  VA SIF 
İk inci İm z a la r  K aram ürsel 
T .A .Ş .’den  M eh m et A li. M ithat 
R ccai

65 92 Yünlü Mensucat Sanayimiz
Al Ih SURI-.Y YA (S ü rey y a  I’. 
F abrikası Miirli'ıriil

9 3 -9 6 İzmir Yün Mensucat sanayi
97 HALICILIK SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 96 -  122)

98-113 Halıcılığımız H ereke  F ab rik a  M ü d ü rü  RE ŞA T

114-119 İzmir Halıcılığı
120-122 Halı Encümeni Raporu

123 İPEKLİ MENSUCAT SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 123 159)
124-150 İpekli mensucat sanayi raporu H ereke  F abrika  M ü d ü rü  R EŞA T

151-156 İstanbul İpekli mensucat sanayi raporu
157-159 Encümen Raporu

161 TRİKOTAJ SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 161- 169)
162 166 Trikotaj Raporu
167- 169 Trikotaj Encümeni Raporu

170

GIDA SANAYİ (Ara Kapak) (sayfa 170 - 295)
I. Konserve
II. Değirmen
III. Şeker
IV. Şarap, Sirke, İspirto
V. Şekerleme, Çikolata, Bisküvi

171 KONSERVE SANAYİ (Ara Kapak) (savla 171-195)
172- 183 Konserve Sanayi hakkında rapor İhsan C E L Â L

184-187 İstanbul Konserve Raporu
188-190 Konserve Fabrikaları Raporu

191 -  195 Konserve Encümeninin Raporu
197 DECİRMKN SANAYİ (Ara Kapak) (sayfa 197 - 216)

198-205 Değirmencilik sanayi hakkında Rapor
206 - 209 Ekmekçilik Raporu
2 1 0 -2 1 4 Değirmenciler Encümeninin Raporu
2 1 5 -2 1 6 Ekmekçiler Encümeninin Raporu

217 ŞEKER SANAYİ (Ara Kapak) (sayfa 217-241)
218 -2 3 3 Şeker Sanayimiz b ip .ln g . IL H A M İ N A F İZ  (Uşak 

Ş ek er F abrikası sab ık  m üdürü*
235-241 Şeker Encümeninin raporu

243 ŞARAP, SİRKE, İSPİRTO SANAYİ (A ra  Kapak)(sayfa 243-283)
244-262 Şarap Sanayi Raporu ¿ A F İR  R IZ A  ( ik tisa t Vekâleti 

Z iraa t S an atla rı L ab o ra tu a r S e li)
263-266 Sirke Sanayi Raporu
267-279 İspirto Sanayi Raporu
280-283 Şarap, Sirke. İspirto Encümeninin Raporu

285
ŞEKERLEME, ÇİKOLATA, BİSKÜVİ SANAYİ
(Ara Kapak) (sayfa 285-295)

286-291 Şekerleme, Çikolata, Bisküvi. Tahin. Tahin Helvası Sanayi Raporu

292 - 295
Şekerleme, Çikolata. Bisküvi. Tahin, Tahin Helvası Encümeninin 
Raporu
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Sayfa Başlık Yazar
297 DERİ SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 297- 330)

2 9 8 -3 1 2 Deri Sanayimiz HAYRETTİN (Beykoz Deri 
Fabrikası İşletme Şefi)

3 1 3 -3 1 9 İstanbul Dericilerinin Raporu
320 -  324 İzmir Dericilerinin Raporu
325 -  330 Deri Encümeninin Raporu

331 ORMAN SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 331-357)
332-350 Orman Sanayimiz Dr. TEVFİK ÂLÎ

351 -3 5 3 Ahşap Ambalaj Kutuculuk Sanayi Raporu
3 5 4 -3 5 5 Mobilya Sanayi Raporu
356 -3 5 7 Orman Sanayi Encümeni Raporu

359 TAŞ, TOPRAK, CAM SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 
359-373)

360 -  363 Çimento Sanayimiz
Michel LEVI (Ankara 
Çimento T.A.Ş. Murahhas 
Azası)

364 -  367 Çimento Sanayimiz

H.TAIISİN (Aslan, Eskilıisar 
Müttehit Çimento ve Su 
Kireci Fabrikaları A.Ş. 
Murahhas Azası)

368-371 Aynacılık IZAK NIYEGO
372-373 Taş, Toprak, Cam Sanayi Encümen Raporu

375 KİMYA SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 375- 416)
376 -  392 Zeytinyağı, Nebati Yağ, Prine Yağı Sanayi Dr. H. YAHYA

393 -  406 Sabun Sanayimiz
Kimyager Mithat MUS TAFA ( 
Ayvansaray Sabun Fabrikaları 
M¡idimi)

4 0 7 -4 1 0 Prine Sanayi -  Prine Sabunları Dr. H. YAHYA
4 1 1 -4 1 6 Kimya Sanayi Encümen Raporu

417 MADEN İHRACI SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 417 - 
456)

4 1 8 -4 4 5 Türkiye’de Madenler ve Madencilik Dip.İııg. HADİ
446-449 Madenciler Birliği’niıı Raporu

4 5 0 -4 5 3 Zonguldak Raporu
454 456 Madenciler Encümeninin Raporu

457 MADEN MAMULATI SANAYİİ (Ara Kapak) (sayfa 
457 - 474)

458-472 Madenî Sanayi Raporu
473 -  474 Maden Encümeninin Raporu

475
UMUMİ ENCÜMENİN RAPORLARI (Ara Kapak) (sayfa 
475 -  603)

476 480 Sermaye ve Kredi
4 8 1 -4 8 5 Vergiler ve Rüsum
486 -  489 Teşvik- i Sanayi
490 -  493 Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sanayiciler
494 -  496 Tarifeler Rapora
497 -  500 Sınaî Tedrisat Rapora
501 -5 0 3 Sanayimizi tanzim etmek ve modernleştirmek zarureti
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Sayfa Başlık V'azar
505 VİLAYET RAPORLARI (Ara Kapak) (sayfa 505 - 650)

506-561 Bursa Raporu
562 -  566 Eskişehir Raporu
567 -  573 Edremit Raporu
574 -  578 Ayvalık Raporu
579 -  589 Uşak Raporu
590 -  592 İsparta Raporu
593 -  603 Elaziz Raporu
6 0 4 -6 1 0 Kastamonu Raporu
611 623 Denizli Raporu
624 -  627 Balıkesir Raporu
628 -  630 Ankara Raporu
631 -6 4 0 Gazi ayıntap Raporu
641 -6 4 5 Kütahya Raporu
646 -  650 İzmir Sanayi Birliğinin temennileri

651 MUHTELİF RAPORLAR (Ara Kapak) (sayfa 651 713)
652-655 Kaytancı İlk
656-657 Tarakçılık
658-659 Kunduracılık
660-664 Şapka. Suııî Çiçek vc Sepetçilik
665-666 Kendircilik

667-671 Türkiye’de Meslekî Tedrisat Mesleki Tedrisat Umum 
Müdiirii Alı NADİR

672-673 Mahrukat Meselesi Prof. REFİK
674-676 Türkiye’nin Elektrikleşmesi Prof. REFİK
677-678 Sınaî Tedrisat Prof. REFİK
679-68! Balıkçılığımız
682-683 Vapur tamirhaneleri
684-686 Itriyat sanayi
687-695 Sanayide Rasyoııaljzasyon Dr. Muhlis ETEM
696-713 Sanayi Siyaseti Dr. Nizamettin ALI

715 ZABITLAR (Ara Kapak) (sayfa 715 881)
OTURUM I

716 İktisat Vekili Şakir Beyin Nutku (Açılış)
7 17 -7 1 9 Rahmi Beyin Nutku (Açılış)
720-721 Reisler ve Encümenler (Liste)
722 - 735 OTURUM 11
736 - 745 OTURUM 111
746 - 766 OTURUM IV
767-791 OTURUM V
792 -813 OTURUM VI
814-834 OTURUM VII
835 -  845 OTURUM VIII
846-861 OTURUM IX
862 -881 OTURUM X
883 - 887 Fihrist
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Ek 8: Kongre Kapanışında Genel Sekreter Rahmi 
(Köken)Beyin Konuşması

Muhterem Efendiler;

1930 Birinci Sanayi Kongresi mesaisini bitirmiştir. Büyük bir iftihar ve 
takdirle tespit edelim ki bıı kongre gerçek mânâsıyla Avrupai bir kongre olmuştur. 
Kongrenin açıldığı gün demiştim ki bu Kongre iş ve fikir kongresi olmalıdır ve 
gerçekte de böyle olmuştur. Gerek ihtisas encümenlerinde okunan raporları, 
gerekse encümenlerin bu raporlara istinaden hazırladıkları raporları ve heyeti 
umumiyelerde cercyan eden m ünakaşaların zabıtlarım ve Kongre mukarreratını 
bir eser halinde bastıracağız. Bu eser Türkiye sanayi hakkında yegâne menba 
olacaktır. Türkiye sanayi hakkında tetkik yapmak isteyenler, bu esere müracaat 
etmek mecburiyetindedir. Bu eser sizin ilminizi, ihtisasınızın, tecrübenizin 
mahsulüdür. İktisadiyatımıza klâsik bir eser hediye etmiş oldunuz. Sayiniz 
meşkûr olsun.

Muhterem Efendiler! Kongremizi açan İktisat Vekili Şakir Beyefendi, hepimize 
ümit veren nutuklarında bu kongrenin hükümet için bir tenevvür kaynağı olacağını 
söylemek nezaket ve tevazııunda bulunmuşlardır. Bu sözler Kongremize açılan 
açık bir kredi idi. Büyük bir kalb huzuru ile tespit edebiliriz ki Kongre, kendisine 
resmî bir şahsiyet ağzından açılan bu krediyi iyi kullanmıştır. Kongre vazifesini 
büyük bir vukuf ve ciddiyetle başarmıştır.

Muhterem Efendiler,

Bu Kongreyi davet eden “Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” de böyle iyi ve 
hayırlı bir işe tavassut etmiş bulunmakla cidden müftehirdir. Sizin muvaffakiyetiniz 
aynı zamanda Cemiyetimiz için de bir muvaffakiyet olmuştur. Onun için size 
Cemiyetimiz adına teşekkür ederim.

Vazifesini yapmış olanların duyabileceği bir huzur Ankaramızdan ayrılan 
murahhaslarımıza kendi fabrikalarında ve m uhitlerinde memleket iktisadiyatı 
için faydalı mesailerinde Kongreden aldıkları intibalarla daha faydalı, daha faal 
olmalarını diliyerek 1930 sanayi Kongresini kapatıyorum.

Birinci Millî Sanayi Kongresi’nde hüküm sürmüş olan genel kanaat ve eğitim 
(eğilim olmalı.S.Ş) şu olmuştur.
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“Türkiye Sanayi, Türk Devleti gibi yeni ve ileri olmalıdır. M illî sanayimiz 
narin bir limonluk nebatı gibi sadece halkın ve devletin himaye ve fedakârlıklarına 
dayanarak yaşayabilen “sun’i” bir varlık olmak tehlikesine düşürülmemelidir. 
Kudretini aynı zamanda modern sanayiciliğin hesab ve bilgi menbaalarmdan alan 
sağlam ve canlı bir uzviyet olmalıdır” .
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GAP Bölgesinde 
Ücretli Emeğe İlişkin Bir Değerlendirme

Seyh an  Erdoğdu*

1. Giriş

Sosyal sınıflar, üretim sistemi içerisindeki tarihsel olarak belirlenmiş yerleri 
ile tanımlanırlar. Bu yerin tanımında, insan kümelerinin üretim  araçlarıyla olan 
ilişkileri, toplumsal emeğin örgütlenmesinde oynadıkları rol, sahip oldukları 
zenginliklerin elde edilme biçimi ve bu zenginlikten aldıkları payın büyüklüğü 
hesaba katılır. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesinde ücretli emek 
üzerine yapılacak bir incelemenin, sosyal sınıflara ilişkin bütün bu öğeleri 
Türkiye ölçeğini de göz önünde bulundurarak tarihsel bir perspektifle içermesinin 
gerekeceği açıktır. Bu çalışma, söz konusu daha geniş incelemenin bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir.

Bir ücret ve maaş karşılığı işgücünü satarak kendisinin ve ailesinin yaşam 
ve geçimini temin eden büyük insan kümesinin sayısı, cinsiyeti, yaş grupları, 
eğitimi, sektörel dağılımı, meslekleri, çalışma koşulları, kazanç düzeyleri, işsizlik 
ve eksik istihdamına ilişkin verilerin değerlendirilmesi, özellikle bu veriler zaman 
serileri halinde ifade edildikleri zaman, ücretli emeğe ilişkin çözümlemeler için 
bir başlangıç çerçevesi oluşturur. Ücretli emeğe ilişkin sayısal verilerin, güvenilir, 
kapsamlı ve uluslararası verilerle karşılaştırılabilir nitelikte olması, bu çerçevenin 
sağlamlığını güçlendiren bir unsurdur.

* Doç. Dr., AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
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Bu çalışmanın amacı, GAP Bölgesinde ücretli emeğin durumuna ilişkin sayısal 
bir değerlendirmeyi birincil kaynaklara dayanarak yapmaktır. Bu amaçla Türkiye 
İstatistik Kurum u’nun (TÜİK) Hane Halkı İşgücü Anketlerinden yararlanılmıştır. 
TÜ İK ’nun, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) kapsamında 
tanımladığı Düzey 2 bölgesel istatistikleri, 2004 yılından itibaren mevcut olduğu 
için çalışmada, 2004, 2005,2006 yıllarına ait veriler ele alınmış, üç yıllık bir süre 
eğilim tespiti açısından yeterli bir süre olmasa da gerekli görüldüğünde değişim 
eğilimlerine 2004-2006 yılları itibariyle değinilmiştir.

Türkiye’yi 26 bölge olarak ele alan İBBS Düzey 2 bölge sınıflandırması, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi yönlerden benzer illerin belirli bir nüfus 
büyüklüğü dc dikkate alınarak gruplanması ile oluşturulmuştur. GAP Bölgesine 
ait veriler Düzey 2 ’deki gruplandırmaya uygun olarak, TRC1 (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC3 (Mardin, Batman, Şirnak, 
Siirt) şeklinde üç alt bölgeye ayrılarak ve ayrıca GAP geneli toplamı (TRC1, 
TRC2, TRC3) biçiminde irdelenmiştir. Öte yandan GAP genelinin Türkiye geneli 
ile karşılaştırılmasını olanaklı kılmak amacıyla, Tablolara Türkiye geneline 
ilişkin veriler de eklenmiştir. Ayrıca Tablolardaki veriler, kadın-erkek olarak 
cinsiyet bazlı farklılaştırılmış durumdadır. Bu ayrıştırmanın, Türkiye genelinde 
olduğu gibi, GAP işgücü piyasaları ve ücretli istihdamında da ağır bir sorun olan 
ayrımcılık ve ayrışmaya ışık tutacağı umulmaktadır.

2. Veriler ile ilgili aç ık lam alar

Türkiye’de ücretlilere ilişkin veriler, çalışma yaşamı üzerine bilgi derleyen 
pek çok kurum ve kuruluşun yayınladıkları kaynaklarda bulunabilir. Ancak 
çeşitli kurum ve kuruluşlarca üretilen bu istatistikler, yöntem, kapsam ve referans 
dönemi bakımından birbirlerinden farklıdır.

Bütün bu birincil kaynaklar arasında, Türkiye’de bir ücret veya maaş karşılığı 
ya da yevmiyeli çalışanlara ilişkin en kapsamlı verileri, 1988 yılında başlatılmış 
DİE Hanehalkı İşgücü Anketlerinde bulabileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak daha 
önce de çeşitli değişiklikler geçirmiş olan Hanehalkı İşgücü Anketlerinde, 2000 
yılından itibaren yeni bir seriye başlanmış olması, işçi sınıfına ilişkin sayısal 
verilerin zaman serileri olarak kullanılmasını zorlaştırmıştır. Hane Halkı İşgücü 
Anketleri 2002 yılında Avrupa Birliği’ne uyum açısından tekrar ele alınmıştır. 
Bu doğrultudaki çalışm alar sonucunda, Avnıpa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) 
taleplerine uygun değişkenleri kapsayan yeni bir soru listesi hazırlanmıştır. Bu 
soru kağıdım temel alan yeni seri, 2004 yılından bu yana uygulanmaktadır. 2005 
yılında, soru kağıdında Eurostat’ın öngördüğü yeni değişiklikler yapılmıştır.
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Anketlerde, istihdam edilenler, işteki durumlarına göre “ücretli, maaşlı, 
yevm iyeli” ; “kendi hesabına çalışan”; “ücretsiz aile işçisi” ve “işveren” olarak 
gruplandırılmıştır. Bizim kısaca “ücretliler” olarak adlandırdığımız ve sosyal sın ıf 
anlamında işçi sınıfına denk gelen insan kümesi, ücret karşılığı çalışan işçiler, 
maaş karşılığı çalışan m em urlar ve mevsimlik, arızı, geçici işlerde yevmiyeli 
olarak çalışan işçilerden oluşmaktadır.

Anketlerde GAP Bölgesindeki ücretlilere ilişkin veriler, cinsiyet, yaş 
grubu, tanm -tanm  dışı istihdam, 4 sektörlü ekonomik faaliyet, kayıtlılık, işyeri 
büyüklüğü, eğitim, geniş yaş grubu, meslek grubu (ISCO 88) durumuna göre 
ve TRCI (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRC3 
(Mardin, Batman, Şirııak, Siirt) alt bölgeleri ayrımında verilm iştir.

Bölgedeki illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına bakıldığında 
(Dinçer vd. 2003: 106-120), 12 Bölge içeren Düzey l ’e göre Bölgenin 10. 
sırada yer aldığı görülür. 26 Bölge içeren Düzey 2 ’ye göre ise TRCI (Gaziantep, 
Adıyaman, Kilis) 14. sırada, TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 23. sırada, TRC3 
(Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 24. sırada yer almaktadır. Sosyo-ekonomik 
gelişmişlik açısından T R C I’i 14 sıraya yükselten olgu, G aziantep’in 81 ilden 
oluşan Düzey 3 sıralamasında 20. sırada yer almasıdır. TRCI ’in diğer illeri Kilis 
54., Adıyaman 65. sırada yer almaktadır. TRC2 illeri Diyarbakır, 63., Şanlıurfa 68., 
TRC3 illeri Batman 70., Mardin 72., Siirt 73., ve Şirnak 78. sırada yer almaktadır. 
Gaziantep ilinin Bölge illerinden farkının arkasındaki temel olgunun, ildeki 
sanayileşme düzeyinin yüksekliği olduğu söylenebilir. İmalat Sanayi Gelişmişlik 
sıralamasında Gaziantep, 81 il içinde 7. sırada yer alırken bu sıralamada diğer 
Bölge illerinin durumu çok gerilerdedir ( Adıyaman 60, Kilis 64, Şanlıurfa 58, 
Diyarbakır 53, Mardin 68, Batman 62, Şirnak 80, Siirt 69).

GAP Bölgesi işgücü piyasalarına ilişkin veriler, iller arasındaki sanayileşme ve 
sosyo- ekonomik gelişmişlik farkını yansıtmaktadır. Ücretli emeğin sorunlarının 
ağırlığı da bu farklara paralel olarak artmaktadır.

3. G A P  B ölgesinde işgücü d urum u

2006 yılı itibariyle GAP Bölgesinde kurumsal olmayan sivil nüfus 7.347.000 
kişidir. Tablo I ’de görüldüğü üzere, Bölge, genç bir nüfusa sahip olup sivil 
nüfusun % 42,6’sı 15 yaş altı, yani çocuk nüfustur. Bu oranlar TRC2 ve TR C 3’te 
% 44’ü geçmektedir. Sanayileşmiş ülkelere kıyasla genç bir nüfusa sahip olan 
Türkiye geneli için bu oran, 2006 yılı itibariyle % 28,8’dir. Eurostat verilerine göre 
(2006) AB ülkelerinde bu oran %16 seviyesindedir. Bölgede nüfus artışı Türkiye
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ortalamasının üzerinde olduğu gibi, çalışma çağındaki nüfus artışı da Türkiye 
ortalamasının üzerindedir. Ancak genç nüfus, Bölgenin ekonomik potansiyeli 
için bir avantaj olabilecekken, çalışma çağma gelen nüfusun işgücü piyasalarının 
dışına itilmesi ve yüksek işsizlik oranları, genç nüfusu bir dezavantaj haline 
getirmekledir.

Tablo 1: Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus

2004 2005 2006
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TRC1 35,5 64,5 36,9 63,1 38,9 61,1

Erkek 36,5 63,5 37,4 62,6 39,7 60,3

Kadın 34,5 65,5 36,5 63,5 38,2 61,8

TRC2 45,7 54,3 45,1 54,9 44,3 55,7

Erkek 46,4 53,6 46,0 54,0 45,2 54,8

Kadın 45,0 55,0 44,2 55,8 43,4 56,6

TRC3 47,2 52,8 43,7 56,3 44,1 55,9

Erkek 47,8 52,2 44,0 56,0 45,1 54,9

Kadın 46,6 53,4 43,4 56,6 43,2 56,8

GAP Genel 43,0 57,0 42,3 57,7 42,6 57,4

Erkek 43,8 56,2 42,9 57,1 43,5 56,5

Kadın 42,2 57,8 41,7 58,3 41,8 58,2

Türkiye Genel 29,3 70,7 29,0 71,0 28,8 71,2

Erkek 29,7 70,3 29,5 70,5 29,3 70,7

Kadın 28,8 71,2 28,6 71,4 28,4 71,6
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Tablo 2: İşgücü Durumuna Göre Kurumsal Olmayan Sivil Nüfus, 15+ Yaş
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TRC1 43 36,5 1,5 42 36,2 0,6 40,5 34,3 1,4

Erkek 77,1 65 1,6 73,9 65,2 0,7 73,6 61,6 1,5

Kadın 8,8 8,1 0,5 8,3 7,3 0,5 8,8 8,3 0,6

TRC2 39,2 34,9 6,0 35,5 31,9 3,2 32,3 28,4 1,0

Erkek 65,5 57,7 7,2 62,9 55,7 3,6 60,3 52,6 1,0

Kadın 13,6 12,8 0,1 9,2 8,9 0,5 5,6 5,4 1,0

TRC3 40,2 37,7 4,4 33,7 30 1,0 30,6 25,8 1,3

Erkek 63,2 58,5 5,3 56,9 50,7 M 57,7 15,3 1,3

Kadın 16,7 16,6 1,2 10,1 8,9 0,4 5 4 0,3

GAP Genel 40,7 36,2 4,0 37,2 32,8 1,7 34,5 29,6 1,2

Erkek 68,9 60,4 4,6 65,6 57,5 1,9 63,9 54,5 1,3

Kadın 12,7 12,1 0,6 9,1 8,4 0,5 6,5 5,9 0,7

Türkiye Genel 48,7 43,7 4,1 48,3 43,4 3,3 48 43,2 3,6

Erkek 72,3 64,7 4,9 72,2 64,8 3,9 71,5 64,5 4,2

Kadın 25,4 22,9 1,8 24,8 22,3 1,8 24,9 22,3 1,8

Tablo 2, işgücü durumuna göre kurumsal olmayan sivil nüfusa ilişkin sayısal 
ve oransal verileri özetlemektedir. 2004-2006 döneminde, Bölgede çalışma 
çağındaki nüfus artmış olmakla birlikte işgücüne katılım oranlarında azalış söz 
konusudur (2004 %40,7 -  2006 %34,5). Bu oran, Türkiye genelinin altında 
olduğu gibi, Bölgedeki işgücüne katılım oranındaki azalış da Türkiye genelindeki

Prof. Dr. A lpaslan Işıklı’ya A rm ağan 411



azalışın çok üzerindedir. Bölgede, çalışma çağındaki nüfusun işgücü piyasasına 
giremediğini ve eskiden özellikle tarımda istihdam alanı bulanların işgücü dışına 
itildiğini söyleyebiliriz.

Çok genç bir nüfusa sahip olan GAP Bölgesinde, emek açısından ilk ve 
en temel sorunun, çalışma çağma gelen nüfusa ve tarımsal üretimden kopan 
kesimlere sanayide ve hizmetlerde istihdam alanı yaratılamaması olduğu tespitini 
yapabiliriz.

2006 yılı itibariyle Bölgede %34,5 olan işgücüne katılım oranı, Türkiye 
geneline göre çok düşük bir orandır. TRC2 ve TR C 3’te Bu oranlar sırasıyla 
%32,3 ve % 30,6’ya kadar inmektedir. Kaldı ki 2006 yılı için %48 olan Türkiye 
geneli işgücüne katılım oranı da OECD ve AB ülkelerine göre düşük bir orandır 
(OECD, 2000). Aynı oran 2006 yılı itibariyle A B ’nde % 70,5’tir (Eurostat, 2007). 
Ayrıca Bölgede işgücüne katılım oranı giderek düşmektedir. 2004 yılında %40,7 
olan bu oranın 2006’da % 34,5’e düşmüş olması. Bölgede bir gelir üretmeden 
yaşayan insanların giderek arttığını, yani mevcut ekonomik politikaların, Bölgeyi 
üretmeyen bir toplum olmaya ittiğini gösteren önemli bir göstergedir.

İşgücüne katılım oranlarının toplumsal cinsiyet açısından irdelenmesi 
ile, Bölgede işgücüne katılım oranlarının düşüklüğünün arkasında özellikle 
kadınların işgücüne katılımının düşüklüğünün yattığı görülebilir. 2006 yılında 
GAP genelinde % 6,5’e düşen kadının işgücüne katılım oranı, Türkiye geneli 
olan %24,9 ile karşılaştırıldığında Bölgede kadının konumu açısından önemli 
bir göstergedir. Türkiye’nin 7. sanayileşmiş kentini içeren T R C ’ l de erkeklerin 
işgücüne katılma oranı Türkiye genelini aşmakla birlikte kadının işgücüne katılma 
oranı %8,8 ile Türkiye genelinin ancak üçte biri kadardır.

Tablo 2 ’de ayrıca Bölgede istihdamın toplam olarak ve kadın-erkek 
ayrımında azalm akta olduğunu görüyoruz. Bu oran 2004’te %36 iken 2006’da 
% 29,2’ye inmiştir. Bölgedeki istihdam oranı Türkiye ortalaması olan %43,2 ile 
kıyaslandığında son derecc düşüktür.

4. GAP Bölgesinde İstihdam Durumu

Tablo 3 ’te ise istihdamdaki %15 oranındaki azalışın arkasında tarımsal 
istihdamdaki azalışın yattığını görmekteyiz. 2004-2006 döneminde, Bölgede 
tarımsal istihdam erkeklerde %38 oranında azalırken kadınlarda %64 oranında 
azalmıştır. Tarımsal istihdamdaki azalış, tarımda ücretsiz aile işçisi olarak çalışan 
erkekleri ve kadınları işgücü piyasası dışına itmiş ve tarım dışı istihdamdaki artış 
bu büyük kaybı karşılayacak düzeyde olamamıştır. İşgücü piyasası dışına itiliş, 
kadınlarda çok daha ileri düzeyde olmuştur. Türkiye genelinde de aynı eğilim
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görülmektedir: Türkiye genelinde tarımsal istihdamdaki azalış % 18, erkek için 
%20, kadın için ise %15 düzeyindedir. Bu oranlar üç yıl gibi kısa bir sürede 
Türkiye genelinde tarımsal istihdamda büyük bir azalış yaşandığını göstermekle 
birlikte, GAP Bölgesindeki değişimin çok daha yüksek boyutlarda olduğunu 
görmekteyiz. Öyle ki 2004 yılında. Bölge istihdamının % 60,8’i tarım dışı, 
% 39,2’si tarımsal iken 2006 yılında % 76’sı tarım dışı % 24’ü tarımsal istihdam 
haline gelmiştir. 2006 için Türkiye ortalaması sırasıyla %72,7 ve % 27,3’tür.

Tablo 3: Tarım- Tarım Dışı İstihdam 15+yaş

2004 2005 2006
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TRC1 75,2 24,8 79,3 20,7 76,7 23,3

Erkek 76,6 23,4 80,5 19,5 80,0 20,0

Kadın 63,6 36,4 68,6 31,4 53,4 46,6

TRC2 52,5 47,5 61,9 38,1 73,1 26,9

Erkek 62,7 37,3 69,3 30,7 76,3 23,7

Kadın 7,5 92,5 16,7 83,3 42,9 57,1

TRC3 54,0 46,0 70,8 29,2 80,0 20,0

Erkek 66,1 33,9 76,9 23,1 80,5 19,5

Kadın 10,0 90,0 35,4 64,6 73,9 26,1

GAP Genel 60,8 39,2 70,3 29,7 76,0 24,0

Erkek 68,7 31,3 75,3 24,7 78,6 21,4

Kadın 21,1 78,9 36,7 63,3 53,1 46,9

Türkiye Genel 66,0 34,0 70,5 29,5 72,7 27,3

Erkek 74,4 25,6 78,3 21,7 80,2 19,8

Kadın 42,8 57,2 48,4 51,6 51,5 48,5
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Tablo 4: İşteki Duruma Göre İstihdam 15+yaş
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TRC1 52,4 35,9 11,7 59,0 32,9 8,0 60,7 30,0 9,3

E rkek 51,2 39,6 9,1 58,6 35,3 6,0 62,5 32,6 4 ,9

K adın 61,8 5,5 32,7 64.0 12,0 26 ,0 49,1 10,5 40,4

T R C 2 37,1 36,1 26,6 50,0 36,2 13,8 53,2 37,7 9,1

E rkek 43,3 40,8 15,9 50,7 40,8 8,2 52,9 40,8 6,4

K adın 10,2 15,7 74,1 46,2 7,7 46,2 57,1 8,2 34,7

TRC 3 39,4 33,0 27,6 52,0 34,5 13,5 57,9 35,4 6,8

E rkek 46,2 40,1 13,7 54,3 38,8 6,8 56,2 37,6 6,2

K adın 13,6 8,6 77,8 37,5 10,4 52,1 77,3 9,1 13,6

G A P G enel 43,0 35,2 21,7 53,7 34,6 11,6 57,0 34,3 8,6

Erkek 46,9 40,2 12,9 54,5 38,3 7,1 57,1 37,1 5,8

K adın 23,0 11,1 66,0 48,9 9,7 42,0 57,0 9,4 33,6

T ürk iye  G enel 50,8 29,4 19,7 54,2 29,8 16,0 56,5 28,9 14,6

Erkek 55,0 36,0 8,9 57,8 35,1 7,0 59,9 34.0 6,0

K adın 39,2 11,1 49,7 43,8 14,5 41,7 46,7 14,3 39,0

Tablo 4 ’te özetlenen, istihdamın işteki duruma göre dağılımına baktığımız 
zaman, GAP genelinde ücretli istihdamın toplam istihdam içindeki oranının 
artış gösterdiğini ve Türkiye geneli düzeyine ulaştığını görüyoruz. Bu olgu, 
gerek kadın gerekse erkek istihdamında gözlenen bir gerçeklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Öyle ki 2006 yılı itibariyle Bölgede toplam istihdamın % 57’si ücretli 
istihdam haline gelmiştir. Ancak Bölgedeki toplam ücretli istihdamda düzenli bir 
artış görülmemektedir. (Bölgedeki ücretli sayısı 2004 yılında 626 000 kişi iken 
bu sayı 2005’te 726 000, 2006’da 711 000 olmuştur.)
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Tablo 5: İşteki Durum ve Cinsiyete Göre İstihdam 15+yaş

2004 2005 2006

TRC1 E rkek  % K adın % E rkek % K adın  % E rkek  % K adın %

Ü crctli ve yevm iyeli 87,12 12,88 89,12 10,88 90,04 9,96

İşveren  ve kendi lıes. 98 ,34 1,66 96,34 3,66 94,96 5,04

Ü cretsiz  aile işçisi 69 ,49 30,51 67 ,50 32,50 46,51 53,49

Toplam 89,09 10,91 89,76 10,24 87,47 12,53

T R C 2 Erkek % K adın  % Erkek % K adın % Erkek % K adın %

Ü cretli ve yevm iyeli 94 ,88 5,12 86,96 13,04 89,59 10,41

İşveren  ve kendi hes. 91,87 8,13 96 ,50 3,50 97,38 2,62

Ü crets iz  a ile  işçisi 48 ,70 51,30 51,32 48 ,68 63,04 36,96

Toplam 81,35 18,65 85,69 14,31 90,12 9,88

T R C  3 E rkek  % K adın  % Erkek % K adın % Erkek % K adın %

Ü cretli ve yevm iyeli 91 ,84 8,16 89,35 10,65 89,51 10,49

İşveren  ve kendi hes. 95,12 4 ,88 96,43 3,57 97,98 2,02

Ü crets iz  a ile  işçisi 38,83 61,17 43,18 56,82 84,21 15,79

T oplam 78,28 21,72 85,54 14,46 92,14 7,86

G A P G enel Erkek % K adın % Erkek % K adın  % Erkek % K adın  %

Ü cretli ve yevm iyeli 90 ,89 9,11 88,36 11,64 89,75 10,25

İşveren  ve kendi hes. 94,93 5,07 96,43 3,57 96,74 3,26

Ü cretsiz  a ile  işçisi 49 ,37 50,63 53,13 46,88 60,19 39,81

Toplam 83,24 16,76 87,13 12,87 89,59 10,41

T ürk iye  G enel Erkek % K adın % Erkek % K adın % E rkek % K adın %

Ü cretli ve yevm iyeli 79 ,56 20,44 79,09 20,91 78,49 21,51

İşveren ve kendi hes. 90,14 9,86 87,44 12,56 87,13 12,87

Ü crets iz  a ile  işçisi 33 ,30 66,70 32,61 67,39 30,59 69,41

T oplam 73,53 26,47 74,14 25,86 73,98 26,02
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Tablo 5’de verildiği üzere, toplam istihdama cinsiyet ve işteki durum itibariyle 
bakıldığında, 2006 yılında toplam istihdamda %10,5 oranında olan kadın 
istihdamının, ücretli istihdamda %10,2, işveren ve kendi hesabına çalışmada %3,3 
olduğu saptanacaktır. Ücretli istihdamda ve işveren ve kendi hesabına çalışmada 
yer alamayan kadınlar, ücretsiz aile işçilerinin %40’ını oluşturmaktadır. Türkiye 
genelinde bu oranlar sırasıyla %27, %21,6, %13 ve %70’tir. Bölgede ücretli 
istihdamın içinde kadının paymda artış olmakla birlikte (2004 %9,1 - 2006 
% 10,2), bu artış ücretli istihdamdaki kadın oranının Türkiye geneline yaklaşmasını 
sağlayacak kadar yüksek olmamıştır. Ayrıca Bölgenin sanayileşme öncüsü olan 
Gaziantep’i içeren TRCl’de, ücretli istihdamda kadın oranının artmıyor olması 
dikkati çeken bir olgudur.

5. Ücretli emeğin durumu 
5.1. Tarım-tarım dışı ücretli emek

Tablo 6: Tarım-Tarım Dışı İstihdama Göre Ücretli ve Yevmiyeliler 15+yaş
2004 2005 2006

Tarım Dışı
%

Tanm % Tanm Dışı
%

Tarım % Tanm Dışı
%

Tarım %

TRC1 94,7 5,3 95,6 4,4 93,6 6,4

Erkek 95,7 4,3 95,8 4,2 94,5 5,5

Kadın 88,2 11,8 93,8 6,3 85,7 14,3

TRC2 86,6 13,4 75,0 25,0 88,8 11,2

Erkek 88,2 11,8 82,1 17,9 91,3 8,7

Kadın 58,3 41,7 27,8 72,2 66,7 33,3

TRC3 91,8 8,2 95,9 4,1 95,0 5,0

Erkek 94,8 5,2 96,7 3,3 95,2 4,8

Kadın 58,3 41,7 88,9 11,1 93,8 6,3

GAP Genel 91,2 8,8 87,9 12,1 92,1 7,9

Erkek 92,8 7,2 91,0 9,0 93,4 6,6

Kadın 75,9 24,1 65,1 34,9 80,3 19,7

Türkiye Genel 95,5 4,5 95,6 4,4 95,8 4,2

Erkek 96,2 3,8 96,4 3,6 96,5 3,5

Kadın 92,9 7,1 92,7 . 7,3 93,3 6,7
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Tablo 6’da, Bölgedeki ücretli emeğin tarım ve tarım dışı olarak ayrımına 
bakıldığında, ücretli emeğin 2006 yılı itibariyle %92,1 oranında tarım dışında, 
%7,9 oranında tarımda olduğu görülür. Ücretli kadın istihdamında tarımsal 
istihdam oranı %19,7 düzeyindedir. Ücretli erkek emeğinin tarım-tarım dışı 
dağılımı Türkiye geneli ile paralellik göstermekle birlikte, ücretli kadın emeğinde 
tarımsal istihdamın Bölge oranı, Türkiye genelinin çok üstünde kalmaktadır.

5.2. İktisadi faaliyet koluna göre ücretli emek

Tablo 7: İktisadi Faaliyet Koluna Göre (4 grup) Ücretli ve Yevmiyeliler 
15+yaş
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TRC1 5,3 41,3 15,5 37,9 4,4 49,7 13,3 32,7 6,4 50,4 14,9 28,4

Erkek 4,3 44,8 16,5 34,3 4,2 53,8 13,7 28,2 5,5 53,5 15,4 25,6

K adm 11,8 17,6 8,8 61,8 6,3 15,6 9,4 68,8 14,3 21,4 10,7 53,6

TRC2 13,4 25,9 13,9 46,8 25,1 22,5 16,4 36,0 11,1 25,6 19,3 44,1

E rkek 11,8 27,0 14,2 47,1 18,0 25,5 18,4 38,1 8,7 28,1 20,2 43,0

K adm 41,7 8,3 8,3 41,7 72,2 2,8 2,8 22,2 32,1 3,6 .10,7 53,6

TRC3 8,1 22,3 15,5 54,1 4,2 23,8 13,1 58,9 4,9 23,5 13,6 58,0

Erkek 5,1 23,5 16,9 54,4 3,3 25,8 13,9 57,0 4,8 25,5 13,8 55,9

K adm 41,7 8,3 0,0 50,0 11,8 5,9 5,9 76,5 5,9 5,9 11,8 76,5

G A P G enel 8,8 31,5 15,0 44,7 12,1 33,6 14,4 39,9 7,8 34,9 16,2 41,0

Erkek 7,2 33,3 15,8 43,7 9,0 37,0 15,5 38,5 6,6 37,6 16,8 39,0

K adm 24,1 13,8 6,9 55,2 35,3 8,2 5,9 50,6 19,2 11,0 11,0 58,9

Türkiye
Genel

4,5 29,8 0,0 0,0 4,4 29,8 0,0 0,0 4,2 29,3 . 0,0 0,0

Erkek 3,8 29,9 0,0 0,0 3,6 30,5 0,0 0,0 3,5 30,2 0,0 0,0

Kadm 7,2 29,4 0,0 0,0 7,3 27,3 0,0 0,0 6,7 25,8 0,0 0,0
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Tablo 7, iktisadi faaliyet koluna göre ücretli emeğin durumunu özetlemektedir. 
Düzey 2 Bölge verilerinde, iktisadi faaliyet koluna göre ücretli istihdam, tarım, 
sanayi, ticaret ve hizmet olarak dört sektör bazında verilmiştir. Sanayi ile kastedilen 
madencilik ve taşocakçılığı, imalat sanayi, elektrik, gaz ve su alt sektörleridir. 
Türkiye geneli verileri ise ücretli istihdamın 14 farklı iktisadi faaliyet koluna 
(Tarım, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, Madencilik ve taşocakçılığı, Elektrik, 
gaz ve su, İmalat Sanayi İnşaat ve bayındırlık işleri, Toptan ve perakende ticaret, 
Lokanta ve oteller Ulaştırma, haberleşme ve depolama, Mali aracı kuruluşlar, 
Gayrimenkul kiralama, Kamu yönetimi, Eğitim hizmetleri, Sağlık işleri, Diğer 
toplumsal hizmetler) dağılımı olarak sunulmuştur. Bu 14 iktisadi faaliyet kolu, 
Devlet Planlama Teşkilatı verilerinde tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak 
ayrıca dört sektör halinde gruplanmaktadır. Ancak Bölge verilerindeki tarım, 
sanayi, ticaret, hizmet şeklindeki ayırıma paralel bir ayırıma gidilmediği için 
Tablo 7 ’deki ticaret ve hizmet sütunları Türkiye Geneli için boş bırakılmıştır.

GAP genelinde 2006 yılı itibariyle ücretli istihdamın sektörel dağılımında 
%34,9 ile sanayi önde görülmektedir. Türkiye genelinde toplam ücretli 
istihdamda sanayinin payı düşmekte iken, Bölgede bu oran yıllar itibariyle artmış 
olup, bu artışta TRC1 ağırlıklıdır. TRC2 ve TR C 3’tc, toplam ücretli istihdam 
içinde sanayinin payında kayda değer bir artış olmamıştır. Sanayideki toplam 
ücretli istihdamın yalnızca % 3,3’ü kadındır. Ücretli erkek istihdamının % 37,6’sı 
sanayide iken, ücretli kadın istihdamı için bu oran yalnızca %11 düzeyindedir. 
Bölgede ücretli kadın istihdamı hizmet sektöründe yoğunlaşmıştır. Ücretli kadın 
istihdamının eğitim ve meslek durumuna ilişkin veriler (Tablo 9 ve Tablo II), 
hizmet sektöründe çalışan kadınların, Bölgede memur ve sözleşmeli statüde 
çalışan kamu görevlileri olduğuna işaret etmektedir.

5.3. İşyeri b ü y ü k lü ğ ü n e  göre ücretli em ek

Türkiye’deki işletmelerin büyük çoğunluğunun mikro veya küçük işletme 
diyebileceğim iz işletme ölçeklerine sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye genelinde 
ücretli, maaşlı ve yevmiyelilerin % 36,4’ii 1-9 kişilik mikro işletmelerde, % 12,5’i 
10-24 kişilik işletmelerde, % 16’sı 25-49 kişilik işletmelerde istihdam edilmektedir. 
İşyeri büyüklüğü 50 kişiden fazla olan işletmelerde istihdam edilen işçilerin oranı 
ise % 35,1’dir. Bu açıdan bakıldığında 50’den fazla işçi çalıştıran işletmelerin 
sayısının az olmakla birlikte, bu işverenlerin istihdam ettikleri işçilerin oransal 
ağırlığının önemli olduğu görülür.

Tablo 8, aynı eğilimin Bölgede de gözlemlendiğini göstermektedir. Ancak 
mikro işletmelerin oranı (%47) Türkiye ortalamasının (%36,4) çok üzerindedir.
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Tablo 8: İşyeri Büyüklüğüne Göre Ücretli ve Yevmiyeliler 15+yaş
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TRC1 45,8 9,1 16,3 28,8 37,4 11,6 22,8 28,2 41,4 16,4 18,6 23,6

Erkek 48,3 9,1 16,1 26,5 39,8 10,7 21,8 27,6 42,7 16,2 17,8 23,3

Kadın 29,4 8,8 17,6 44,1 18,2 18,2 30,3 33,3 29,6 18,5 25,9 25,9

TRC2 40,3 15,7 22,7 21,3 54,3 18,8 11,6 15,2 55,8 9,3 17,8 17,1

Erkek 41,7 15,7 21,6 21,1 58,3 14,6 11,3 15,8 59,1 8,7 15,7 16,5

Kadın 16,7 16,7 41,7 25,0 27,8 47,2 13,9 11,1 25,9 14,8 37,0 22,2

TRC3 50,3 13,6 15,6 20,4 40,8 11,2 16,0 32,0 42,2 10,6 17,4 29,8

Erkek 51,5 11,8 15,4 21,3 44,0 8,0 14,7 33,3 45,1 9,0 16,0 29,9

Kadın 36,4 36,4 18,2 9,1 15,8 36,8 26,3 21,1 17,6 23,5 29,4 29,4

GAP
Genel

45,0 12,4 18,3 24,2 44,5 14,2 17,1 24,2 47,0 12,4 18,0 22,5

Erkek 46,7 12,1 17,9 23,3 47,6 11,5 16,3 24.6 49,5 11,7 16,6 22,2

Kadın 28,1 15,8 22,8 33,3 21,6 34,1 22,7 21,6 25,4 18,3 31,0 25,4

Türkiye
( ı c ı ı e l

37,2 11,5 16,1 35,2 36,4 12,3 16,3 35,0 36,4 12,5 16,0 35,1

Erkek 38,6 11,1 15,4 34,8 38,1 11,9 15,4 34,6 38,0 11,9 15,4 34,7

Kadın 31,6 13,0 18,7 36,7 30,1 13,7 19,4 36,8 30,6 14,4 18,3 36,7

Bölgede, 2006 yılı itibariyle ücretli istihdamın % 47’si 1-9 kişilik mikro 
işletmelerde, % 12,4’ü 10-24 kişilik işletmelerde, % 18’i 25-49 kişilik işletmelerde 
istihdam edilmektedir. İşyeri büyüklüğü 50 kişiden fazla olan işletmelerde istihdam 
edilen işçilerin oranı ise % 22,5’dir. Ücretli erkek istihdamının % 49,5’i mikro 
işletmelerde çalışırken, ücretli kadın istihdamının % 25,4’ü mikro işletmelerde 
çalışmaktadır.
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5.4. Eğitim  d u ru m u n a  göre ücretli em ek  

Tablo 9: Eğitini Durumuna Göre Ücretli ve Yevmiyeliler I5+yaş
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TRCI 2,3 59,5 19,7 18.6 3,1 62,6 16,7 17,7 4,3 68.1 15,6 12,1

Erkek 1,7 65,2 18,7 14,3 3,1 68,3 16.0 12,6 3,4 73,4 14,4 8,7

Kadın 5.9 20,6 26,5 47,1 3,1 15,6 21,9 59,4 15,8 -5,3 31,6 57,9

TRC2 10,2 62,0 19,0 8,8 13,4 61,2 15,2 10,1 8,5 58,9 18,5 14,1

Erkek 8,8 64,2 19.1 7,8 7,9 66,4 16,2 9,5 6,6 64,0 18.2 11,2

Kadın 33,3 25,0 16,7 25,0 51,4 25,7 8,6 14,3 25,0 14.3 21,4 39,3

TRC3 9,5 54,4 25,9 10,2 3,5 45,9 31,2 19,4 3,7 45,7 29,6 21,0

Erkek 8,1 56,3 25,9 9,6 3,3 49,3 31,6 15.8 3,5 48,6 29,9 18,1

Kadın 25,0 33,3 25.0 16,7 5,6 16,7 27,8 50,0 5,6 22,2 27.8 44,4

G A P Genel 6,7 59.2 20.9 13,2 7,0 58,2 19,5 15,3 5,7 59,5 19,9 14,8

Erkek 5,8 62.7 20,6 10,9 4.9 63,2 19,7 12,2 4,6 64,4 19,3 11,7

Kadın 15,5 24,1 24,1 36,2 23,5 20,0 17,6 38,8 16,9 10,8 26,2 46,2

Türkiye
Genel 1,9 55,1 26,2 16,8 1.8 53,7 26.8 17.8 1,7 52,9 26,8 18,6

Erkek 1,4 59,0 25,9 13,7 1,1 57,7 26,6 14,5 ı .ı 57,1 26,7 15,1

Kadın 3,8 40,2 27,3 28,6 4,2 38,4 27,2 30,2 3,6 37,8 27,2 31,3

Tablo 9, ücretli emeğin eğitim durumunu özetlemekledir. Türkiye genelinde 
ücretlilerin içinde okuma yazma bilmeyen oram % 1,7 iken, Bölgede bu oran 
% 5,7'dir.Erkcklerde% 4,6olanokum ayazm abilm eyenişçioranı,kadınlarda% 16,9 
düzeyindedir. Lise altı eğitimli ve genelde vasıfsız emek diye niteleyebileceğimiz 
ücretlilerin oranı, Türkiye genelinde %52,9 iken Bölgede % 59,5’tir. Lise ve
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dengi meslek okulu m ezunlan Türkiye genelinde %26,8, Bölgede % 19,9; yüksek 
öğretimliler Türkiye genelinde % 18,6, Bölgede % 14,8’dir. Kadınların eğitim 
durumunda dikkati çeken bir özellik, yüksek öğretimlilerin oranının %46,2 
olmasıdır. Bu oran Türkiye genelindeki eğilime uygundur ve kadının işgücüne 
katılımında eğitimin anahtar bir rol oynadığının göstergesidir. Yüksek öğretim, 
kadınların ücretli istihdamda yer alabilmeleri için bir kapı açmaktadır.

5.5. G en iş  yaş g ru b u n a  göre ücretli ve  yevm iye liler

Türkiye genelinde ücretlilerin % 20’si 15-24 yaş grubunda, % 39,1’i 25
34 yaş grubunda, % 38,5’i 35-54 yaş grubunda, % 2,4’ü ise 55+ yaş grubunda 
bulunmaktadır. Özellikle kadın işçiler genç yaş gruplarında toplanmıştır. Kadın 
işçilerin % 27,7’si 15-24 yaş grubunda bulunan işçilerdir.

Bölge genelinde ücretlilerin % 20,7’si 15-24 yaş grubunda, % 41,3’ii 25
34 yaş grubunda % 35,6’sı 35-54 yaş grubunda, % 2,4’ü ise 55+ yaş grubunda 
bulunmaktadır. Kadın işçilerin % 32,9’u 15-24 yaş grubunda bulunan işçilerdir. 
Evlilik ve çocuk doğurmaya bağlı aile sorumlulukları, kadını 25 yaşından sonra 
iş gücü dışına iten bir unsur olmaktadır. Ücretliler içinde gençlerin oranının göreli 
fazlalığı ücretlilerin vasıf yapısı konusunda da bir ipucu vermektedir. Genç iş 
gücü daha az eğitimli ve daha az vasıflı işgücü demektir.

5.6. M eslek  gru b u n a  göre ücretli ve yevm iye liler

Tablo 10’da, meslek gruplarının alt başlıkları olan “ Kanun yapıcılar, üst düzey 
yöneticiler ve müdürler, Profesyonel meslek m ensupları, Yardımcı profesyonel 
meslek mensupları, Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar, Hizmet ve 
satış elem anları” gruplarının, beyaz ve gri yakalıları temsil ettiği varsayımıyla, 
2006 yılı itibariyle Türkiye genelinde ücretli istihdam içinde beyaz-gri yakalı 
kesimin %48,8 oranında olduğu görülmektedir. “Nitelikli tarım, hayvancılık, 
avcılık, ormancılık ve su ürünlerinde çalışanlar, Sanatkarlar ve ilgili işlerde 
çalışanlar, Tesis ve makina operatörleri ve montajcılar Nitelik gerektirmeyen 
işlerde çalışanlar” gruplarının, mavi yakalıları temsil ettiği varsayımıyla, mavi 
yakalıların oranı 51,2 olmaktadır. Türkiye genelinde erkekler için beyaz ve gri 
yakalıların oranı %44,5; kadınlar için % 64,9’dur.

Bölge için beyaz ve gri yakalıların oranı 41,5 ve mavi yakalıların oranı 
58,5’tir. Bölge genelinde erkekler için beyaz ve gri yakalıların oranı %38,4; 
kadınlar için % 70’dur. Bu veriler, Bölgede, özellikle T R C l’de mavi yakalıların 
oranının (%65) Türkiye geneline göre (% 5 1,2) yüksek olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca Bölgede kadınların, ücretli istihdama katılabildikleri hallerde beyaz ve
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gri yakalı işlerde çalıştıkları anlaşılmaktadır. Ücretli kadın istihdamının yarısının 
profesyonel meslek mensubu ya da yardımcıları olmaları, Bölgede ücretli kadın 
istihdamının ağırlıklı olarak kamu kesiminde olduğunu göstermektedir.

Tablo 10: Meslek Grubuna (ISC O  88) Göre Ücretli ve Yevmiyeliler 15+yaş
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TRC1 45,6 54,4 38,9 61,1 35,0 64,6

Erkek 40,8 59,2 33,3 66,7 31,6 68,0

Kadın 77,1 22,9 84,4 15,6 66,7 33,3

TRC2 34,7 65,3 31,5 68,5 41,5 57,8

Erkek 33,3 66,7 32,2 67,8 38,8 60,3

Kadın 58,3 41,7 27,0 73,0 64,3 35,7

TRC3 43,5 56,5 54,4 45,6 52,8 46,6

Erkek 42,2 57,8 51,7 48,3 49,3 50,0

Kadın 58,3 41,7 77,8 22,2 86,7 13,3

GAP Genel 41,4 58,6 39,7 60,3 41,5 57,9

Erkek 38,4 61,6 37,2 62,8 38,4 61,0

Kadın 69,5 30,5 58,6 41,4 70,0 30,0

Türkiye Genel 47,5 52,5 47,9 52,1 48,8 50,3

Erkek 43,8 56,2 43,9 56,1 44,3 54,6

Kadın 61,9 38,1 63,0 37,0 65,0 34,3
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Tablo 11: Sosyal Güvenlik Kurumuna Kayıtlılığa Göre Ücretli ve Yevmiyeliler 
15+yaş

5.7 . S osya l G ü v en lik  K u ru m u n a K ay ıtlılık
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TRC1 50,0 50,0 47,6 52,4 52,7 47,3

Erkek 52,6 47,4 50,8 49,2 53,8 46,2

Kadın 32,4 67,6 21,9 78,1 42,9 57,1

TRC2 59,7 40,3 67,5 32,5 59,7 40,3

Erkek 60,0 40,0 65,8 34,2 61,4 38,6

Kadın 54,5 45,5 78,4 21,6 44,4 55,6

TRC3 48,3 51,7 35,5 64,5 44,7 55,3

Erkek 47,4 52,6 36,4 63,6 46,9 53,1

Kadın 58,3 41,7 27,8 72,2 25,0 75,0

GAP Genel 53,0 47,0 52,3 47,7 53,5 46,5

Erkek 54,0 46,0 53,0 47,0 55,1 44,9

Kadın 42,1 57,9 47,1 52,9 39,4 60,6

Türkiye Genel 32,7 67,3 32,2 67,8 31,7 68,3

Erkek 32,4 67,6 31,8 68,2 31,3 68,7

Kadın 33,5 66,5 33,8 66,2 33,1 66,9

Ücretli kesimde kayıtdışı istihdam, yapılan çalışmanın ve bu çalışma ile elde 
edilen ücret ve kazançların, vergi daireleri, sosyal güvenlik kurum lan ve diğer 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına hiç bildirilmemesi anlamına gelmektedir.
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Türkiye’de ücretli istihdamın 31,7’sini oluşturan kayıt dışı istihdam, işsizlikten 
sonra çalışma yaşamının çözüm bekleyen en acil sorununu oluşturmaktadır. Tablo 
11’de özetlendiği üzere, Türkiye genelinde 2006 yılı itibariyle toplam ücretli, 
maaşlı ve yevmiyelilerin (12 617 000 kişi) % 31,7’si, yani 2 538 000 ücretli 
ve 1 456 000 yevmiyeli kayıt dışıdır. Yevmiyeliler dışındaki ücretli ve maaşlı 
istihdamda kayıtdışılık oranı % 23’tür.

11 017 000 kişilik toplam ücretli ve maaşlı içerisinden, yaklaşık 2 700 000 
memur, sözleşmeli ve kaınıı işçisini düşersek, özel sektör işçi istihdamını 8 317 000 
olarak buluruz. Kamuda kayıtdışı istihdamın ihmal edilebilir düzeyde olduğunu 
varsayarak kayıtdışı ücretli sayısını, yani 2 538 000’i, özel sektördeki toplam işçi 
sayısına oranlarsak özel kesimde kayıtdışılık oranının %31 olduğu ortaya çıkar. 
Yani özel sektörde her üç işçiden biri kayıt dışı olarak çalışmaktadır.

Bölgede ise durum çok daha büyük bir sorun halindedir: ücretli istihdamın 
% 53,5’i kayıt dışıdır. Yani Bölgede ücretlilerin yarısından fazlası herhangi bir 
sosyal güvencesi olmadan, bireysel ve toplu iş hukukunun sağladığı haklardan 
yararlanamadan, iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal önlemler alınmadan, 
sosyal güvenlik kuramlarına prim, devlete vergi ödenmeden, düşük kazanç 
düzeylerinde çalışm aktadır Bu bakımdan Bölgede ücretli emeğin en önemli 
sorununun, işsizlikten sonra kayıtdışılık olduğu söylenebilir.

Ayrıca Bölgedeki toplam 711 000 ücretli, maaşlı, yevmiyeli içerisinde bir 
kesim, devlet memuru sözleşmeli personel veya kamu kesimi işçisidir. Türkiye 
genelinde toplam ücretli istihdam içerisinde %24,5 olan memur, sözleşmeli, 
kamu işçisi oranını Bölgeye de uygularsak, toplam özel kesim ücretli istihdamını 
536.805 olarak tahmin edebiliriz. Bu verilere göıe Bölgede özel kesimde, 2006 
yılı itibariyle kayıtdışılık oranı %72 olmaktadır.

Tablo 12’de gösterildiği üzere, Türkiye genelinde olduğu gibi Bölgede de 15
24 yaş arasındaki genç işçilerde kayıtdışılık oranı, ortalamanın üstündedir. Ayrıca, 
Bölgedeki 15-24 yaş arası genç işçilerdeki kayıtdışılık (%78,4) Türkiye geneli 
15-24 yaş arası genç işçi kayıtdışılık oranı olan % 51,7’nin çok üzerindedir.

Kayıtdışı istihdam, kırsal ve kentsel kesimlerde küçük üreticiliğin ve kendi 
hesabına çalışmanın yaygın olduğu tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye’de de geleneksel bir sorundur. 1950’li yıllardan sonra hızlanan köyden 
kente göç süreci, kayıt dışı istihdama süreklilik kazandırmış, ancak kayıt dışı 
istihdamın Türkiye açısından temel bir sorun haline dönüşmesi, esas olarak 
küreselleşme sürecinde ihracata dayalı büyüme ve yapısal uyum politikalarının 
uygulandığı 1980 sonrası dönemde gerçekleşmiştir.
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Tablo 12: Sosyal Güvenlik Kurutııuna Kayıtlılığa Göre Ücretli ve Yevmiyeliler 
15-24 yaş
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TRC1 79,1 20,9 75,0 25,0 72,1 27,9

Erkek 84,2 15,8 78,3 21,7 74,6 25,4

Kadın 50,0 50,0 42,9 57,1 55,6 44,4

TRC2 85,4 14,6 88,9 11,1 87,3 12,7

Erkek 88,9 11,1 89,3 10,7 88,9 11,1

Kadın 60,0 40,0 87,5 12,5 80,0 20,0

TRC3 85,2 14,8 78,6 21,4 76,0 24.0

Erkek 86,4 13,6 78,3 21,7 80,0 20,0

Kadın 80,0 20,0 80,0 20,0 60,0 40,0

GAP Genel 82,2 17,8 81,3 18,8 78.4 21,6

Erkek 86,1 13,9 82,4 17,6 80,6 19,4

Kadın 60,0 40,0 75,0 25,0 66,7 33,3

Türkiye Genel 53,9 46,1 53,0 47,0 51,7 48,3

Erkek 58,1 41,9 56,3 43,7 54,5 45,5

Kadın 44,2 55,8 45,5 54,5 45,1 54,9

Bu süreçte tarım sektöründe yaşanan çöküş, kentsel kayıtdışılığı besleyen 
süreci yerleştirmiştir. 1998’dcıı bu yana tarımsal ürün fiyatları sanayi ürünlerine 
kıyasla gerilemiş ve üç milyon köylü tarımdan kopmuştur (Boratav, 2006). 2006 
yılı itibariyle tarım istihdamı toplam istihdamın % 27,3’üne düşerken, tarımdan 
kopartılan geniş kitleler, sanayide veya hizmetlerde düzenli, güvenceli işlere 
kavuşamamışlardır. Böylece tarımsal nüfus azalırken işsizlik ve kayıtdışılık 
önemli ölçüde artmıştır.
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Kayıtdışılığı besleyen ikinci ekonomik özellik, Türkiye’nin uluslararası 
işbölümü içerisinde düşük teknolojili, düşük katma değerli, emek yoğun 
sektörlerde yoğunlaşmasıdır. Bu tür sektörlerde, daha düşük vasıflı emek istihdam 
edilir ve işgücü maliyetleri, toplam maliyetler içinde göreli olarak daha yüksektir. 
Küresel piyasalara üretim yapılan bu sektörlerde, işgücü maliyetleri, rekabetin 
önemli bir unsurudur ve işveren işgücü maliyetlerini düşürmek için yaygın bir 
biçimde kayıtdışılığa başvurur.

Kayıtdışılığı besleyen üçüncü ekonomik neden, küreselleşme sürecinde 
yaygınlaşan esnek çalışma biçimleridir. Evde çalışma, fason işçilik, taşeronlaşma, 
kısmi çalışma, belirli süreli çalışma vb. kayıtdışılığa uygun ve kayıtdışılığın 
yaygın olduğu esnek çalışma biçimleridir. Avrupa Birliği ülkeleri, esnek çalışma 
biçimlerini de kayıt içine almayı ve sosyal güvenlik haklarından yararlandırmayı 
hedefleyen “güvenlikli esneklik” kavramım geliştirmişlerdir. Uluslararası 
Çalışma Örgütü de kısmi çalışma ve evde çalışma gibi esnek çalışına biçimlerini 
tam gün düzenli çalışma ile eşdeğer iş hukuku ve sosyal güvenlik haklarına 
kavuşturmayı hedefleyen yeni sözleşmeler kabul etmiştir. Ancak “güvenlikli 
esneklik”, uygulamada “esneklik” yanı ağır basan ve “güvenlik” yanı zayıf kalan 
bir sistem olmaya devam etmiştir.

Türkiye’de kayıtdışılığa yol açan önemli bir ekonomik faktör de istihdamla 
ilgili vergi ve pirim yüklerinin fazlalığıdır. İstihdam vergilerinin yükü, işçiden 
alınan sosyal güvenlik primleri ile birlikte, toplam işgücü maliyetlerinin yüzde 
40 ’ını geçmektedir. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinin fazlalığı ve bu fazlalığın 
işverenlerin kayıtdışma yönelişlerini güçlendirdiği, işveren örgütleri tarafından 
olduğu kadar işçi sendikaları tarafından da kabul edilen bir gerçektir. Yıllardan 
beri çeşitli toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri bu gerçeği dile getirmekte ve 
hükümet temsilcileri de onlara katılmaktadır. Buna rağmen istihdam üzerindeki 
yükler azaltılamamaktadır. Bunun nedeni, bu alanda azaltılacak vergi ve pirim 
gelirlerinin bir başka kaynaktan telafi ihtiyacıdır. Sermaye kesimi, istihdam 
üzerindeki yükler azaltılırken kar ve faiz gelirlerinin vergilendirilmesine veya 
servet vergilerine karşı çıkmaktadır. Uluslararası Para Fonu (IMF) da istihdam 
üzerindeki vergi yükünün azaltılması nedeniyle doğacak kamu açığını telafi etmek 
için faiz ödemelerinin azaltılmasını kabul etmemektedir. Türkiye, 1998 yılından 
beri aralıksız olarak IMF gözetiminde bir ekonomik politika sürdürmektedir. 
Bu ekonomik politikanın temel unsuru iç ve dış borç faizlerinin ödenmesinin 
garantiye alınması ve bunun için de milli gelirin % 6,5’i oranında faiz dışı fazla 
tutturulmasıdır. Bu yüksek faiz dışı fazla oranı ile istihdam üzerindeki vergi 
yüklerinin azaltılması amacı çelişmektedir. Bu nedenle de işçiler, işverenler 
ve hükümetler, istihdam vergilerinin azaltılmasından yana görüş bildirseler de
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IM F’den bu konuda bir onay gelmedikçe bu azaltmayı gerçekleştirmek mümkün 
olmamaktadır.

Kayıtdışılığın en temel kurumsal nedeni ise, denetimin ve yaptırımların 
yetersizliği ve etkisizliğidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum lan arasındaki koordinasyon ve işbirliği 
eksikliği kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasını zorlaştıran önemli bir 
eksikliktir. Öte yandan denetim elemanlarının sayıca azlığı ile çalışma koşulları 
ve özlük haklarındaki yetersizlikler de denetimi zayıflatan unsurlardır.

ÇSGB verilerine göre kayıt dışı çalışan işçilerin, kaçak çalıştırıldıklarını Sosyal 
Sigortalar Kurum u’na ihbar etme oranı düşüktür. Kuşkusuz bunun temel nedeni 
işten atılma korkusudur. 2002 yılı itibariyle yaklaşık 40000 işçi, çalışmalarının 
Sosyal Sigortalar Kurum u’na hiç bildirilmediği ya da eksik bildirildiği yönünde 
dilekçe vermiş; yaklaşık 14000 çalışan ise kayıt dışı çalıştığı dönemleri tespit 
ettirebilmek için iş mahkemelerinde hizmet tespit davası açmıştır (ÇSGB, 2004). 
Kayıt dışı çalışan işçiler, ancak işten ayrıldıktan sonra konuyu Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bilgisine sunabilmekte ve yargı yoluna gitmektedirler.

Yukarda özetlenen nedenlere bağlı olarak Türkiye’de ücretli istihdamın temel 
sorunu haline gelen kayıtdışılık, Bölgedeki ücretli istihdamın da temel sorun 
alanı olarak hem de daha ağır bir biçimde ön plana çıkmaktadır.

6. İşsizlik

2004-2006 döneminde TUİK tanımlarına göre hesaplanan işsizlik oranları 
Türkiye genelinde % I0  dolayında bir banda oturmuşken, Tablo 13’te görüldüğü 
üzere, Bölgede işsizlik oranlan hızla artm aktadır ve 2006 yılı itibariyle % 14,6 
olmuştur. Tarım dışı işsizlik oranı da Türkiye genelinde % 12,6 iken Bölgede 
% 15,1’dir. Kuşkusuz bu veriler gerek Türkiye’de gerekse bölgede çalışma 
çağındaki nüfusun işsizlik durumunu tam olarak yansıtmamaktadır.

İşsizliğe ilişkin veriler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ömeklem 
yöntemiyle yapılan Hanehalkı İşgücü Anketleri kapsamında derlenm ektedir (DPT, 
2006). Anketlerdeki tanıma göre işsiz olarak sınıflandırılmak için şu özellikler 
gerekmektedir: İşgücü anketinin yapıldığı günden önceki yedi gün içinde, ücretli 
ya da ücretsiz olarak ya da kar karşılığı hiçbir işte bir saat bile çalışmamış olmak, 
son üç ay içinde iş arama kanallarından birini kullanmış olmak ve 15 gün içinde 
iş başı yapabilecek durumda olmak.
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Tablo 12: İşsizlik O ranları, Bin 15+
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TRC1 89 14,9 80 13,8 15,0 83 15,1 16,3

Erkek 84 15,7 73 14 15,2 79 16,3 16,9

Kadın 5 8,3 7 11,8 12,8 4 6,1 8,9

TRC2 70 10,8 64 10,4 14,5 69 12 12,0

Erkek 63 11,8 61 11,4 14,6 67 12,7 12,1

Kadın 7 5,6 3 3,3 14,0 3 5,1 11,1

TRC3 24 6,1 41 11,1 14,5 52 15,7 17,8

Erkek 23 7,4 34 10,9 13,2 47 15,3 17,3

Kadın 1 1 7 12,3 27,5 5 19,8 24,3

GAP Genel 183 11,1 184 11,8 14,7 204 14 15,1

Erkek 170 12,3 168 12,3 14,5 192 14,6 15,2

Kadın 12 4,8 17 8,3 17,4 12 8,4 13,8

Türkiye Genel 2498 10,3 2519 10,3 13,6 2447 9,9 12,6

Erkek 1878 10,5 1867 10,3 12,4 1777 9,7 11,3

Kadın 620 9,7 652 10,3 18,8 670 10,3 17,9

(TUİK verilerinde Bölge için 2004 yılına ait "Tarım  Dışı İşsizlik” oranları mevcut değildir.)

15 yaş üzeri nüfusun içinde bir iş sahibi olmayan ya da iş aramayan kişiler ise 
işgücüne dahil olmayan kişiler olarak nitelendirilirler. Bir iş sahibi olmadıkları 
ve iş aramadıkları için işgücüne dahil olmadığı kabul edilen kişiler şu gruplardan 
oluşur: İş aramayıp çalışmaya hazır olanlar (bu kişiler anketin yapıldığı dönemde 
iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer bazı nedenlerle iş aramayan ancak
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iş başı yapmaya hazır kişilerdir); Mevsimlik çalışması nedeniyle iş aramayanlar; 
ev kadınları, öğrenciler, emekliler, irad sahipleri, çalışamaz lıalde olanlar, ailevi, 
kişisel veya diğer nedenlerle iş aramayanlar.

Türkiye İstatistik Kurum u’nun, işsiz sayısını toplam işgücüne bölerek bulduğu 
Türkiye’deki işsizlik oram 2006 yılı itibariyle % 9,9’dur. Tarım dışı işsizlik oranı 
ise % 12,6’dır.

İşsizlik istatistikleri eksik istihdam da diyebileceğim iz gizli işsizleri 
kapsamamaktadır. Sosyal bilimciler özellikle Türkiye gibi eksik istihdam 
oranlarının kayda değer olduğu ülkelerde, türetilmiş işsizlik verilerine eksik 
istihdamı da dahil etmektedirler. 2006 yılında eksik istihdam edilenlerin toplamı, 
890 000 kişidir. Eksik istihdamda olanların işgücüne oranı, % 3,6’dır. Eksik 
istihdam edilenlerin yaklaşık % 80’i gelir azlığı nedeniyle iş aramaktadır. 
Bu durumda gizli işsizliği de içeren işsizlik oram 2006 yılı itibariyle % 13,5 
olmaktadır.

Aslında işsiz olan, iş arayan ama son üç ay içinde iş arama kanallarını 
kullanmamış olanlar, iş başı yapmaya hazır olan ama iş bulma umudunu 
kaybetmiş olanlar, çeşitli nedenlerle iş aramayan am a iş başı yapmaya hazır 
olduğunu belirten kişiler istatistiklere göre işsiz sayılmamaktadır. 2006 yılı 
itibariyle Türkiye genelinde bu kişilerin sayısı 2 087 000’dir. Bu kişilerin büyük 
çoğunluğu 20-35 yaş arasında olup eğitim seviyeleri 7 yıl civarındadır. İş gücü 
dışında gibi görünen bu kişilerin potansiyel işgücü olduğu ve ankete verdikleri 
yanıt nedeni ile işsiz sayılmasalar da iktisadi ve sosyal açıdan işsiz oldukları göz 
önüne alınmalıdır. 'A nket işsizleri’ diyebileceğimiz bu kesimin işsiz olarak kabul 
edilmesi durumunda 2006 yılı işsizlik oranı %20,4 olm aktadır .

Aynı yaklaşımın Bölgeye uygulanması durumunda, yani eksik istihdamın ve 
iş arayan ama son üç ay içinde iş arama kanallarını kullanmamış olanlar, iş başı 
yapmaya hazır olan ama iş bulma umudunu kaybetmiş olanlar ve çeşitli nedenlerle 
iş aramayan ama iş başı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerin işiz grubuna 
dahil edilmeleri ile 2006 yılında Bölge işsizlik oranı %29 olmaktadır. Öte yandan 
bölgede işgücüne katılma oranının %34,5 olduğu göz önüne alındığında atıl 
işgücünün gerçeklikte % 29’dan da fazla olduğu bir gerçektir.

Gençler arasındaki işsizlik oranları Tablo 14 'te  gösterilmektedir. Gerek 15-19 
yaş gerekse 19-24 yaş arasında işsizlik oranları, özellikle TR C 3’te, zaten yüksek 
olan Türkiye Genelinin üzerindedir. 2006 yılı için Türkiye genelinde 20-24 yaş 
grubu işsizlik oranı % 19,7 iken Bölgede bu oran TRC1 için % 22,9; TRC2 için 
% 19,9 ve TRC3 için % 30,5’tir.
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Tablo 14: 15-19 Yaş ve 20-24 Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları

2004 2005 2006
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TRC1 9,6 23,4 14,5 22,6 17,5 22,9

TRC2 13 14,8 12,8 14,5 18,9 19,9

TRC3 7,6 10,1 23,9 23,2 27,7 30,5

Türkiye Genel 16,7 21,3 17,5 20,3 16,9 19,7

Tablo 15: Eğitim Durumuna Göre İşsizlik Oranları 15+
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TRC1 10,6 15,8 17,4 38,6 19,1 16,9 24 25,5 39,9 20,2 21,2 10,9

TRC2 8,9 13,7 20,7 7,1 4,7 13,5 24,2 18,0 13,9 19,7 22,2 19,5

TRC3 2,5 8,2 18,5 22,6 9,2 16,7 40,7 40,9 15,6 25 38,8 37,5

Tablo 15 , eğitim durumuna göre işsizlik oranlarını vermektedir. Bölgede 
yüksek öğretimliler arasında işsizlik oranlarının yüksekliği, Türkiye genelinde 
önemli bir sorun olan eğitimli genç işsizliği sorununun Bölge açısından da önem 
taşıdığım göstermektedir.
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Tablo 16: Bir Yıldan Daha Fazla Süredir İş Arayanların Oranı

2004% 2005% 2006%

TRC1 17,9 26,2 28,9

TRC2 22,8 21,8 26,2

TRC3 33,3 26,8 38,4

GAP Genel 21,8 25 28,4

Türkiye Genel 38,4 39 35,4

Tablo 16’da görüldüğü üzere 2006 yılı itibariyle Bölgede toplam işsizler 
arasında 1 yıl ve daha fazla süredir iş arayanların oranı % 28,4’tür. Bu oran Türkiye 
geneline göre (%35,4) daha düşük olmakla birlikte, 2004-2006 döneminde 
artmakta oluşu (2004, % 2 1,8 -  2006, %28,4) uzun süreli işsizlik sorununun 
giderek ağırlaştığını göstermektedir

7. S en d ik a la şm a

Türkiye’de sendikalı işçi sayılarına ilişkin güvenilir istatistikler mevcut 
değildir. ÇSG B ’nın Çalışma Hayatı İstatistiklerine göre (2006) Türkiye’de 
toplam sigortalı işçi sayısı 5.088.515’dir. Bu işçilerin 2.987.431 ’i sendika üyesidir 
(%58,4). Sendikalı işçilerin % 72’si TÜRK-İŞ, % 13’ü DİSK, % 11’i HAK -İŞ’e 
bağlı sendikalarda örgütlüdür. Ancak sendikalı işçilerin sayısına ilişkin bu veriler 
sağlıklı değildir. Sendikalardan edindiğimiz gayri resmi verilere göre, sendikalı 
işçi sayısının iyimser bir tahminle resmi verilerin üçte biri civarında olduğu 
söylenebilir.

2006 verilerine göre, toplam m em ur sayısı 1.568.324, kamu görevlileri 
sendikalarında örgütlü m em ur sayısı 779.399, sendikalaşma oranı % 49,70’tir

Tablo 17, ÇSG B ’nın resmi verilerine göre Bölgedeki işçilerin sendikalaşma 
oranlarım göstermektedir. Kamu kesiminde Bölge genel inde işçilerin sendikalaşma 
oranının % 199 olması, yani sendikalı işçi sayısının sigortalı işçi sayısının iki katı 
kadar olması verilerin kesinlikle güvenilm ez olduğunun kanıtıdır. Aynı şekilde 
özel sektördeki %73 oranındaki sendikalılık verisi de güvenilmezdir. Kamu 
kesiminde işçilerin sendikalaşma oranı yüksek olmakla birlikte, Türkiye’de özel 
sektör işyerlerinin özellikle emek yoğun sektörlerde sendikasız işyerleri haline 
geldiğini ifade etmek gerekir.

Prof. Dr. A lpaslan Işıklı’ya Arm ağan 431



Tablo 17: GAP Bölgesi Sigortalı ve Sendikalı İşçi Sayıları, 2006
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TRCI 23.239 11.395 204 57.177 75.583 76

Gaziantep 12.618 6.285 201 54.949 67.715 81

Adıyaman 9.555 4.689 204 2.089 6.978 30

Kilis 1.066 421 253 139 890 16

TRC2 41.743 21.313 196 16.814 24.616 68

Şanlıurfa 17.013 9.528 179 9.089 12.190 75

Diyarbakır 24.730 11.785 210 7.725 12.426 62

TRC3 22.497 11.225 200 3.418 6.322 54

Mardin 7.290 3.035 240 1.563 2.801 56

Batman 9.051 5.373 168 505 1.496 34

Şirnak 1.694 1.038 163 228 576 40

Siirt 4.462 1.779 251 1.122 1.449 77

GAP Genel 87.479 43.933 199 77.409 106.521 73

8. Sonuç

GAP Bölgesinde ücretli emek üzerine yapılan sayısal bir değerlendirme, 
ücretli emeğin sorunlarına ilişkin temel ip uçlarını vermektedir. Bu sorunların 
başında işsizlik ve kayıt dişilik gelmektedir. Bölgedeki genç nüfus, Bölgenin 
ekonomik potansiyeli için bir avantaj olabilecekken, çalışma çağına gelen nüfusun 
işgücü piyasalarının dışına itilmesi ve yüksek işsizlik oranları genç nüfusu bir 
dezavantaj haline getirmektedir. Bölgede işsizlik ve kayıtdışılık oranları Türkiye 
ortalamasının çok üzerindedir. Kayıtlı özel kesim işyerlerinin sendikasız işyerleri 
oluşu, kayıt içi ücretli em eğin çalışma koşullarının da asgari düzeyde kalmasına 
yol açmaktadır. Kadının ücretli istihdamda yer alamaması, ücretli istihdamda 
ayrımcılık ve ayrışma, sorunun toplumsal cinsiyet boyutunu oluşturmaktadır.
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GAP bölgesinde her i 00 kişiden 42 ’sinin çocuk, 38’inin de işgücü dışında 
olduğunun, resmi işsizlik oranının %14, özel kesimde ücretlilerin kayıtdışılılık 
oranının %72, kadının işgücüne katılma oranının yalnızca %6,5 olduğunun altı 
çizildiğinde, Bölgede emeğin sorunlarının ağırlığı da ortaya çıkmaktadır. Devletin 
küçültülmesi, tarımsal politikaların yeni liberal doğrultuda yeniden yapılanması 
ve özelleştirme uygulamalarının sürmesi ile giderek artan bu sorunlar, Bölgedeki 
sosyal ve siyasal sorunların da kaynağını oluşturmaktadır.
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Sosyal Güvenlikte “Karşı Reform” Süreci

Atilla Özsever*

Sosyal güvenlik konusu, günümüzün önemli sorunlarından birini oluşturuyor.
17 Nisan 2008 tarihinde TB M M ’de kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu da, topluma “Sosyal Güvenlik Reformu” olarak 
takdim edildi. Sadece Türkiye’de değil Fransa’da, A lm anya’da, Yunanistan’da 
ve dünyanın bir çok ülkesinde de aynı tanım kullanılıyor. 1999 yılında çıkarılan 
4447 sayılı yasa da, “Sosyal Güvenlik Reformu” olarak sunulmuştu.

“ Reform” denince bir iyileştirme, mevcut koşulların daha dersinde, yeni 
kazanımlar, yeni haklar getiren bir kavramın anlaşılması gerekir. Bu kavramın 
gerçekten böyle bir içeriği bulunsaydı, Avrupa ülkelerinde reform yasalarına 
karşı büyük tepkiler söz konusu olmazdı. Oysa başta Fransa ve Yunanistan olmak 
üzere birçok AB ülkesinde yürürlüğe konulmak istenen yasal düzenleme ciddi 
tepkilere yol açtı, sosyal güvenlik reformuna karşı genel grev yoluna başvuruldu. 
Ülkemizde de yeterli olmasa bile yasaya karşı bir tepki oluştu.

O halde neden “reform ” gibi bir kavram kullanılıyor? Alpaslan İşıklı’mn da 
“emperyalizm yerine küreselleşme kavramının kullanıldığına” dikkat çektiği 
gibi neoliberal anlayış sosyal güvenliğin tasfiyesini gizlemek amacıyla “reform ” 
sözcüğüne başvuruyor. Özellikle Dünya Bankası patentli kaynaklar, bu kavramı 
sık, sık kullanıyor.

Kapitalist sistemin 1970'lcrin ikinci yarısından sonra krize girmesi sonucunda 
Yeni Dünya Düzeni (YDD) adı altında bir girişim başlatıldı. Önce Ş ili’de 
sosyalist devlet başkanı Salvador A llende’yi deviren askeri cunta, 1981 yılında
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sosyal güvenlik sistemini tamamen özelleştiren Pinera M odeli’ni yürürlüğe 
koydu. ABD ve İngiltere’de işbaşına gelen m uhafazakar iktidarlar, sosyal devleti 
küçülten politikalar izlemeye başladı. Türkiye’de de 12 Eylül 1980 askeri darbe 
sonrası sosyal ve sendikal haklar kısıtlanma sürecine girdi.

1990’lı yılların başında sosyalist sistemin de çökmesiyle birlikte YDD denilen 
anlayış, üç temel alanda hem ideolojik, hem de uygulama düzeyinde saldırıya 
geçti. Bu neoliberal anlayış, emeğin kazanımlarına, sosyal devlete ve ulus devlete 
yönelik bir kampanya ve uygulama başlattı. Kıdem tazminatı, asgari ücret, 
işsizlik sigortası gibi emeğin koruyucu mekanizmalarına, emeğin örgütleri olan 
sendikalara, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim alanını kapsayan sosyal devlete 
ve uluslararası sermayenin akışkanlığı üzerinde engel olabilecek ulus devlet 
kavramına yöneldi.

Bu bağlamda sosyal güvenlik alanında Dünya Bankası ve IM F’nin “Yapısal 
Uyum Programı” denilen politikaları hayata geçirilmeye başlandı. Bu programlar, 
şu dört aşamayı kapsıyordu:

I. Emeklilik sigortası ile sağlık sigortasının birbirinden ayrılması,

II. Emeklilik yaşı ve prim ödeme gün süresinin artırılması,

III. Sağlık hizmetinin piyasaya açılması,

IV. Bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının teşviki.

Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin tasfiyesine yönelik sürecin 
başlatılmasında en

önemli engel olarak Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) görülüyordu. 
Anayasa’sında “sosyal devlet” kavramı olmasına rağmen bu anlayışın yeterince 
topluma yansımaması ve SSK ’nın bir anlamda “sosyal devlet” fonksiyonunu 
üstlenmiş olması, bu kurumun çökertilmesini elzem kılıyordu. O nedenle SSK ’nın 
çökertilme sürecine girmesi, “Yapısal Uyum Programı”nın ilk aşamasıydı. 
SSK’nın çökertilmesi için şöyle bir süreç izlendi:

a) Fonları çok düşük bir oranda değerlendirildi. Örneğin 1980’de enflasyon 
oranı yüzde 110 iken, SSK ’nın fonlarına Devlet Yatırım Bankası’nda sadece yüzde 
20 düzeyinde faiz veriliyordu. Pctrol-İş Sendikası’nın araştırmasına göre, fonları 
enflasyon oranında nemalandırılmadığı için SSK, 1970-1994 yılları arasında 19 
milyar ABD doları kayba uğradı.
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b) SSK ’ya sosyal devletin gereği olarak devlet katkısı yapılmadı,

c) Sosyal devlet işlevini SSK üstlendi, bu nedenle maliyetleri arttı,

d) Kayıt dişilik teşvik edildi, kuruma kaynak sağlanmadı,

e) İşveren lehine prim afları çıkartıldı,

f) SSK İlaç Fabrikası kapatıldı,

g) Dışardan sağlık hizmeti satın alındı,

h) Kamu kesiminde zorunlu emeklilik gerçekleşti (2000 -  2004 yılları 
arasında 100 bin kişi zorunlu emekli edildi, bunlardan sağlanacak sigorta 
priminden yoksun kalındı),

i) Düşük beyan ve düşük tahsilat nedeniyle yeterli düzeyde prim 
toplanamadı,

j)  Özerklik yok edildi.

Sonuçta SSK ’nın gelir-gider dengesi bozuldu, kurumun giderlerini ve emekli 
aylıklarını karşılamak için bütçeden kaynak aktarımına gidildi. Bu süreçte SSK 
için “kara delik” kampanyası başlatıldı. İkinci aşama olarak SSK ’nın “yeniden 
yapılandırılması süreci” devreye girdi. Yeni bir sermaye birikim modeli için 
devletin sosyal güvenlik ve işgücü piyasalarında yeniden yapılandırılması 
gündeme geldi. Bu yeniden yapılandırılm a sürecinde “reform ” sözcüğü 
kullanılmaya başlandı.

Bu bağlamda sosyal güvenliğin tasfiyesindeki ilk adım, yani birinci yasal 
düzenleme, 1999 yılında 4447 sayılı yasayla yapıldı. Bu yasa temel olarak şu 
unsurları kapsıyordu:

1) Emeklilik yaşı, 58-60’ya yükseltildi,

2) Prim ödeme gün süresi 5 binden 7 bine çıkarıldı,

3) Prime esas kazancın hesaplanmasında tüm süreler (ilk sigortalı olduktan 
sonra ister çalışılsın, ister çalışılmasın tüm çalışma yaşamı) dikkate alındı.Daha 
önce son 10 yılın ortalaması dikkate alınıyordu.

4) Aylık bağlama oranı yüzde 85’ten yüzde 65’e düşürüldü.
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Sosyal güvenlik haklarına ikinci darbe ise, AKP iktidarı döneminde gerçekleşti. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik B akanlığfnca Temmuz 2004’te hazırlanan “Sosyal 
Güvenlik Sisteminde Reform Önerisi” başlıklı raporda, emekli aylığı bağlama 
oranlarının daha da düşürülmesi, prim ödeme gün süresinin 9 bine çıkartılması, 
genel sağlık sigortası sistemine geçilerek sağlık hizmetinin özel sektörden satın 
alınması, sigortalıların muayene için katkı bedeli ödemesi öngörülüyordu. Bu 
“reform ” adını taşıyan raporda, katkılarından ötürü Dünya Bankası uzmanları 
Anita Schwarz ile Mukesh C haw la’ya teşekkür ediliyordu.

AKP Hükümeti, IM F’ye sunulan niyet mektuplarında bu reformu 
gerçekleştireceğini taahhüt ederken, Avrupa Birliği de ilerleme raporlarında 
sosyal güvenlik reformunun yapılmasını gerekli görüyordu. Sosyal güvenliğin 
yeniden yapılandırılması çerçevesinde şu beş temel konuda adım atıldı:

I. Emekli Sandığı, SSK ve B ağ-K ur’u tek çatı altında birleştiren 5502 sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çıkarıldı. Kanun 20 Mayıs 2006 tarihli 
Resmi G azete’de yayınlandı.

II. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çıkarıldı. 
Bu kanun da 16 Haziran 2006 tarihli Resmi G azete’de yayınlandı.

III. Sosyal Yardım ve Primsiz Ödemeler Kanunu tasarısı hazırlandı.

IV. Aile hekimliği ve hastanelerin sağlık işletmesine dönüştürülmesini 
öngören yasal düzenleme başlatıldı.

V. SSK hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na devredildi.

Konumuz itibariyle 5510 sayılı yasa şu düzenlemeleri öngörüyordu:

a) Emeklilik yaşı, 2036 yılından itibaren kademeli olarak 65’e 
yükseltiliyor,

b) Prim ödeme gün süresi 7 binden kademeli olarak 9 bine çıkartılıyor,

c) Emekli aylığı bağlama oranı Emekli Sandığı’nda kademeli olarak 
yüzde 75’ten yüzde 55’e, SSK ve B ağ-K ur’da da yüzde 65 ’ten yüzde 55’e 
düşürülüyor,

d) M uayene ve ilaçta katkı payı getiriliyor,

e) Üç sosyal güvenlik kurumunu tek çatı altında birleştiren normlar, en alt 
düzeyde eşitleniyordu. Örneğin yetim kız çocuklarına evlenme yardımı olarak 
SSK’da 24 aylık maaş ödenirken Emekli Sandığı’nda bu miktar 12 aydı. Yasayla 
bu miktar 12 aya, yani Emekli Sandığı düzeyine indiriliyordu. Sağlık primi
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ödemesi memur açısından söz konusu değilken yasayla SSK ’da olduğu gibi 
yüzde 12.5 oranında bir prim ödemesi getiriliyordu. Burada sigortalı açısından 
daha fazla yükümlülük getiren ve bu anlamda daha düşük standart olan SSK. 
emsal almıyordu.

Anayasa M ahkemesi, Aralık 2006’da yasayı özellikle kamu görevlileri 
yönünden iptal etti. Yüksek Mahkeme, memurların hak kaybına uğramasını 
engelledi ancak işçiler ve B ağ-K ur’lular yönünden öngörülen hak kayıplarına 
dokunmadı. Örneğin diş protezi giderlerinin ister işçi, ister memur, isterse esnaf 
olsun, bir insan olarak farklı bir tarafı olmaması gerekir. Fakat bu yargı organı,
18 ile 45 yaş arasındaki kamu görevlilerinin diş protez giderlerine olan yüzde 50 
katkı payını geçerli saymazken bu katkıyı işçi, esnaf ve emeklilerinin ödemesinde 
bir sakınca görmedi. Anayasa M ahkem esi’nin sosyal devlet ilkesini göz ardı eden 
bu “ liberal tavrı”, AKP Hüküm eti’ne cesaret verdi, hükümet yeni düzenlemede 
daha fazla hak kaybını gündeme getirdi.

Haziran 2006’da kabul edilen ve 1 Ocak 2007’de yürürlüğe girmesi 
beklenen 5510 sayılı yasanın kamu görevlileriyle ilgili bazı hükümleri, Anayasa 
M ahkem esi’nce iptal edilince yasa ertelenmek durumunda kaldı.Temmuz 2007’dc 
de seçimler gündeme gelince ikinci kez erteleme kararı çıktı. Yasa, yeniden 
düzenlenerek 2007 sonunda tekrar TB M M ’ye sunuldu.

İşçileri, memurları genel anlamıyla tüm emekçileri, emeklileri ve yakınlarını 
doğrudan doğruya ilgilendiren bu tür yasa çalışmaları sırasında emek kesiminin 
tavrını da incelemekte yarar vardır. Biraz başa dönecek olursak; Genel Sağlık 
Sigortası altındaki uygulamayı hayata geçirmek için öncelikle SSK hastanelerini 
elden çıkarmak gerekiyordu. Aralık 2003’teki TÜRK-İŞ Genel Kurulu’nda 
konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na 
devredileceğini belirterek, hizmet satın alınması yoluyla sağlığın da zaman içinde 
özelleştirileceğini ima etti. İşçilerin parası ile kurulan SSK hastanelerinin Sağlık 
Bakanlığı’na devrine TÜRK-İŞ kongresinde ciddi bir tepki gösterilmedi. Şubat 
2005’de de devir işlemi başladı. Daha sonra çok ciddi hak kayıplarına yol açan 
5510 sayılı yasa gündeme geldi.

Emek Platformu, Anayasa M ahkem esi’nin iptal kararından yasanın tekrar 
meclise sunulmasına kadar geçen bir yılda ciddi bir etkinlik göstermedi. Ancak 
yasa TBM M  Plan ve Bütçe Kom isyonu’nda tartışılmaya başlayınca Emek 
Platformu nihayet harekete geçti. Platform, 13-14 Mart 2008 günleri iki saatlik bir 
uyarı eylemi yaptı. Hükümet bu iki saatlik uyarı eylemi karşısında bile geri adım 
atarak müzakere etmeyi kabul etti. Önce uzm anlar düzeyinde yapılan toplantıdan 
sonra Emek Platformu temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Ç elik’le bir araya geldi.
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Emek Platform u’nun “kırmızı çizgileri” belliydi. Beş temel kırmızı çizgi 
şöyleydi: Emeklilik yaşı 58-60’da kalmalı, prim ödeme gün süresi de 7 bin 
gün olarak sürmeli, emekli aylığı hesabındaki güncelleme katsayısında gelişme 
hızının yüzde 100’ü dikkate alınmalı, aylık bağlama oranları düşürülmemeli ve 
bazı işkollarında geçerli olan yıpranma halikı devam etmelidir.

24 Mart 2008’de Bakanlık temsilcileriyle Emek Platformu başkanları arasında 
yapılan toplantıdan sonra Bakan Ç elik’in ifadesiyle “yüzde 80-90 anlaşmaya 
varılmıştı” . Bakan Ç elik’in açıklama yaptığı sırada Emek Platformu başkanları 
herhangi bir itirazda bulunmadılar. Platform adına tek açıklama yapan TÜRK-İŞ 
Genel Başkanı Mustafa Kumlu, üç-dört konu hariç uzlaşmaya varıldığını ifade 
etti.

Ancak daha sonra görüldü ki, Emek Platform u’nun kırmızı çizgileri olarak 
bilinen 5 konudan sadece prim ödeme gün süresinde belli bir mutabakat 
sağlanmıştı. Prim ödeme gün süresi 9 binden 7 bin 200’e indirilmişti. Ancak bunun 
da pek anlamı yoktu. Çünkü 65 yaş şartı kaldığı için 20 yaşında işe başlayan bir 
sigortalı, 7 bin 200 günü (20 yılı) doldurduğu zaman 40 yaşına geldiği halde 
emeklilik hakkını kazanamayacaktı. 60 yaşı ve kademeli olarak 65 yaşı beklemesi 
gerekecekti. Diğer temel konularda AKP H üküm eti’nin dediği olmuştu. Emeklilik 
yaşı kademeli olarak 65 ’te kaldığı gibi güncelleme katsayısının hesabında gelişme 
hızının yüzde 100’ü değil yüzde 30 ’u dikkate alınacaktı, aylık bağlama oranları 
nispi olarak düşürüldü, yıpranma hakkı da kaldırıldı.

Bu arada 24 Mart 2008 ’deki toplantıdan önce TÜRK-İŞ ve Hak-İş başkanlarıyla 
Çalışma Bakanı Ç elik’in özel bir görüşme yaptığı ve 24 M art’taki toplantıda bu 
özel görüşmedeki uzlaşmanın dışına çıkılmadığı ifade edildi. 1999’daki ilk hak 
kayıpları getiren sosyal güvenlik yasasına karşı da Emek Platformu, 24 Temmuz 
1999’da Ankara Kızılay M eydam ’nda büyük bir m iting yapmış, yeni işe girenler 
açısından emeklilik yaşının 50-55 olmasını ve mevcut çalışanlar açısından da 
yumuşak bir geçiş sürecini benimsemişti. Ancak daha sonra zamanın Çalışma 
Bakanı Yaşar Okuyan ileTÜRK -İŞ Genel Başkanı Bayram Meral arasında yapılan 
görüşme sonrasında 58-60 yaşta uzlaşmaya varılmıştı. Emek Platform u’nun diğer 
üyeleri bu uzlaşmaya tepki gösterirken Bayram Meral, “ İsteklerimizin yüzde 95’i 
kabul oldu, sadccc 58-60 yaş için genel greve gidem ezdik” demişti.

Bu kez de Emek Platform u’nun temel taleplerinin kabul edilmediğini belirten 
DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye M imar ve M ühendis Odaları 
Birliği (TM M OB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) 1 Nisan 2008’de ayrı 
bir eylem yaptı. Platformun TÜRK-İŞ, Hak-İş, Türkiye Kamu-Sen ve Memıır- 
Sen kanadı, bu eylemlere katılmadı. TÜRK-İŞ yönetimi, “Gerektiğinde sadece 
kazanımlar için eylem silahını kullanacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.
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Tüm bu gelişmelerden sonra 5510 sayılı yasayla ilgili meclis görüşmeleri 
sürerken TÜRK-İŞ’c bağlı 10 sendika genel merkezi, konfederasyonun tutumunu 
eleştirerek 6 Nisan 2008’de Kadıköy’de yapılacak mitinge katılma kararı aldı. 
DİSK, KESK, TTB, TM M OB ve T D B ’nin başını çektiği kesimin düzenlediği 
mitinge katılacak TÜRK-İŞ üyesi sendikalar şöyleydi: Ağaç-İş, Basın-İş, Deri-İş, 
Türkiye Denizciler Sendikası, Hava-İş, Kristal-İş, Liman-İş, Petrol-İş, Tezkoop- 
İş ve Tümtis. 6 Nisan 2008 tarihinde Kadıköy’de yapılan mitinge DİSK ve 
KESK’in öncülük ettiği grubun dışında Türk-İş’e bağlı 10 sendikanın yanı sıra 
Harb-İş ve Yol-İş sendikaları da katıldı.

Sendikaların bu tepkisine ve C H P’nin muhalefetine rağmen 5510 sayılı yasa, 
17 Nisan 2008 günü TB M M ’dc kabul edildi. Yasanın bazı hükümleri 1 Mayıs 
2008, büyük çoğunluğu ise I Ekim 2008’deıı itibaren yürürlüğe girdi. 5510 sayılı 
yasanın başlıca özellikleri şöyle:

a) Yeni işe girecek olan kadınlar 58, erkek sigortalılar ise 60 yaşında 
emekli olacak. Emeklilik yaşı 1 Ocak 2036 ve 31 Aralık 2037 tarihleri arasında 
kadınlarda 59, erkeklerde 61 olacak. Bu tarihten sonra emeklilik yaşı kademeli 
olarak artacak ve 2048 yılında kadın ve erkekler için 65’te eşitlenecek.

b) Prim ödeme gün süresi 7 binden 7 bin 200 güne çıkacak.

c) Gazeteci, postacı, gemi adamı, infaz memuru, uçuş personeli, tren 
makinistleri gibi meslek sahiplerine tanınan yıpranma hakkı, yani fiili hizmet 
zammı kaldırılacak.

d) Emekli aylığı bağlama oranı, yeni işe girenler açısından her yıl için yüzde
2 oranında uygulanacak. Aylık bağlama oranı yüzde 90 ’ı geçemeyecek. Mevcut 
çalışanlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar eski mevzuat hükümlerinden 
yararlanacaklar.

e) Emekli aylığının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayında 
G SM H ’ııin, yani refah payındaki artışın yüzde 100'ü değil yüzde 30’u dikkate 
alınacak.

0  30 Nisan 2008’den sonra ilk defa sigortalı olanlar, emekli iken prim 
ödeyip emekli aylıklarını alamayacaklar, emekli olup çalıştıkları takdirde emekli 
aylıkları kesilecek.

g) Askerlik borçlanması yapmak isteyenler daha önce bir aylık askerlik 
borçlanması için asgari ücretin yüzde yirmisini altı ay içinde öderken yeni yasayla 
asgari ücretin yüzde 32’sini bir ay içinde ödemek zorunda olacak.

h) Çalışarak ücret alan ya da Sosyal Güvenlik Kurum u’ndan aylık alan
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çocuksuz dul eşe bağlanacak olan ölüm aylığı oranı yüzde 75’tcn yüzde 50’ye 
düşürüldü.

i) Sağlıkta ayakta tedaviler için 2 YTL; diğer araç-gereç ve ilaçlar için de 
yüzde 10 ile yüzde 20 arasında katılım payı alınacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu 
miktarı 5 katına kadar artırabilecek. M illetvekilleriylc yakınları, MİT mensupları 
ve güvenlik görevlileri, sağlıkta herhangi bir katkı payı ödemeyecek.

j)  İşsiz kalanların 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 3 
aya inecek.

k) Hiçbir sosyal güvenceye sahip olmayanlara verilen yeşil kart, yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl sonra kaldırılacak. Bu kişiler genel sağlık 
sigortası kapsamına alınacak. Genel sağlık sigortası kapsamına girebilmek için 
aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık miktarının brüt asgari ücretin üçte 
birinden az olması gerekiyor (Ekim 2008 itibariyle bu m iktar 212 YTL.) Bu 
miktardan düşük geliri olanların sağlık primi devlet tarafından karşılanacak. Geliri 
bu miktardan yüksek ise kişi genel sağlık sigortası primini kendisi ödeyecek. 
Prim ödeyemeyen sağlık hizmeti alamayacak.

Bir reform olarak sunulan 5510 sayılı yasanın yeni özellikleri, böyle 
bir durum arz ediyor. Bu yasayı bir reform olarak kabul edip etmemek ya da 
değiştirilmesine çalışmak, başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kesimin 
tavrına bağlı gözüküyor...
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DİSK’in Kurulmasına Giden Yol

Yıldırım Koç'

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinde son derece önemli bir 
yeri olan bir örgütlenme, 13 Şubat 1967 tarihinde kıırıılan Türkiye Devrimci İşçi 
Sendikaları K onfederasyonudur. Ancak DİSK’in kuruluş süreci konusundaki bilgi 
ve yorumların, özellikle 1991 sonrasındaki siyasal gelişm eler ışığında yeniden 
değerlendirilmesinde yarar vardır. Bu yazının amacı. DİSK’in kurulmasına giden 
yolun, farklı bir yaklaşımla, aydınlatılmaya çalışılmasıdır.

DİSK’in Kuruluşuna İlişkin Yanlış Değerlendirmeler

Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihinde önemli bir yeri olan 
DİSK’in kuruluşu konusunda iki ayrı görüş vardır.

Sosyal demokrat, sosyalist ve komünist çevrelerde yaygın kabul gören görüş, 
üç nokta üzerinde odaklanmaktadır: TÜRK -İŞ’in

i. çeşitli grev ve direnişlere destek vermemesi;

ii. partilerüstü bir politika izlemesi;

iii. A B D 'den maddi yardım alarak onlara bağımlı hale gelmesi.

Bu konuda kullanılan temel kaynak, bir dönem DİSK’in genel sekreterliğini 
de yapan bir aydının, Kemal Siilker O kur’un yapıtları ve DİSK’in kuruluş 
belgeleridir.

1 ODTÜ İktisat Bölümü Ek Zamanlı Öğretim Görevlisi
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Kendisini “sağ” olarak nitelendiren çevrelerin ve bazı kamu kurumlanılın 
göriişii ise, DİSK’in T İP’in Malatya Kongresi’nde (20-24 Kasım 1966) alınan 
karar uyarınca kurulduğu biçimindedir.

Her iki yaklaşım da da gerçekliğin izleri vardır; ancak her iki yaklaşım da 
gerçek nedenleri kavramaktan uzaktır.

TÜRK-İŞ’in çeşitli grev ve direnişlere destek vermemesi bir örgütün bir 
konfederasyondan ayrılması için yeterli bir neden ve gerekçe değildir. Nitekim 
TÜ RK -İŞ’e bu konuda yöneltilen en önemli eleştiri, Paşabahçc Grevi sırasında 
takındığı tavırdır. Bu konuyu yüzeysel ve yanlış biçimde öğrenen birçok kişi, 
ayrılığın bu olaydan kaynaklandığını ileri sürebilmektedir.

Halbuki TÜRK-İŞ ve özellikle Petrol-İş Sendikası bu grev sırasında önemli 
bir destek sağladı. Grevin belirli bir aşamasında işkolu toplu iş sözleşmesi 
varken işyeri toplu iş sözleşmesinin örgütlenmeyi zayıflatacağı ve küçük işyeri 
sendikalarının doğmasına yol açacağı gibi bir kaygıyla hareket eden TÜRK-İŞ, 
Kristal-İş Sendikası ile farklı bir noktaya düştü ve desteğini çekti.

Ayrıca, DİSK’in kurulma kararı, 31 Ocak 1966 tarihinde Paşabahçe G revi’nin 
başlamasından önce alındı.

Kemal Sülker’in belirttiğine göre, “Türkiye M adcn-İş Sendikası Genel 
Yönetim Kurulu, Topkapı Şube Lokalinde yaptığı kapalı bir toplantıda Türk-İş'e 
karşı yeni bir konfederasyon kurulması için DİSK’in kuruluşundan bir yıl kadar 
önce bir karar alm ıştı.”2

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler ise DİSK'iıı kuruluşundan sonra 
yaptığı açıklamada “DİSK’in kuruluş hazırlıklarını aslında işçilerimiz, bilinçli 
üyelerimiz istemişlerdir; sendikam ız genel yönetim  kurulunda 1,5 yıl önce Türk- 
İş’ten ayrılarak yeni bir konfederasyon kurma görevi yöneticilere verilmişti,”3 
diyordu. Bu ifadeler de, Paşabahçe grevinin DİSK’in kurulmasında önemli bir rol 
oynamadığını göstermektedir.

M aden-İş I. B ö lg e 'd e2 6 0 cak  1966 günü (Paşabahçe G revi’nin başlamasından 
5 gün önce) yapılan M aden-İş Genel Yönetim  Kurulu toplantısında alınan 3 no.lu 
karar aşağıda sunulmaktadır4:

2 Sülker, Türkiye'de İşçi Hareketleri, 3. basını, Gerçek Yay., İstanbul, s. 139.
3 A N T Dergisi. Sayı 7, 14 Şubat 1967, s.6.
4 Kemal Sülker, Sendikacılar ve Politika, May Yay.No.37, İstanbul, 1975, s.246.
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“a) Tiirk-İş ’in statüsünün, kuruluş ve teşkilatlanma bakımından 
bozuk ve aksak olduğu, yöneticilerin işçinin sosyal, iktisadi ve siyasal 
haklarının korunması için çalışması ve memleket gerçekleriyle 
yakından ilgilenmesi gerekirken bu görevlerini yapmayıp, tamamen  
tersine bir faaliyet gösterdikleri, Amerikan AID yardımı alması 
bakımından Türkiye g ib i az gelişm iş ülkelerin emeklerini sömiirme 
politikasının ve değişik zamanlarda değişik siyasi hüviyetlerle 
ortaya gelen Türk Hükümetlerinin politikasının uydusu bir politika  
izlemekte oldukları ve bu sebeplerle Türkiye Maden-İş Sendikası 
ve onun g ib i hakiki sendikacılık prensipleri ile çalışan bir kısım  
sendikaların parçalanması, yo k  olması ve umumiyetle kiiçük 
küçiik sendikalar yapm ak ve idare-i hayat eylemek çınlayışı içinde 
bulundukları gibi gerçekler açıkça tespit edilmiş ve bu hususlar göz 
önünde bulundurulmak şartı He 7.3.1966 'dayapılacak Tiirk-İş Genel 
Kurıılıı nda gerekti şekilde ve doğru yolda mücadele edilmesine,

“b) Tiirk-Iş Kongresi'ndeki neticeye göre gerekirse kongreden 
sonra, hakiki işçi konfederasyonunun kuruluşunda Maden-İş olarak 
öncülük yapılm ası ve bu konuda genel yönetim  kuruluna her türlü 
idari ve ödeme yetkisinin verilmesine ittifakla karar verildi. ”

Bu kararda dikkati çeken diğer bir nokta ise, “hakiki sendika” kavramıdır. Bu 
kavram, DİSK’in kuruluş sürecinde kullanılmadı.

DİSK’in kurucularından Kemal Nebioğlu ise bu konuda aşağıdaki bilgiyi 
vermektedir5:

“ Yıl, 1965-66 öyle sanıyorum ki, neticede, partinin içinde de ikinci 
bir konfederasyon kurulması tartışılmaya başlandı. Bu ayrıcalıklar, 
bu çatışmalar, sendika! mücadeledeki bu rahatsızlıklar parti içinde 
de tartışılır oklu. ”

1967 yılı Ocak ayının ilk günlerinde SADA'nın Genel Sekreteri Şaban Yıldız 
aşağıdaki açıklamayı yaparak, TÜ RK-İŞ’in 1962 yılından itibaren izlediği 
politikayı eleştirdi6:

“Tiirk-İş, 1962 yılından sonra eğitim fonıı ve teknik yardım  adı 
altında emperyalist A m erika ’nın AID denilen teşekkülünden biiyiik 
yardım lar kabul etmek zilletini göstermiştir. Üstelik teknik uzman adı

5 DİSK. Olaylar ve Tanıklarıyla DİSK Tarihi. DİSK Yay. No.22, İstanbul. 1997, s. 17.
6 A N T Dergisi, Sayı 2, 10 Ocak 1967, s.6.
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altıntla Tiirk-İş örgütünün aralıksız Amerikan ajanlarının kontrolü 
altına girdiği görülmüştür.

“Gerçek Amerikan işçi örgütlerinin bile acı tenkidlerine uğrayan 
A F L -C IO ’nun liderlerinden emperyalist ajan L ovestone’un Tiirk- 
İş yöneticilerinin en yakın dostu olduğunu belirtmek, sayın Tiirk-Iş 
yöneticilerinin nasıl yanlış ve tehlikeli yolda olduklarını belirtmek 
için yeteriidir. ”

Bir konfederasyonun her eylemi destekleme zorunluluğunun olmadığı ve 
bunun konfederasyondan ayrılma için bir gerekçe oluşturmayacağı, DİSK’in daha 
sonraki yıllarda izlediği politikada da görülebilir. Daha sonraki yıllarda, D İSK ’in 
kendi kontrolü dışında kendiliğinden gelişen eylemleri desteklemeyeceğine 
ilişkin bir kararı da vardır.

DİSK Yönetim Kurulu’nun 2 Ekim 1975 günü yaptığı toplantısında D İSK ’in 
kontrolü dışında gelişen işçi eylemlerine ilişkin değerlendirm eler yapıldı ve 
bu eylemlere destek verilmeyeceği kararı alındı. Yönetim K urulu’nun 2 Ekim 
1975 gün ve 28 sayılı toplantısında alınan 2 no.lu kararın bazı bölümleri aşağıda 
sunulmaktadır7:

“Son günlerde basında yoğunlaşan 'işçi ey lem leri,' 'yasa dışı 
eylemler, "d iren işler’önemli ölçüde sermaye çevrelerinin kamuoyunu 
etkilemek, şaşırtm ak ve yön  vermek stratejilerine dayanmaktadır...

"Bu arada önemle üzerinde durulması gereken nokta, işçi sınıfımızın  
bu demokratik eylemlerinin kendiliğinden (spontane) bir biçimde 
gelişmesi halinde ortaya çıkan sorunlardır.

“DİSK, işçi sını fı mücadelesinin hangi düzeyde olursa olsun örgütlü 
bir mücadele olmasını savunmaktadır.

“DİSK, örgütsüz, disiplinsiz, kendiliğinden gelişen demokratik 
eylemlerin çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlandığının bilincindedir.
Bu kendiliğinden gelişen eylemlerin zararı yalnız o eylemi başlatan 
işçilere değildir. Zarar genel olarak işçi sınıfı hareketine ve onun 
sendikal örgütlenmesinedir.

7 DİSK Dergisi, Sayı 17, Kasım 1975, s. 13; Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı (İstanbul), 
İddianame, DİSK, D İSK 'e Bağlı Sendikalar, DİSK ile Ortak Amaç ve Faaliyetlerde Bulunan Kişi ve 
Kuruluşlar Soruşturması: I: DİSK, İstanbul, 1981, s.285-6.
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“Bu nedenle DİSK kesinlikle kendiliğinden (spontane) eylemlerin 
karşısındadır. D İSK sendikal örgütlenmenin disiplini dışındaki bu 
hareketleri olumlu karşılamamaktadır.

‘‘Yukarda gerekçe bölümünde açıklanan noktaların ışığında, DİSK  
Yönetim Kurulu;

I. İşçi sınıfımızın kendiliğinden (spontane) eylemlerine destek 
olunmayacağına... oybirliği ile karar verilmiştir. "

Paşabahçe Grevi konusunda işin ilginç yanı şudur: TÜRK-İŞ’in bu tavrından 
etkilenen ve bu nedenle en fazla tepki duyması gereken Kristal-İş Sendikası ve 
bu greve en büyiik desteği sağlayan Petrol-İş Sendikası TÜRK-ÎŞ üyeliğinden 
ayrılmamıştır; bu grev sürecinde K ristal-îş’e ve Paşabahçe işçisine çok az destek 
vermiş olan Maden-İş, Lastik-İş ve Basın-İş Sendikaları bu tavrı da gerekçe 
göstererek TÜRK-İŞ üyeliğinden ayrılm ıştır8.

Bu nedenlerle, DİSK’in kuruluşunda TÜ RK -İŞ’in işçi eylemlerini 
desteklememesinin önemli bir neden oluşturduğu iddiası inandırıcı değildir.

TÜRK-İŞ’in partilerüstü bir politika izlemesi, TÜRK-İŞ yöneticilerin kendi 
başlarına keyfi bir biçimde belirledikleri ve uyguladıkları bir politika değil, 
TÜRK-İŞ genel kurullarında demokratik bir biçimde geliştirilmiş bir çizgidir9.

27 Ocak - 2 Şubat 1964 günleri toplanan 5. Genel Kurulda TÜRK-İŞ Ana 
Tüzüğü’ne “partilerüstü politika” konusundaki aşağıdaki hüküm eklendi10:

"Madde 3: TÜRK-İŞ, İcra ve Yönetim Kurulu He TÜ RK -İŞ’e bağlı 
teşekküllerin yetkili birer temsilcilerinin iştiraki ile meydana gelecek 
kurulun ortak kararı olmadıkça, siyasi partilere ve onlara bağlı 
teşekküllere karşı mutlak bağımsızlığını korumayı ve partilerüstü  
bir politika gütm eyi amaç bilir. "

TÜRK-İŞ, bu genel kuruldan sonra politikayla uğraştı. 1965 genel seçimleri 
öncesinde, 16 Ağustos 1965 günü, 9 milletvekilinin seçilmemesi için bir kampanya 
başlattı. M illetvekillerinin 4 ’ü C H P’li, 3 ’ü A P’li, l ’i M P’li ve l ’i de Y TP’li 
idi. TÜRK-İŞ tarafından Yeniden Seçilmemesi Gereken M illetvekilleri başlıklı

8 Paşabahçe Grevi konusunda Aziz Çelik ile Zafer Aydın'm yazdıkları kitap bu konudaki en güvenilir 
kaynaktır: Paşabahçe 1966, Gelenek Yaralan Grev, TÜSTAV Yay., İstanbul, 2006.

9 Bu konularda ayrıntılı bilgi için bkz. Koç, Y., Sendikalar. Siyaset. Siyasal Parti, YOL-İŞ Yay., Ankara, 
1997, 173 s.

10 TÜRK-İŞ, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Ana Tüzüğü, Ankara, 1964, s. I (Çoğaltma)
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16 sayfalık bir broşür bastırıldı". Ancak, Ankara 3. Sulh Ceza M ahkemesi, 18 
Ağustos 1965 günü TÜRK-İŞ binasının aranmasına ve broşüre el konulmasına 
karar verdi. TÜRK-ÎŞ arandı. Bir m iktar broşüre el konuldu. TÜRK-İŞ ve bazı 
sendikaların yöneticileri hakkında dava açıldı. Açılan davalar takipsizlikle ve 
beraatle sonuçlandı. TÜ RK -İŞ’in aleyhinde kampanya açtığı 9 milletvekilinin 
yalnızca 3 ’ü seçilebildi12. Diğer 6 milletvekilinin TÜRK-İŞ’in bu kampanyası 
nedeniyle seçilememiş olması kuşkuludur. Herhalde milletvekilleri ile sınırlı bu 
nitelikteki kampanyaların Türkiye’de bu dönemdeki yararsızlığı ve etkisizliği 
görüldüğünden, bu uygulamaya bir daha başvurulmadı.

TÜRK-İŞ’in 7-14  Mart 1966 günleri toplanan 6. Genel Kurulunda yapılan 
konuşmalarda genellikle partilerüstü politika desteklendi13. Partilerüstü politikaya 
ilişkin tüzük hükmü, 1970 yılında toplanan 8. Genel K urul’da şu biçimi aldı 14:

“Madde 3: İcra ve Yönetim Kurulu ile TÜ RK -İŞ’e bağlı kuruluşların  
yetkili birer temsilcisinin katılması He meydana gelecek kurulun ortak 
kararı olmadıkça siyasi partilere ve onlara bağlı kuruluşlara karşı 
mutlak bağımsızlığını korur ve partilerüstü bir politika güder. ”

TÜRK-İŞ’in 28 Mayıs - 5 Haziran 1973 günleri toplanan 9. Genel Kurulunda 
TÜRK-İŞ Ana Tüzüğünün ilgili maddesi aşağıdaki biçimde değiştirildi15:

“Madde 4/18: TÜRK-İŞ, siyasi partiler karşısında mutlak 
bağımsızlığını korur. Siyasi partilerle organik bağ kuramaz. Genel 
kurul kararı olmadıkça herhangi bir partiyi destekleyemez. ”

TÜ RK -İŞ’in 1976 yılındaki 10. Genel Kurulunda siyasi partilerle ilişki 
yeniden düzenlendi16:

"Madde 5: TÜ RK -İŞ’in takip edeceği siyasi politika:

"TÜRK-İŞ siyasi partilere karşı mutlak bağımsızlığını korur. Siyasi 
partilerle organik bağ kuramaz. TÜRK-İŞ, kendi ilke ve amaçlarını 
tahakkuk ettirmek için demokratik kurallara inanan herhangi bir 
siyasi partiyi destekler veya bir siyasi partinin kurulmasına öncülük 
yapar.

11 TÜRK-İŞ, Yeniden Seçitmemesi Gereken Milletvekilleri, Ankara, 1965, 16 s.
12 Daha geniş bilgi için bkz. Koç, Y., "1965 Genel Seçimlerinde TÜRK-İŞ’in Kampanyası,” Türkiye İşçi 

Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi, Olaylar, Değerlendirmeler, T.Yol-İş Yay., Ankara, 1996, s.285-288.
13 TÜRK-İŞ, 6ııcı Genel Kurul Çalışmaları, 7-14 Mart 1966, Yay.No.50, Ankara, 1967.
14 TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Anatüzüğii, Yay.No. 71, Ankara, 1970, s.6.
15 TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Anatüzüğii, Yay.No.78, Ankara, 1973, s.5.
16 TÜRK-İŞ, TÜRK-İŞ Anatüzüğii ve Yönetmelikler, Yay.No. 110, Ankara, 1976, s.l 1
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“Desteklemenin şekil ve şartlarıyla kuralları, TÜRK-İŞ İcra ve 
Yönetim Kurullarının ortak toplantısında karara bağlanır. Bu karar, 
kurulların üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır. Karar, Türkiye Büyük 
Millet M eclisi tarafından genel seçim  kararı alınması tarihine kadar 
veya bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde ve bir toplantıda 
alınamazsa, derhal TÜRK-İŞ Genel Kurulu olağanüstü toplantıya 
çağrılır. ”

1967 yılında D İSK ’ten ayrılırken TÜ R K -İŞ’in partilerüstü bir politika 
izlemesini sert bir biçim de eleştiren sendikalar, TÜ RK -İŞ’in 1964 Genel 
K urulu’nda bu tüzük değişikliği gerçekleştirilirken ciddi bir tartışma 
yapmadılar.

Ayrıca, TÜRK-İŞ’in siyasi partilerle ilişkilerini “partilerüstü” tutmasının 
üye sendikalar açısından bağlayıcılığı yoktu. TÜRK-İŞ merkeziyetçi bir yapı 
olmadığından, K onfederasyon’un üye sendikaların siyasi partilerle ilişkilerine 
müdahale etme yetkisi bulunmamaktaydı ve müdahale etmedi. Örneğin, Lastik- 
İş Sendikası Genel Başkanı Rıza Kuas 1964-1970 döneminde Türkiye İşçi 
Partisi’nin genel sekreteriydi. Ancak M aden-İş ve Lastik-İş, kendi tüzüklerinde 
partilerüstü politikaya ilişkin bir hüküm olmamasına rağmen, 1967 yılında 
D İSK ’in kurulması öncesinde Türkiye İşçi Partisi ile yakın bir örgütsel ilişkiye 
girmediler, 1965 seçimlerinde T İP’i destekleme konusunda açık bir tavır bile 
takınmadılar.

Bu koşullarda, TÜRK-İŞ üyeliğinden ayrılmada gerekçe olarak TÜ RK -İŞ’in 
demokratik süreçlerle belirlediği bir çizgi olan “partilerüstü politika”yı ileri 
sürmek inandırıcı değildir. Bu politikanın kabul edildiği 1964 Kongresinde aksine 
bir mücadeleyi vermeyen ve sendika olarak “partilerüstü politika” izleyen Maden- 
İş ve Lastik-İş gibi örgütlerin ayrılmada bu çizgiyi gerekçe olarak göstermeleri 
gerçek amaçları gizlemeye yöneliktir.

Diğer taraftan, D İSK ’in kurulması sonrasında izlediği çizgi de 
“partilertistti”ydü. 1969 genel seçim lerinde T İP ’e verilen destek, sözün ötesine 
geçmedi; T İP ’in desteklenmesi konusunda kam panyalar açılmadı, çalışma 
yapılmadı, T İP ’e kaynak aktarılmadı. Ayrıca DİSK, T İP ’lilerin kendi tabanında 
siyasal çalışma yapmasını kesinlikle önledi. Sadun Aren, TİP Olayı (1961-1971) 
isimli kitabında bu ilişkiyi şöyle anlatm aktadır17:

“D İSK ve bağlı sendikalar yöneticileri, T İP ’in görüşlerinin -ki 
bunlar aynı zamanda kendi görüşleridir de- tabandaki işçiler

17 Aren, S., TİP Olayı, 1961-1971, Cem Yay., İstanbul, 1993, s. 111-112.
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arasında yayılm asına hiçbir kolaylık göstermemişlerdir. Öyle ki,
TİP 'e yakınlıkları bakımından D İSK  ’li işçilerle TÜRK-İŞ ’e bağlı 
işçiler arasında hemen hiçbir fa rk  yoktur. Bunun nedeni, D İSK  'li 
yöneticilerin de, diğer sendikacılar gibi, konumlarını güvence altına  
almak amacıyla iiyesi işçileri özellikle sosyalist siyasal akımların 
dışında tutmak kaygısı içinde olmalarıdır. Bu kaygıyı anlamak ve 
hak vermek gerekir. Çünkü sosyalist siyasal düşüncenin sendikal 
yönetim e yansıtılması, D İSK  ’in birliğini bozar, onun dağılmasına 
neden olabilirdi. ”

Ergün Erdem ise TİP içindeki sendikacıların tavrını, Sosyalist İktidar 
Dergisi’nin 1979 Aralık sayısında yayımlanan “Sosyalist Hareketimiz ve 
Sendikalar” başlıklı yazıda şöyle anlatıyordu18:

“Sendikacılar önce sendikacı sonra partili oldular; ta baştan beri 
sendikalarını kendilerine sakladılar, Parti ’y e  tabanlarından sosyalist 
işçi yetiştirmediler, şu veya bu şekilde yetişenleri de sendikal ve 
kişisel amaçları için kullandılar. "

B irinciTİPdeneyim iniyaşam ışolanA .H am di D inlerde D İSK ’li sendikacıların 
partideki tutum ve davranışlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyordu19:

“Parti kurucuları olan sendikacılar ise, Parti ’nin güçlenmesi 
için hiçbir şey yapmıyorlar. Sendikalarında çalışma olanakları 
tanımıyorlar. Tam tersine sendika liderleri, kendi sendikalarının  
güçlenm esi için partili işçileri kullanıyorlar. Parti ’de o dönemde en 
büyük ve tek eylem Tiirk-İş ’in örgütlü bulunduğu işyerlerinin, DİSK  
yanlısı sendikalara geçmesini sağlamak oluyor. Bu yönde yapılan  
mücadeleler, işgaller, çoğu kez partili işçilerin yoğun a k tif ve 
cansiperane çalışmaları ile başarılı oluyor. Ancak bu tek tip eylem, 
parti içinde ekonomizm anlayışını yaygınlaştırıyor. Bu mücadeleler 
sırasında işini kaybeden partili işçilerin çoğu yalnızlığa bırakılıyor.
Yalnız kalanlar da, siyasi bilinç eksikliğinden sosyalist hareketten 
uzaklaşıyor. Genel Merkez ise D İS K ’i doğru orantılı olarak 
gördüğünden, bu gidişata son derece umutlu bakıyor. ”

Bu nedenlerle, D İSK ’i kuranların gerekçe olarak “partilerüstü politika”yı 
kullanmaları da inandırıcı değildir.

18 Aktaran, Dinler, A.Hanıdi, T.İ.P. Tarihinden Kesitler (¡961-1971), Gelenek Yay., İstanbul, 1990, 
26-27.

19 Dinler, A.H., a.g.k., 1990, s.38-39.
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A B D ’den maddi yardım alarak onlara bağımlı hale gelmesi de TÜRK-İŞ 
yönetimine yöneltilen önemli eleştirilerden biriydi. Aşağıda da ele alınacağı gibi, 
D İSK ’i kuran sendikaların TÜRK-İŞ’ten ayrılmalarının ve D İSK ’i kurmalarının 
gerçek nedenlerinin uygulanan politikalara yansıdığı en önemli alan, bu konudur. 
D İSK ’in TÜ RK -İŞ’e yönelttiği eleştiriler haklıdır.

Ancak gözden kaçırılan nokta, TÜRK -İŞ’in 1962 yılından itibaren ABD 
devletinden doğrudan maddi yardım almaya başlamasının nedenleridir. ABD 
devletinden para alınması, uluslararası ilişkilerde meydana gelen bazı önemli 
gelişmelerin (ve bu gelişm eler sonucunda Soğuk Savaş’ın Türkiye sendikacılık 
hareketine yansıtılmasının) sonucudur. D İSK ’i kuran sendikaların yöneticilerinin 
açıklamalarında ve DİSK’in kuruluşu sürecinde ve sonrasında yayınlanan bildiri 
ve kitaplarda, TÜ RK -İŞ’in sendikacılıkta yanlış bir çizgi izlemeye başladığı tarih 
olarak 1962 yılının gösterilmesi de bu açıdan önemlidir. Ancak, A B D ’den para 
yardımı almak ve A B D ’ye gitmek konusunda, aşağıda sunulacak belgelerden 
görüleceği gibi, D İSK ’in kurucularının sicili de incelemeye değer.

TÜ RK -İŞ’in A B D ’den para alması yanlıştı ve DİSK tarafından politik malzeme 
olarak kullanıldı; ancak, tabandaki işçinin sendika tercihinde bu etmenin önemli 
bir unsur olduğu söylenemez. 1966-1967 yıllarında geniş kitlelerin gözünde 
ABD “dostum uz”du. Ayrıca, bu konular sınırlı sayıda basılan bazı dergilerin 
dışında da gündeme getirilemedi. Bugünkü gelişmiş iletişim koşullarında bile 
DİSK ’in bugünkü tabanının D İSK ’in Avrupa B irliği’nden alınan paradan ne 
kadar haberdar olduğu ve bu konuyu ne kadar önemsediği de sorgulanmalıdır.

Kendisini “sağcı” olarak nitelendiren bazı çevrelerin ve devletin bazı 
kuramlarının D İSK ’in TİP tarafından kurdurulduğu ve bu konuda T İP’in 
M alatya’da 20-24  Kasım 1966 günleri yapılan İkinci Olağan Büyük Kongresi’nde 
bir karar alındığı iddiası son derece yüzeyseldir. Aşağıda ele alındığı gibi, 
D İSK ’in kurulması sürecinin kökleri 1961-1962 yıllarına gitmektedir ve TKP -  
TİP ilişkilerinde 1965 yılından itibaren yaşanan bir değişime bağlıdır. Ayrıca, işçi 
sınıfı ve sendikacılık hareketinde bu yıllarda meydana gelen bazı değişiklikler 
de bu girişimin başarılı olmasına katkıda bulunmuştur. Kemal Türkler’in de 
ifade ettiği gibi, D İSK ’in kurulma kararı 1965 yılının sonlarında, T İP ’in Malatya 
Koııgresi’nden bir yılı aşkın bir süre önce verilmiştir. Ayrıca, T İP’in Malatya 
Kongresi kararlarında bu konuda bir öneri yoktur20. Bu yıllarda Türkiye İşçi 
Partisi’nin sendikalarla ilişkilerinde bir astlık-üstlük söz konusu değildir. Büyük 
olasılıkla, M alatya Kongresi sırasında yeni bir konfederasyonun kurulması 
konusunda çeşitli görüşm eler yapılmıştır. Ancak 1966 yılı Kasım ayının sonlarında 
yeni bir örgütün kurulm a hazırlıklarının zaten çoktan başlamış olduğu kesindir.

20 Kararların tam metni için bkz. Aren, S., a.g.k., 1993, s.273-280.
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Türkiye İşçi Partisi’nin Kurulması ve Türkiye Komünist Partisi 
ile İlişkileri

Türkiye sendikacılık hareketinde D İSK ’in kurulmasına giden süreç 1961
1962 yıllarında başladı. 1961 öncesinde Türkiye’de sendikacılık hareketi 
zayıftı, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısını ve dinamiklerini 
etkileyebilecek nicelik ve nitelikte bir güce sahip değildi.

1960’larda işçi sayısı arttı. 1961 Anayasası sendikalara önemli mücadele 
araçları sundu. Ayrıca, İstanbul’daki sendikacıların kurduğu Türkiye İşçi Partisi 
ilk aylarda bir başarı elde edemedi ve kurucular 1962 yılı Şubat ayında Mehmet 
Ali Aybar’ı genel başkan yaptılar.

TİP, 13 Şubat 1961 tarihinde, 1961 genel seçimlerine katılabilmek için parti 
kurulmasına izin verilen son günde, 11 sendikacı ve Kemal Türkler’in şoförü 
(Adnan Arkın) tarafından kuruldu. TÜRK-İŞ üyesi İstanbul İşçi Sendikaları 
B irliği’nde etkili olan sendikacıların bir bölümü, herhangi bir yetkili organ kararı 
olmaksızın ve bir parti programı bulunmaksızın, mevcut parti boşluğundan 
yararlanmak amacıyla bir siyasal parti oluşturdular. Bu dönemde Kurucu Meclis 
üyesi olan sendikacı Ömer Karahasan bu süreci şöyle anlatm aktadır21:

“T İP’in en başta gelen özelliği, iktidara gelip geçmiş partilerin işçilere ve işçi 
meselelerine sırt çevirişinin sonucu olarak doğmuştur. Uzun yıllar sendikacılar, 
kendi aralarından bazılarının milletvekili olarak M eclis’e seçtirilmesini öteki 
partilerden istemiş, beklemiş ve bu yolda birçok çabalar göstermişlerdir. Fakat 
büyük partiler sendikacılara bir kaç kişilik kontenjan tanımış, seçilen sendikacılar 
milletvekili sıfatını ‘işçi’ olarak değil, ‘parti’ milletvekili olarak kullanmışlardır. 
Zaten sendikacılar arasında seçilen m illetvekillerinden çoğu ikinci bir seçimde 
aday gösterilmemiş veyahut kazanma şansı çok zayıf olan liste sonlarında 
gösterilip kazanamayınca tekrar sendikacılığa dönmemiş ve işadamı olarak 
hayatlarını devam ettirmeyi daha yararlı bulmuşlardır.”

Parti kurulmadan önce İstanbul’da toplantılar yapıldı. Ancak Şubat ayı 
başında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç’un bir açıklamasında, TÜ RK -İŞ’in 
kurulacak partiyle bir bağının olmadığı belirtildi. Nuri Beşer ve Seyfı Demirsoy 
da, kuruculuk önerisini kabul etmediler. Ancak, buna karşın, T İP ’in tüzüğüne, 
örgütün feshi halinde malların TÜ RK -İŞ’e devredileceği hükmü kondu22.

2 1 Karahasan, Ö., Türkiye Sendikacılık Hareketi İçinde Zonguldak Maden İşçileri ve Sendikası, Ankara, 
1978, s.639.

22 Aren, S., a.g.k., 1993, s.32, 34.
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TİP, işçilerin büyük bir bölümünün Demokrat Parti’yi desteklediği koşullarda, 
programsız ve aydınlardan kopuk bir sendikacılar partisi olarak doğdu. T İP ’in 
programı, kuruluşundan yaklaşık 6 ay sonra, iki aydın tarafından hazırlandı. 
Program, güncel siyasal, toplumsal ve demokratik taleplerin bir bölümünün özeti 
biçim indeydi23.

TİP, 1961 seçimlerine giremedi. 31.12.1961 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 
Saraçhane mitinginden sonra, Seyfı D em irsoy’un girişimiyle Türkiye Çalışanlar 
Partisi kurma çalışmaları yoğunlaşınca, T İP ’e yönelik eleştiriler arttı. Özkal Yici, 
7.3.1962 tarihli Yön Dergisi’nde T İP ’in kuruluş sürecini şöyle anlatıyordu24:

"Bu arada siz, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği ’niıı birkaç yöneticisi 
de, alelacele oturup bir siyasi parti kurmayı kararlaştırdınız... Pek 
yakında üniversiteden, avukatlardan, iktisatçılardan geniş iltihaklar 
bekliyoruz, dediniz. Yine de bekledik ve bu bekleyişin sonunda bize 
verdiğiniz, ufak ve yetersiz bir programın dışında sadece hayal 
kırıklığı oldu... Adeta bir siyasi parti değil de, bir sendika kurmuş 
oldunuz. ”

TİP başarılı olamayınca ve bu arada Türkiye Çalışanlar Partisi girişimi önem 
kazanınca, TİP yönetimindeki sendikacılar aydınlarla ilişkileri geliştirmeye ve 
parti tüzüğünün kuruculara sağladığı yetkilere dayanarak, aydınlardan bir genel 
başkan belirlemeye çalıştılar.

T İP’in genel başkanlığı önerilmesi düşünülen ve tartışılan kişiler şunlardı25: 
Prof. Z. F. Fındıkoğlu, Ali Rıza Arı, Dr. Ekmel, Mehmet Ali Aybar, Orhan Arsal, 
Sabahattin Zaim, Sedat Erbil, Yaşar Kemal, Prof. Sabri Esat Siyavuşgil, Esat 
Tekeli, Nadir Nadi, Esat Çağa.

Sonunda Mehmet Ali Aybar üzerinde anlaşma sağlandı ve TİP, 9 Şubat 1962 
günü Aybar’a teslim edildi. TİP, bu tarihten sonra, sendikacılar partisi olmaktan 
çıkarak, sosyalist bir partiye dönüştü.

Saduıı Areıı’in belirttiği gibi, “ 12 işçi-sendikacının kurmuş oldukları T İP’in, 
Aybar’ın genel başkan yapılmasından sonraki T İP ’le hiçbir ilgisi ve benzerliği 
yoktur.”26

23 TİP, Türkiye İşçi Partisi Programı, İstanbul, 1961, 16 s.
24 Yici, Ö., "Türkiye İşçi Partililere Açık M ektup," YÖN Dergisi, 7.3.1962, s.2.
25 Siilker, K.. "5. Yıldönümünde TİP’in Kuruluşu ve Başarılı Mücadelesi”, Eylem Delgisi, No.28, 

15.2.1966, s. 13.
26 Arcıı, S., a.g.k., 1993 s.33.
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Mehmet Ali Aybar, çeşitli TKP tevkifatlarında açığa çıkmamış bir TKP 
üyesiydi. “M .A.Aybar’ın ... TKP üyeliği konusunda çelişkili ifadeler olmakla 
beraber, R.N .İleri’nin ‘Benim hücre sekreterim di’ yolunda bir beyanı vardır.”37 
Böylece, sendikacıların kurduğu bir parti, TKP üyeliği o yıllarda bilinmeyen bir 
solcu avukata teslim edildi. “M.A.Aybar T İP ’e girdikten sonra, Türkiye’deki 
kom ünistler partiye girmek gerektiği kararım”28 verdiler.

1968 yılına kadar T İP’i M .A.Aybar’Ia birlikte yönetecek olan ve 1962 yılında 
T İP’e üye olan Bchice Boran ve Sadun Arcn de, tevkifatlardan kurtulmuş TKP 
üyeleriydi. Eski TK P’lilerdenT.M .Öztürkoğlu şöyle demektedir: “B .BorandaTK P 
üyesi, özellikle T İP ’in kuruluşundan bir yıl sonra gelenler TKP kadrolarıdır.”29 
TKP üyesi Atilla Aşut da Bellice B oran’ın TKP üyeliği konusunu İsmail B ilen’e 
sormuştur: “Yoldaş, dedim, Bchice Boran hala TKP üyesi 111i? ‘Parti’den istifa 
etmediğine göre üyesidir,’ dedi.”30 Ayrıca, Sönmez Targan da Bellice Boran’ın 
1944 yılında TKP üyesi olduğunu belirtm ektedir31. Gökhan Atılgan ise Bellice 
Boran’ın TK P’ye 1942 yılında üye olduğunu ileri sürm ektedir32.

Sadun Arcn, 15 Mayıs 2003 günü kendisiyle yaptığımız görüşmede, 1958 
yılında TK P’ye üye olduğunu belirtm iştir33.

Türkiye Komünist Partisi konusunda en kapsamlı kitabın yazarı Naciye 
Babalık da şu tespiti yapmaktadır: “Birinci TİP, TKP açısından desteklenen ve 
gelişmesinden özel olarak sonuçlar beklenen bir örgüttür. Z.Baştım ar bu nedenle 
Türkiye’de hücreler kurmamış olabilir. Görülüyor ki TİP, TK P’ye rağmen ortaya 
çıkan bir örgüt değildir.”34

T İP’in yönetiminin 1962 yılı başlarından itibaren TK P’nin eline geçtiğine 
ilişkin bir açıklama da, bir dönem TK P’nin Türkiye’deki en üst düzey yetkilisi
27 Babalık, N., Türkiye Komünist Partisi 'nitt Sönümlenmesi, İmge Yay., Ankara, 2005, s .8 1.
28 Babalık, N „ a.g.k., 2005. s.75.
29 Babalık, N., a.g.k., 2005, s.79.
30 Babalık, N„ a.g.k., 2005, s. 116.
31 “ 1944 yılında Nail Çakırhan’ın önermesiyle Türkiye Komünist Partisi’ne girdi. Eski tüfeklerden 

Şahabettin Bakırsan'ın aktarımını temel alırsak, yine bir parti üyesi olan sosyal psikolog Muzaffer 
Şerif tarafından I-Iasanoğlan K.öy Enstitüsü’nde edebiyat öğretmeni olan Cemil Toykara’ya bağlanarak 
örgütlü politik çalışmalarına ilk adımını attı.” Targan, S., “Ömrünii Bayrak Gibi Yaşadı,” Cumhuriyet.
10 Ekim 2007, s.7.

32 Atılgan, G., Bchice Boran. Öğretim Üyesi, Siyasetçi. Kuramcı, Yordam Kitap. İstanbul. 2007. s.66- 
67.

33 Şadını Aren, 15 Mayıs 2003 günü yaptığımız görüşmede, 1958 yılında TKP'ye girdiğini. M.A.Aybar 
ile 1958 yılında İstanbul’da Ycnicami’nin önünde tanıştırıldıklarını anlattı. Ergun Aydnıoğlu daAybar, 
Boran ve Areıı’in TK P’li olduğunu belirtmektedir: Aydmoğlu, E.. Türkiye Sohı (I960-I9S0), Versus 
Yay., İstanbul, s.206.

34 Babalık, N., a.g.k., 2005, s.81.
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ve i 975-1977 döneminde DİSK Genel Sekreter Yardımcısı olan Aydın M eriç’e 
aittir:

“Y. Deınir yıırt dışına çıkmadan önce kendisine yakın yoldaşlardan,
TİP 'i legal, anti-emperyalist, sosyal izan bir hareket olarak 
yönetm ekle görevli bir komite kuruyor. Böylece T IP ’in başına 
komünist hareketin içinde ve dışında ye r  almış bir aydın grubu 
geliyor. Yakııp D em ir ile TİP Yönetimi arasındaki bit ilişki esas 
olarak 1967’y e  dek sürüyor. ”35

“ 1960 ’lordaki TKP yönetim i ile TİP yönetim i arasındaki ilişkiler,
TİP yönetim i içindeki yoldaşların tutumu üstüne bilgiler parti 
arşivinde değil, İ.Bilen ’in özel evinde saklandı. 1973 'de parti yeniden  
kurulurken, politik düşünceleri, becerileri bir yana, bu insanların 
partililiklerini gizlem ek için bu raporlar ortadan kaldırıldı. Ancak  
tesadüflerle bunları öğrenmek durumunda kaldık. ”36

T ürkiye-A B D  İlişkilerinde Sorunlar

Sendikaların güçlenme potansiyeline kavuştuğu ve bazı sendikacıların kurduğu 
T İP ’in, siyasal kimliği kamuoyunca tam olarak bilinmeyen TKP üyelerine teslim 
edildiği aylarda, Türkiye - ABD ilişkilerinde soğuk rüzgârlar esmeye başladı. 
1962 yılındaki Küba krizinin çözümlenmesi sürecinde A BD ’nin kendi çıkarları 
gerektirdiğinde Türkiye’nin savunmasını hiçe sayabileceği açığa çıktı, Türkiye’de 
devlet kademelerinde ABD konusunda önemli bir güven bunalımı başladı.

Bu yılların önemli olaylarından biri dc, 1963 yılının başında Sosyalist Kültür 
D em eği’nin kurulmasıydı. Kurucular arasında tek sendikacı, TÜRK-İŞ Genel 
Başkanı Seyfı Demirsoy idi. Sosyalist Kültür Derneği’niıı amacı şöyleydi37:

"Madde 2: Emeği toplumun temel değeri sayan Sosyalist Kültür 
Derneği, her türlü sömürücülüğü ortadan kaldıracak olan gerçek  
bir demokrasi düzeninin kurulması için gerekli koşulları bilim ışığı 
altında inceler. Böyle bir düzenin kültür temellerini araştırır ve 
bunların yayılm asına çalışır. ”

A BD ’nin bu gelişmelere tepkisi çeşitli biçimlerde oldu.

35 Meriç, A. (H.Erdal), TK P ’nıizi Yükseltelim, İşçinin Sesi Yayınları, 1983. s.3
36 Meriç, A. (H.Erdal), 1983, s. 16.
37 YÖN Dergisi, Sayı 57, 16 Ocak 1963, s. 15.
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Bir tepki, Türkiye’ye barış gönüllüsü adı altında 1200 Amerikalının 
gönderilmesiydi. Büyük bölümü İngilizce öğretmeni veya sağlıkçı görünümü 
altındaki bu istihbaratçılar, 1962-1972 döneminde Türkiye’nin toplumsal 
yapısına ilişkin ayrıntılı ve kapsamlı saha çalışmaları yaptılar18. ABD, bu 
çalışmalar sayesinde, Türkiye’nin etnik ve dinsel haritasını çıkarttı. Bu istihbarat 
daha sonraki yıllarda Türkiye’nin karıştırılmasında etkili bir biçimde kullanıldı.

A BD ’nin tepkisinin ikinci amacı, güçlenme sürecine giren ve aynı zamanda 
Sovyet yanlısı veya en azından ABD karşıtı siyasal güçlerin etkisine açık 
sendikacılık hareketini denetim altında tutmak, bu örgütlerde Amerikan karşıtlığını 
önlemek ve bu örgütleri anti-komünist mücadelede ve ABD karşıtlarına karşı 
mücadelede kullanmaktı. Bu politikanın diğer bir boyutu ise, sendikacılık 
hareketini bölerek, komünistleri tecrit etmekti.

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde ABD emperyalizminin sendikal 
alandaki temel politikası, komünistleri işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinde 
tecrit etmek, sendikaları komünist ve anti-kom ünist olarak ikiye bölmek, anli- 
komünist sendikaları güçlendirmekti. A B D ’nin anlayışına göre, ABD karşıtlığı 
vc emperyalizm karşıtlığı da “komünist” sınıflandırmasına sokuluyordu. 
Sendikal alandaki bu yaklaşım, dünyayı “komünistler ve komünizm yandaşları” 
ile “komünizm karşıtları” ve doğal olarak “ABD yandaşları” olarak bölen Soğuk 
Savaş mantığının yansımasıydı.

Sovyetler Birliği’nin politikası ise, “sendikal birlik”ti. “Sendikal birlik” 
sağlandığında, komünistlerin diğer sendikacılara ve işçilere erişebileceği ve 
onları etkileyebileceği umuluyordu. Sovyetler B irliği’nin uluslararası alandaki 
politikası ise, dünyada emperyalizm karşıtları ve yandaşları arasında bir saflaşma 
yaratmaktı.

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketi açısından bakıldığında, gelişmiş kapitalist 
ülkelerde böyle bir bölünmenin maddi temeli vardı. Kapitalizmin Altın Çağı, 
işçilerin ücret ve genel refah düzeyini kapitalizmde bile yükseltebiliyordu. 
Komünistlerin sendikalardaki gücünün kaynağı, komünistlerin sınıf 
mücadelesindeki tavrından çok, anti-faşist ulusal mücadeledeki etki ve başarılarının 
sendikal alana yansımasıydı. Böylece, ABD emperyalizminin yüzbinlerce doları 
da devreye girince, İkinci Dünya Savaşı sonrasında komünist partilerinin güçlü 
olduğu Fransa ve İtalya gibi ülkelerde sağlanmış olan sendikal birlik parçalandı 
ve sendikaların bir bölümü anti-kom ünist saflaşmada yerini aldı.

38 Bu önemli konuda yalnızca iki kitap yayımlanmıştır. İlk kitap, 1970 yılında çıktı: Özbalkan, Müslim,
Gizli Belgelerle Barış Gönüllüleri, Ant Yay., İstanbul, 1970, 280 s. İkinci kitap, ilkinden 35 yıl sonra,
2005 yılında yayımlandı: Erboz, Fatih -  Soydan, Macit, 1962 'de Geldiler 1972'de Gittiler, Barış
Gönüllüleri, 10 Karanlık Yıl, Empati Yay., Ankara, 2005, 176 s.
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ABD emperyalizmi açısından Türkiye’de 1950’li yıllarda bir ABD 
karşıtlığı tehlikesi yoktu. 1960’lı yılların başlarında Amerikan karşıtlığı hızla 
yaygınlaşırken, komünizm tehlikesi de belirdi. Bu koşullarda, Türkiye’de sendikal 
hareketin tümüyle kontrol altına alınması ve bu sağlanamıyorsa bölünmesi, ABD 
emperyalizminin bir hedefi haline geldi. Bu bölünmenin maddi temeli de vardı. 
TÜRK-ÎŞ içindeki anti-komünist (ve ABD yanlısı) unsurlar ABD karşıtlarını ve 
çok az sayıdaki komünisti dışlarken, özel sektörde gelişen sendikacılık hareketi 
de ayrılmanın maddi zeminini oluşturuyordu. Özel sektörde yeni girişimciler 
sendikayı bile tanımak istemiyor, kamuda kolaylıkla ve diyalogla sağlanan 
hakların özel sektöre yansıtılmasına karşı çıkıyorlardı.

DİSK ’in kurulması, diğer bir deyişle, ABD karşıtlarının ve sosyalizm 
yandaşlarının TÜ RK -İŞ’ten ayrılması, ABD emperyalizminin solun güçlendiği 
koşullarda işçi sınıfı ve sendikacılık hareketini bölme stratejisine son derece 
uygun düşüyordu.

ABD’den Sendikalara Maddi Kaynak ve ABD Gezileri

Bu amaçla, daha önce İş ve İşçi Bulma Kurumu ile birlikte yapılan ortak 
eğitimlerde kullanılan ABD devleti (AID, Uluslararası Kalkınma Kurumu) parası,
1962 yılından itibaren doğrudan TÜ RK -İŞ’c verilmeye başlandı. Hocam Prof. 
Dr.Alpaslan Işıklı’nın yaptığı hesaplara göre, TÜRK-İŞ, 1960-1970 döneminde 
A B D ’nin devlet örgütü A ID ’den 13,4 milyon lira yardım aldı. Aynı dönemde 
Konfederasyon’un ödenti geliri ise 13,5 milyon liraydı.

Aşağıda ele alınacağı gibi, DİSK’in kuruluşu sürecinde TÜRK -İŞ’in ABD 
devletinden aldığı bu para doğru ve haklı bir biçimde eleştirilmiştir. Ancak, 
DİSK’in kurucularından ve 1967-1977 dönemi genel başkanı Kemal Türkler de, 
A İD ’den para almak için girişimde bulunmuştur.

Kemal Türkler’in TÜ RK -İŞ’e yazdığı 7 Ekim 1964 gün ve 964/2498 sayılı 
yazı aşağıda sunulm aktadır39:

“Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu  
İcra Kurulu Başkanlığı 'na 
Selanik Cad. No. 6 
Yenişehir -  Ankara

“Öğrendiğimize göre AID teşkilatında işçi meskenleri için bir fo n  
ayrılmış bulunmaktadır. Bu fo n u n  ayrılmasına sebep, ucuz işçi 
meskenleri meselesinin bugün Türkiye’nin sosyal kalkınmasının  
önde gelen meselelerinden biri olmasıdır.

39 Yazının tıpkıbasımı için bkz. TÜRK-İŞ Dergisi. Nisan 1967, s. 15.
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‘‘Sendikamız bu konuda gerekli incelemelerini yapm ış ve TÜRK-İŞ 
ile M A D E N -İŞ’in ortak bir program la bu konuyu ele almasının en 
uygun yo l olduğuna inanmıştır.

"Gerçekten böyle bir ortak program ile ve AID  'n 'ın de yardım ıyla  
ııcıız işçi meskenleri konusunda Türkiye ’de örnek bir proje 
yapılacağına inanıyoruz.

"Bu konudaki görüşlerinizi rica eder saygılarımızı sunarız.

Genel Başkan 
(imza)

KEMAL TÜRKLER ”

1961-1971 döneminde 600 sendikacı ve sendika görevlisi A BD ’de eğitime 
götürüldü40. Bu sendikacıların ve sendika görevlilerinin tüm giderleri AID 
tarafından karşılandı. 1960 yılında 1 sendikacı, 1961 yılında 13 sendikacı, 1962 
yılında 11 sendikacı A B D ’yc gitti. 1963 ve 1964 yıllarında bu sayıda önemli bir 
artış olmadı. Türkiye’nin yeni dış politika arayışına girmesinin ardından, A BD ’ye 
gidenlerin sayısında önemli bir artış gerçekleşti. 1965 yılında 59 sendikacı, 1966 
yılında 102 sendikacı ve 1967 yılında da 107 sendikacı A B D ’ye götürüldü.

Bu yıllarda TÜ RK -İŞ’in vc bağlı sendikaların genel merkez yöneticilerinin 
büyük bir bölümü A BD ’yi gördü; böylece, bir biçimde ABD istihbarat örgütlerinin 
elinden geçti.

1965-1966 yıllarında TÜRK-İŞ İcra Kurulu’nun, Denetim  K urulu’nun ve 
Haysiyet K urulu’nun tüm üyeleri A B D ’ye gitmişti. 21 kişilik Yönetim  Kurulu’nun 
yalnızca 3 üyesi A BD ’ye gitmemişti.

1966-1968 döneminde TÜ RK -İŞ’in beş kişilik İcra K urulu’nda yalnızca 
Selahattin Erkap, 23 kişilik Yönetim Kurulu’nda da yalnızca Naci Tuncel ABD 
gezilerine katılmamıştı. Üç kişilik Denetim K urulu’nun ve beş kişilik Onur 
Kurulu’nun tüm üyeleri de A B D ’ye gitmişti.

1967 yılında TÜ RK -İŞ’e bağlı 24 sendikanın 16’sının ve 9 federasyonun 
8 ’inin genel başkanlar! A BD ’yi görmüştü. 24 sendikanın toplam 78 kişilik icra 
kurulu üyesinin 4 0 ’ı, federasyonların toplam 25 kişilik icra kurulu üyesinin I6 ’sı 
A B D ’ye götürülm üştü41.

40 Işıklı, A., Sendikacılık ve Siyaset, 6. baskı, İmge Yay., Ankara, 2005, s.496-497. Ayrıca, Koç, Y.,
TÜRK-İŞ Neden Böyle Nasıl Değişecek, Alan Yay., İstanbul, 1986, s. 125-150.

41 Koç, Y„ a.g.k., 1986, s. 129-133.
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A B D ’ye Amerikan parasıyla gezmeye götürülenler arasında, 1967 yılında 
D İSK ’in 5 kurucusundan 3 ’ü de vardı.

D İSK ’in kurucularından Basın-îş Sendikası Genel Başkam İbrahim Güzelce 
A B D ’de 6 hafta kaldı ve 1966 K asım ’ında Türkiye’ye döndü. Lastik-İş Genel 
Başkanı Rıza Kuas, A B D ’de 13 hafta kaldı ve 1963 O cak’ında Türkiye’ye döndü. 
Türk M aden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alpdündar A B D ’de 13 hafta 
kaldı ve 1962 Ekim ’inde Türkiye’ye döndü.

Rıza Kuas, 10 Ekim 1962 tarihinde Lastik-İş şubelerine gönderdiği yazıda 
şunları söylüyordu:

“Sayın Sendikacı ve İşçi Kardeş,

“Bağlı bulunduğumuz ve üst teşekkülümüz olan Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu 'nım tavsiyesi üzerine Birleşik 
Amerika 'ya sendikacılık hakkında incelemeler yapm ak üzere davet 
edilmiş bulunmaktayım. İktisadi Yardım Teşkilatı AID  ’nin misafiri 
olarak üç ay kalmam için yapılan davete TÜ R K -İŞ’iıı üyesi bir 
sendikanın başkanı sıfatı ile ve prensiplere sadık bir insan olarak 
‘p e k i ’demiş bulunuyorum...

“Kısa bir süre de olsa önce sîzlerden, sonra sevgili vatanımızdan 
ayrılacağım için gerçekten üzgünüm. Fakat sizlere daha iyi yarınlar  
hazırlam ak uğrunda katlanmayacağım fedakârlık ve zahmet, 
yapam ayacağım  hizmet ve gayret yoktur. Bu bakımdan A m erika ’da 
sendikaların başarıya ulaşma metotları ve işçilere sağladıkları hak 
ve menfaatlerin mahiyeti hakkında görgüye dayanan bilgiler almak 
sizlere daha yararlı olabilmemi arttıracaktır. "42

Arkadaşı Sırrı Ö ztürk’ün belirttiğine göre, İbrahim Güzelce ise, “bu seyahatinin 
parti disiplinine aykırı olduğunu söyleyen TİP yönetiminin onay ve iznini almadan 
A B D ’nin davetine icabet etmiş ve bunun için T İP ’den istifa etmiştir.”43

DİSK’in kurucularından ve 1967-1977 dönemi genel başkanı Kemal Tiirklcr 
de, başka yurtdışı gezileri nedeniyle A B D ’ye gidemedi. Kemal Türkler, TÜRK- 
İŞ Genel M erkezi’ne 25 Mayıs 1965 günü yazdığı mektupta şöyle diyordu44:

42 Lastik-İş Genel Başkanı Rıza Kuas imzalı ve 10 Ekim 1962 tarihli çoğaltma mektup, 1 s.
43 Öztiirk, S., İşçi Sınıfı, Sendikalar ve 15/16 Haziran, Olaylar -  Nedenleri -  Davalar -  Belgeler -  

Anılar -  Yorumlar. 2. baskı, Sorun Yay., İstanbul, 2001, s. 507.
44 TÖRK-İŞ Dergisi, N isan 1967, s. 12.
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“Uluslararası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (AID) ile 
Konfederasyonumuz arasında yürütülen Eğitim Programı içersinde A m erika’ya 
gönderilecek heyetlerden birine dâhil edildiğim bildirilmektedir.

"Bu konuda istemiş olduğunuz fo rm  doldurularak ilişikte 
sunulmuştur.

"Ancak, yazınızda A m erika ’ya  hangi tarihler arasında gidileceği 
belirtilmemiş bulunmaktadır.

"Önemine binaen acele seyahat tarihinin tarafıma bildirilmesini 
saygı ile rica ederim.

"En iyi temennilerimle,

Kem al Türk/er. ”

Kemal Türkler,TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfı D em irsoy’a yazdığı 15.10.1965 
gün ve 965/3917 sayılı yazıda da şunları belirtm ektedir45:

"Sayın SeyJ'ı Demir soy  
Türk-lş Genel Başkanı 
İlgi: 9.10.965 gün ve 65/1421 sayılı yazı.

"Türk-İş ile AID anlaşması gereğince iiç ay süreli Amerika tetkik 
seyahati konusunda beni tekrar hatırladığınız için çok teşekkür 
ederim.

"Yalnız, böyle uzun süreli bir seyahate benim birden bire, daha 
önceden programlaştırılmadan gidebilmemin imkânsız olduğunu siz 
de takdir edersiniz.

"Bu konuda daha önce yaptığım ız yazışmaların, hiç birine m aalesef 
bu güne kadar cevap alamadık.

"Bu sebeple, ilk seferinde, sendikamızın Merkez Genel Kurulu 
toplantısına rastladığı için gidemedim.

"Şimdi ise gene seyahat tarihi belirtilmeden, hazırlık yapm am  
bildiriliyor. Hâlbuki durum şudur:

"Sendikamızın üye bulunduğu Milletlerarası Maden İşçileri 
Federasyonu (IMF) 'nin Cenevre ’de,

45 TÜRK-İŞ Dergisi, Nisan 1967, s. 13. Dergide, yazının tıpkıbasımı da verilmiştir.
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1 -  20-21 Kasım 965 tarihlerinde Eğitim konusunda Konferansı,

2 -  23-24  Kasım 965 tarihlerinde Feza konusunda Konferansı,

3 -  25-26  Kasım 965 tarihleri arasında ILO ile ilgili bazı 
toplantılar,

4 -  28-29  Kasım 965 tarihlerinde Central Commitie toplantısı 
vardır.

“Bu sebeple ¡9  Kasım 1965 'te bu toplantılar için Cenevre seyahatim  
daha önceden program/aştırılm ış bulunmaktadır.

“29 Kasım 965 IM F Central Commitie toplantısını müteakiben ise 
ILO M etal kısmı toplantısı vardır. Bu toplantıdan sonra ise 2 haftalık 
Londra seyahati ve bunu takiben bir hafta Alm anya seyahati vardır.

“Bu seyahat programı çok önceden yapılm ış ve kesinleşmiş 
bulunmaktadır.

"Bu duruma göre, 19 Kasım 965 'ten 27 Aralık 965 tarihine kadar bu 
seyahati yapm ak mecburiyetindeyim.

"Bu sebeple benim Amerika seyahatim konusunda bu durumun ve 
bunu müteakiben de Tiirk-Iş Genel Kurul toplantısının mümkünse 
göz önünde tutulmasını rica eder, aksi hakle mümkün olmadığını 
bildirmek ister ve mümkünse daha önceki yazışm alarım ızın nazarı 
dikkate alınmasını arz ederim. ”

Saygılarımla  
Genel Başkan 
Kemal TÜRKLER

Kemal Türkler’in ABD gezileri konusunda bu mektupları yazdığı günlerde, 
1952 yılında TÜ RK -İŞ’in ilk geçici icra kurulunda TÜRK-İŞ Genel Sekreteri 
olarak görev yapan Şaban Yıldız, A B D ’ye götürülüp gezdirilme teklifini, TÜRK- 
İŞ’e gönderdiği yazıda şu gerekçeyle reddediyordu46:

“Am erikaseyahati teklifinizi, bugünkü Türkiye 'nin içinde bulunduğu 
ortam ve şartlarını bilen ve izleyen ve bunun çözüm yolları hakkında 
kesin kanaat sahibi olan bir sendikacı olarak, AID yardımının ınilli

46 "Sendikacı Şaban Yıldız Amerika’ya Gitmeyi Reddetti,” Sosyal Adalet Dergisi, Sayı 16, Temmuz 
1965, s.21.
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bağımsızlığımıza; ekonomik, sosyal kalkınmamıza ve gelişmem ize en 
biiyiik engel olduğuna inanan ve Türk-Iş Başkanı Sayın D emirsoy ıın 
Akis ’in 565. sayısında belirttiği gibi, ‘başkalarındanyardım  almanın 
mahzurları var; bu ayrıca gururumuza da dokunuyor 'olması, benim  
AID parası ile Amerika 'ya gitm em i kesin olarak önlemiştir

‘‘Bu bakımdan Amerika seyahati teklifinizi kabul edemeyeceğimi 
bildirmek isterim. ”

A BD ’ye götürülüp gezdirilen sendikacılardan anılarını yazanlar da oldu. 
1960’lı yılların ünlü sendikacılarından Burhanettin Asutay, Uluslararası İşbirliği 
İdaresi (İCA, International Cooperation Administration) programı kapsamında
1960 yılı Kasım ayında A BD ’ye götürüldü ve 3 ay gezdirildi. Asutay, yurda 
döndükten sonra anılarını önce İzmir Ege Ekspres gazetesinde yayınladı. Daha 
sonra da bir kitap olarak bastırdı: Türkiye de Bir Amerika Olabilir47.

Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Mali Sekreteri Hamdi 
Nuhoğlu da 1965 yılında A B D ’ye götürülüp 3 ay süreyle gezdirildi. O da gezi 
anılarını yayınladı: Amerika Notları4*.

Bazı sendikacılar ise gezi anılarını teksir makinesiyle çoğaltıp dağıttı. 
Örneğin, Şeker-İş Sendikası Susurluk Şube Başkanı Hulusi Suner ve Konya Yol- 
İş Sendikası Genel Başkanı Sadık Baş böyle bir çalışma yaptılar49. DYF-İŞ Genel 
Başkanı Şerafettin Akova ise anılarını Sendikanın Hız Dergisi’nde yayım ladı50.

ABD, işveren örgütlerinin yöneticilerini de A B D ’ye götürüp gezdirdi. 12 
kişilik Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu grubu içinde yer alan Tarık 
Binat da döndükten sonra anılarını ve gözlemlerini kitaplaştırdı: Burası Amerika, 
Bir Geziden Notlar51.

ABD Parasının Sendikacılık Hareketinin Bölünmesinde Etkisi

Bülent Ecevit’in çalışma bakanlığı döneminde başlatılan bu uygulama, 
Soğuk Savaş’ın Türkiye sendikacılık hareketine yansıtılmasında ve sendikacılık 
hareketinin bölünmesinde en önemli nedenlerden biri oldu.

Böylece bir taşla iki kuş vuruldu. Hem tek tek sendikacılar ve bu kişilerin 
sendikalarının ABD karşıtı bir çizgi izlemeleri engellendi ve bunların ABD
47 Asutay, B., Türkiye de Bir Amerika Olabilir, İzmir, 1961, 156 s.
48 Nuhoğlu, H„ Amerika N otlan , baskı tarihi ve yeri belirtilmemiş, 12 s.
49 Suner, H., Amerika Notlan, Şeker-İş Susurluk Şubesi Yay.No.l, tarihsiz, 12 s. (çoğaltma); Baş, S., 

Amerika Gezisi Hakkında, 1967, 5 s. (çoğaltma).
50 Akova, Şerafettin, “Am erika’da 75 Gün," Hız Gazetesi, 18.7.1966.
51 Binat, T., Burası Amerika. Bir Geziden Notlar, İstanbul, 1966, 143 s.
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karşıtlarına karşı ve anti-kom ünist bir çizgiye çekilmeleri sağlandı; hem de bu 
süreçte yakın bir işbirliğine girilen TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin güciı artırılarak, 
TÜRK-İŞ yönetimine önemli bir destek verildi.

Diğer bir deyişle, TÜRK-İŞ, 1952-1961 döneminde, ABD emperyalizminin, 
destek almak ve bazı alanlarda yönlendirm ek için çaba göstermesini gerektirecek 
önemde bir güç değildi; ayrıca, ABD açısından Türkiye’de bir ABD karşıtı ve/veya 
Sovyetler Birliği yanlısı bir tehdit yoktu. Bu nedenle ABD bu dönemde TÜRK- 
İŞ’i pek ciddiye almadı; TÜ R K -İŞ’le doğrudan yakın bir ilişkiye girmedi.

A B D ’nin TÜ RK -İŞ’e ilgisi, işçi ve sendikacılık hareketinin güçlenme 
potansiyeli kazandığı, Türkiye’de ABD karşıtı ve hatta Sovyetler Birliği yandaşı 
bir etki olasılığının geliştiği ve Türkiye - ABD ilişkilerinin bozulmaya başladığı
1962 yılında önem kazandı.

A BD ’nin bu kaygıları, Soğuk Savaş koşullarında Türkiye Cum huriyeti’nin 
güvenliğinden sorumlu kesim ler için de geçerliydi. Bu kesim ler Sovyetler 
Birliği’ni baş düşman olarak görerek yetiştirilmişti.

Türkiye Cum huriyeti’nin geleneksel devlet politikasında, Sovyetler Birliği ile 
ilişkilerin geliştiği dönemlerde Sovyetler B irliği’nin bu ilişkilerden yararlanarak 
Türkiye’de yandaş bulma çabalarına karşı sürekli olarak önlem alınmıştır. Soğuk 
Savaş’ta bir yumuşamanın olduğu, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde bazı yeni 
arayışlara girdiği vc Sovyetler B irliği’nin de Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye 
çalıştığı bir dönemde, sendikacılık hareketinin bu konularda devletle aynı çizgide 
hareket edecek merkeziyetçi yanının (TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin) gücünün 
ve etkisinin artırılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin politikalarıyla da 
uyumluydu.

TÜRK-İŞ’in 1960 yılı Kasım ayında Ankara’da yapılan 4. Genel K urulu’nda 
TÜRK-İŞ genel başkanlığına Scyfi Demirsoy ve genel sekreterliğine de Halil 
Tunç seçildi. Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç için de TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin 
sendikacılık hareketindeki gücünün, etkisinin ve rolünün artırılması uygun bir 
politikaydı.

TÜRK-İŞ 1952 yılında kurulmuştu. Ancak, TÜRK -İŞ’in kurulması öncesinde, 
1948-1952 döneminde, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği fiilen ulusal düzeyde 
bir sendikal m erkez gibi çalışmıştı. Ayrıca, 1950’li yıllarda TÜ RK -İŞ’in, kendi 
üyesi örgütler üzerinde önemli bir etkisi yoktu. TÜ RK -İŞ’in hüküm etler ve 
devlet nezdiııdeki zayıflığı, TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin üye örgütler üzerindeki 
gücünü vc etkisini de belirliyordu. TÜRK-İŞ, günlük giderlerinin karşılanması için 
gerekli olan aidatı üye örgütlerden toplamada bile büyük zorluklar yaşıyordu.
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Seyfi Demirsoy vc Halil Tunç, TÜRK-İŞ Genel M erkezi’ni güçlendirmek 
için günün koşullarında kendileri açısından en uygun stratejiyi benim sediler ve 
uyguladılar.

Bu stratejinin temel niteliği, A BD ’ye karşı olmamak, ABD karşıtlarına, 
komünizme ve Sovyetler B irliği’ne karşı olmaktı. Bu özellik, A B D ’ııin ve 
Türkiye Cumhuriyeti D evleti’nin TÜRK -İŞ’ten beklentisiydi. Bu çizginin Seyfi 
Demirsoy ve Halil Tunç açısından olumsuz bir yanı da yoktu. Buna karşılık, 
TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin güçlenmesi, etkisinin ve rolünün artırılması için 
gereken dolaylı ve doğrudan destek de ABD ve Türkiye Cumhuriyeti devleti 
tarafından verilecekti.

1960 Kasım ’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanlığına seçilen Seyfi Demirsoy 
C H P’liydi. Seyfi Demirsoy, TÜ RK -İŞ’in A nkara'da 22 Aralık 1962 günü 
düzenlediği Komünizmi Tel’iıı M itingi’nin hemen sonrasında, 1963 yılının ilk 
günlerinde Sosyalist Kültür Derneği’nin kurucuları arasında yer almıştı.

1961 yılında İstanbul İşçi Sendikaları Birliği’nin gücü ve etkisi sürüyordu. 
T İP’i kuranlarda, 3 1 Aralık 1961 günü gerçekleştirilen ünlü Saraçhane Mitingi ’ni52 
düzenleyenlerde İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ndendi.

Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç, İstanbul merkezli T İP’in karşısına Türkiye 
Çalışanlar Partisi projesiyle çıktılar. TÜ RK -İŞ’in T İP ’le çekişmesi, ilk olarak, 
Türkiye sendikacılık hareketinde İstanbul sendikaları ile TÜRK-İŞ Genel 
Merkezi arasındaki bir çekişme olarak başladı. TİP henüz M .A.Aybar’a teslim 
edilmeden gündeme gelen Türkiye Çalışanlar Partisi girişimi, bu çekişmenin bir 
yansımasıydı.

Ancak, T İP ’in yönetim ine komünistlerin geçmesinden sonra gündeme 
gelen çekişme, Soğuk Savaş koşullarında ABD yandaşı anti-komiinist cephede 
yer alarak bundan yarar sağlayan TÜRK-İŞ Genel Merkezi ile ABD karşıtları 
arasındaki anlaşmazlıktı.

1 Kasını 1961 tarihi itibariyle TÜ RK -İŞ’te 293 sendika temsil ediliyordu. 
Bu sendikalarda toplam 204.883 üye vardı. Ancak bu 293 sendikanın 18l ’i
11 mesleki federasyon (135.791 iiye), 100’ü 11 mahalli birlik5-1 (48.823 üye) 
aracılığıyla TÜRK-İŞ bütünlüğü içindeydi. Türkiye tipi 2 sendika 12 bin üyeyi 
temsil ediyordu. İşkolunda federasyon veya bulunduğu mahalde birlik olmadığı

52 Mitinge ilişkin bilgi için bkz. Koç, Y., “Saraçhane Mitingi,“ Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi.
Olaylar-Değerlendirmeler, YOL-İŞ Yay., Ankara, 1996. s . .

53 İstanbul, İzmir. Ankara, İzmit, Eskişehir, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Kayseri, Adana vc İskenderun'da
mahalli birlikler vardı.
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için doğrudan TÜRK-İŞ Genel M erkezi’ne bağlı olan 10 mahalli sendikada da 
8269 işçi üyeydi54.

Mahalli birlikler yörelerinde birer konfederasyon gibi çalışıyorlardı. Mahalli 
birlikler içinde en önemli olanı, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği idi. Bu birliğe, 
16.140 işçiyi temsil eden 19 sendika üyeydi. İstanbul İşçi Sendikaları B irliği’nin 
başkanı, 1961 yılında T İP ’in kurucu başkanı olanA vni Erakalm idi. Ayrıca, 1965 
yılında TİP milletvekili ve 1967 yılında da D İSK ’in kurucusu olan Rıza Kııas’ın 
Lastik-İş’i ve DİSK’in kurucusu ve 1975 yılında genel sekreteri olan İbrahim 
G üzelce’nin Basın Teknisyenleri Sendikası (daha sonraki yıllarda Basın-İş) da 
Birlik’e bağlıydı. Türkiye tipi sendikalar ise, yine İstanbul’da bulunan Petrol-İş 
ve M aden-İş’ti.

Seyfi Demirsoy ve Halil Tunç, 1962 yılında mahalli birlikleri kaldırdı ve onun 
yerine, atamalı kişilerden oluşan bölge temsilciliklerini kurdular. Böylece, TÜRK- 
İŞ içinde Genel M erkez karşısında yerel güç odağı oluşturabilen örgütlenmeler 
sahneden uzaklaştırıldı; TÜRK-İŞ Genel M crkezi’nin yerel düzeydeki rakipleri 
ortadan kaldırılmış oldu.

TÜRK-İŞ, 1963 yılına kadar mali açıdan üye sendikalara bağımlıydı. 1963 
yılından itibaren, ABD devleti ile girilen yakın ve yoğun ilişki sayesinde, AID 
fonlarından yararlanmaya başlayınca, bu bağımlılık ilişkisi tersine döndü. Seyfi 
Demirsoy ve Halil Tunç, aidat vererek TÜRK-İŞ politikalarını etkileyen bazı 
sendikaların demokratik baskısından, ABD ile yakın ilişki sayesinde kurtuldu.

TÜRK-İŞ mali açıdan A B D 'ye bağımlı oldukça, TÜRK-İŞ yönetiminin 
üye örgütlerden “bağım sızlığı” arttı. Ancak ortaya çıkan yeni ilişki kalıbı, bazı 
sendikaları rahatsız etmeye başladı. A ID ’den alınan ABD devleti parası, TÜRK- 
İŞ’iıı yapısını anti-demokratikleştirdi. TÜRK-İŞ yönetimi, bu para sayesinde, 
üye örgütlere olan mali bağımlılıktan kurtuldu; bir de A B D ’ye gezmeye hangi 
sendikacıların gönderileceği konusundaki söz hakkı nedeniyle bu sendikalar 
üzerinde önemli bir etki kazandı. Ayrıca, TÜ RK -İŞ’in ABD açısından kritik 
önemdeki konulardaki kararlan ve tavırları da bu etki kullanılarak kabul 
ettirildi.

Diğer bir deyişle, TÜ R K -İŞ 'in ABD ile yakın ilişkileri 1962 yılında başladı 
ve bu ilişki TÜRK-İŞ’te örgüt-içi demokrasinin zayıflamasına ve TÜ RK-İŞ’in iç 
işleyişinin anti-demokratikleşmesinc yol açtı. ABD devletinden para almanın bu 
yıllarda bazı sendikalar tarafından bu kadar önemli bir eleştiri konusu yapılmasında 
en önemli nedenlerden biri, bu dönemde ABD ile işbirliği yapmayanlara TÜRK- 
İŞ yönetimine girebilme yolunun kapanmış olmasındandır.

54 TÜRK-İŞ, İşçi Sendikalcın ve Üst Kurullar Listesi, I .XI. 196i, Yay.No.6, Ankara, 1961.
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Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihini iyi bilmeyenler, TÜRK- 
İŞ’in 1952 yılında A B D ’nin etkisiyle ve yönlendirmesiyle kurulduğunu ve 
daha sonraki yıllarda da TÜRK-İŞ politikalarının oluşturulmasında ABD ’nin 
belirleyici olduğunu ileri sürerler. Hâlbuki DİSK ’in kuruluş belgelerinde ve Kemal 
Türkler’iıı çeşitli konuşma ve yazılarında, TÜRK-İŞ’te yapı değişikliğinin 1962—
1963 yıllarında A ID ’den para alınması sonucunda ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Bu saptama doğrudur, ancak eksiktir.

1962-1963 yıllarına kadar TÜRK-İŞ içinde tasfiyecilik yoktu. Birbirine zıt 
görüşlerdeki sendikacılar b ir aradaydı.

ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından kritik önemde konulardaki 
farklı görüşlerin tasfiye nedeni olması ve scndika-dışı kaynakların sendika-içi 
demokrasi üzerindeki önemli olumsuz etkileri, yukarıda ele alınan etmenlere 
bağlı olarak, 1962 yılında başladı.

DİSK belgelerinde eksik olan. Soğuk Savaş’ın, Türkiye - ABD ilişkilerindeki 
sorunların, Sovyetler Birliği ve onun denetimindeki TK P’nin politikalarının ve 
Türkiye’nin dış politikasındaki yeni arayışların, Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık 
hareketi ve TÜRK-İŞ üzerindeki etkileridir.

Ayrıca, A B D ’den alınan paralar ve bu yolla sağlanan olanaklar, bazı 
sendikacıların görevde kalabildikleri sürece yüksek gelir elde etmelerini ve 
sendikanın önemsenen bazı imkânlarından (araba, şoför, güzel yerlerde yeme 
ve yatma, önemli kimselerle görüşüp bazı kişisel ve örgütsel sorunlara çözüm 
bulabilme, v.b.) yararlanabilmelerini sağladı. İşçi ile sendikacının yaşam 
standartları arasındaki fark büyüdükçe, sendikacının yerini koruyabilmek için 
her türlü yönteme başvurabilmesinin de yolu açıldı. ABD yardımının Türkiye 
sendikacılık hareketinde sendika-içi demokrasiye diğer bir darbesi de bu etki 
yoluyla oldu.

T K P  ve S endika l Birlik

Bu gelişm eler çeşitli sendikalar tarafından eleştirilm eye başlandı ve alternatif 
örgütlenmeler gündeme geldi.

Türkiye Komünist Partisi, bu yıllarda TÜRK-İŞ dışında ayrı örgütlenmelere 
kesin bir biçimde karşı çıktı. Bu tavır, Sovyetler B irliği’nin Türkiye'ye yönelik 
politikasına uygundu.
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Türkiye Komünist Partisi’nin bu yıllarda Türkiye’ye ilişkin politikası, 
tümüyle Sovyetler B irliği'nin politikaları doğrultusundaydı. A BD ’nin Türkiye’de 
sendikalara yönelik yeni bir stratejiyi devreye soktuğu 1962 yılında, 1951-52 
tevkifatınm etkilerinden kurtulmaya çalışan TKP, yeniden örgütlenmeye geçti:

“1961 Ağustosunda Z. Baş t imar yıırtdışına çıkıyor ve Nisan 
1962 'de toplanan yurtdışı konferansından sonra, Z .Baştım ar'm  
sekreterliğindeN.Hikmet, İ.Bilen, A.Pehlivanyan veAbidin Dino 'dan 
oluşan bir Dış Büro oluşturuluyor.

TKP M erkez Komite Sekreteri Yakub D em ir’in (Zeki Baştımar) Mart 1963 
tarihli “Türkiye’nin Ekonomik ve Politik Durumu ve Bazı M eseleler” başlıklı 
raporunda sendikal birlik anlayışına temel oluşturan görüşleri şu şekilde ifade 
edilmişti:

“Komünist ve İşçi Partilerinin 1960 Moskova Toplantısı'nm  
bildirisinden okuyorum: ”

‘Bugünkü tarihsel durumda, birçok memleketlerde milli ve 
milletlerarası ölçüde öyle şartlar doğmaktadır ki, bunlar milli 
demokrasinin bağımsız devletlerini, yen i kendi po litik  ve ekonomik 
bağımsızlığını sistem li olarak savunan, emperyalizme ve onun askeri 
bloklarına karşı, kendi topraklarında harp üsleri kurulmasına karşı 
savaşan devleti, sömürgeciliğin yeni şekillerine ve emperyalist 
sermayenin içeri sokulmasına karşı savaşan devleti, yönetim de  
diktatörlük ve zorbalık metotlarını silkip atan devleti, halkına geniş 
dem okratik haklar ve hürriyetler (söz, basın, toplantı, gösteri, siyasi 
parti ve sosyal teşkilatlar kıırma ve hürriyetleri) verilmesi ve ziraat 
reformu yapılması, demokratik ve sosyal değişiklikler alanında 
diğer isteklerin yerine getirilmesi, politikada söz lıakkı verilmesi 
için savaşan imkânları sağlayacak devleti kurmaya elverişlidir. ’

“İşte Türkiye Komünist Partisi, bugün Türkiye 'de bu çeşit bir idare, 
antiemperyalist, antifeodal bir halk idaresi uğrunda savaşıyor. ”56

DİSK ’in TK P’nin etkisiyle 1976 yılında gündeme getirdiği UDC (Ulusal 
Demokratik Cephe) daha 1963 yılında Yakub D em ir’in konuşmasında TK P’nin

55 Babalık, N„ a.g.k., 2005, s.82.
56 Akbullıt, E. (der.), /  963-1965 TKP Belgelerinde İşçi -  Demokrasi Hareketi ve TİP. TÜSTAV Yay. 

No. 18, İstanbul, 2003, s.20-21.
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stratejisi olarak şöyle belirtiliyordu: “TKP, emperyalizme, gericiliğe karşı 
demokratik milli cepheyi zaferin anahtarı sayıyor.”57

Türkiye Komünist Partisi, bu anlayış içinde TÜRK-İŞ’in bütünlüğünü 
savunuyordu.

TÜRK-İŞ, 22 Aralık 1962 tarihinde A nkara’da Tandoğan M eydam ’nda 
bir komünizmi tel’in mitingi (Tandoğan M itingi) düzenlemişti. YÖN Dergisi, 
mitingden önce TÜRK-İŞ Genel Başkanı Seyfı Dcmirsoy ve Genel Sekreteri Halil 
Tunç'la bir görüşme yaparak, 19 Aralık 1962 tarihinde yayımladı. Görüşmenin 
bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır58:

“Soru- 22 Aralık m itingine neden lüzum gördünüz?

"Seyfı Demirsoy- Yönetim Kurulumuzun toplantısında memleketin 
siyasi havası gözden geçirildi. Komünizm ve fa şizm  hareketlerinin 
gelişmekte olduğu müşahede edildi. Yönetim Kurulu, başta komünizm  
ve faşizm  olmak üzere her türlü diktatörlüğü protesto amacıyla bir 
m iting yapılm ası için, İcra Heyetine d irektif verdi.

"Biz inanıyoruz ki, sendikacılık ancak hür ve demokratik idarelerde 
yaşayabilir ve gelişebilir. Diktatörlüğün her çeşidi, hür sendikacılığa  
karşıdır. Kısaca, m iting her türlü totaliter cereyanları protesto için 
yapılmaktadır. Türkiye İşçi Partisine karşı değildir. ”

'‘Soru- Sizce faşizm  de komünizm kadar tehlikeli mi? M emleketimizde 
komünist sendika mevcut değil. Komünist propagandasının  
ve komünist partileri kurmanın serbest olduğu Orta Doğu 
memleketlerinde de komünizm hiç bir zaman tehlike teşkil etmedi. 
Hâlbuki fa ş is t propaganda tamamen serbest. Faşist ideolojiye sahip 
insanlar, önemli mevkileri ele geçirm iş bulunuyorlar. Faşizmden, 
işçilerin ve diğer bütün çalışanların haklı taleplerini önlemek için 
kurulmuş diktatörlükleri anlıyoruz. Yarın iktisadi güçlükler artar, 
grevler ve işçilerin talepleri sermayedarları ürkütürse, bu kimseler 
haklı talepleri zorla susturmak için otoriter idare istemezler mi? Rıı 
tehlike daha büyük ve yakın değil mi? Sonra komünizm iddialarının, 
birçok halde sosyal adaleti önlemek için başvurulan iftiralardan 
ibaret olduğunu hatırlamak lazım.

"Seyfı Demirsoy- Evet, memleketimizde komünist sendikacı yoktur.
57 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.22.
58 YÖN Dergisi, Sayı 52, 19 Aralık 1962, s. 10.
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işçilerimiz, komünizme karşıdır. Fakat komünist faa liyet var. 
Komünistler, sendikaları parçalama gayesi güdüyorlar. Endişe 
ediyoruz.

“H alil Tıınç- Komünizm uzun vadeli çalışıyor. 50 senede, 100 senede 
netice almaya razıdırlar. Sendikaların içine girmeye, sendikaları 
ve sendikacıları bölmeye gayret ediyorlar. Komünizm bu sebeple 
tehlikeli. Yalnız ‘Kahrolsun komünizm ’diye bağırmakla, komünizmle 
mücadele edilmiş olmaz. M esele komünizme elverişli bir ortam  
yaratılmasını önlemektir. Bu da sosyal adaletin ve kalkınmanın 
gerçekleştirilm esiyle olıır. Bunun unutmamak lazım. Faşist tehlikeyi 
de küçümsüyor değiliz. Fakat iki yıld ır çok yo l alındı. İşçiler artık  
haklarını aramasını biliyor. Faşizm ihtimali karşısında Tiirk-Iş 'in 
vereceği bir işaret bütün işçiyi ve emek sahibini harekete geçirir. 
Faşizmi yenecek güce sahibiz. ”

“Faşizmle mücadelede, en önemli vazife sendikalara düşüyor 
Sendikaları bir an önce kuvvetlendirmek h ed e f olmalı, siyasi 
cereyanların sendikaları zayıflatacak ve bölecek bir istikamette 
gelişm esi önemlidir. Bu sebeple önce sendika, sonra parti diyoruz 
ve sendikaların bugün bile faşizm e karşı durabilecek güce sahip  
olduğuna inanıyoruz. ”

Yakub Demir, bu mitinge rağmen sendikacılık hareketinin bölünmesine 
karşıydı. TÜRK-İŞ, üyesi Türkiye M aden-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Kavcl 
işyerindeki direniş sırasında gereken desteği vermemiş ve bazı sendikaların 
tepkisini çekmişti. Yakub Demir, bu tavra karşın, TÜ RK -İŞ’in bütünlüğünü 
savunuyordu. Yakub D em ir’in 1963 yılı Mart ayındaki değerlendirmeleri son 
derece açıktır:

“Kavcl grevi dolay ısı ile bir kısım solcu sendikaların Türk-İş'ten 
ayrıldığım  biliyoruz. Bu üzülecek bir olaydır. Bence K avel grevi 
sendika hareketinin parçalanm asında bardağı taşıran son damla 
dahi değil, sadece bir bahanedir. Sekter görüşler ve tesirler solcu  
sendikaların bu oyuna gelmesinde rol oynamıştır. 22 Aralık m itingi 
de Tiirk-İş 'ten ayrılmanın sebebi olmamalıydı. Çünkü 22 Aralık işçi 
sınıfının birliğini parçalam ak için tertiplenmiştir...

“Görülüyor ki 22 Aralık olayı işçi hareketini parçalam ak için 
kurulmuş bir tuzaktı. Bizimkiler bu tuzağa düşmüşlerdir. Solcu 
sendikaların Tiirk-İş 'ten ayrılması, Tiirk-İş idarecilerinin mevkilerini
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garantilemiştir. Çiinkü içlerinde mevkilerini tehdit eden rakip bir 
kuvvet kalmamıştır. İş başında demaske edilmek endişeleri azaldı. 
Bu bir, İkincisi, bu ayrılış gerici çevrelerin solcıt sendikalara karşı 
provokasyonlarım  artırmaları için sebep ve imkânlar çoğalmıştır. 
Türk-îş ’e bağlı olmayan sendikaların hareket serbesti/eri daha da 
daralacaktır. Çünkü Türk-İş’e bağlı sendikalar tarafından destek 
görmeleri iimidi azalıyor. Böylece, başka memleketlerde komünist 
partilerinin türlü fedakarlıklar ve tavizlerle kurmaya çalıştıkları 
işçi birliğini biz kendi elimizle tepiyoruz, işç i sınıfının inkılapçı 
görüşlerine, onun ideolojisine yabancı sendika idarecilerini 
demaske etmek başlıca vazifedir, şüphe yok. Fakat bu iş ince bir 
iştir. Ve ancak işçi sınıfının birliği içinde başarılı olabilir. Dünya işçi 
hareketlerinin verdiği tecrübe budııı:

“Daha Türk-İş ’iıı H ür Dünya Sendikaları Konfederasyonu ’ııa 
bağlandığı zaman bazı solcu sendikalarda bu teşkilata karşı bir 
cereyan belirmişti. Bu da yersizdi, çünkü Türk-İş, Dünya Sendikalar 
Federasyonu 'na girm ek istese bile, buna imkan yoktu. Kaldı ki 
Dünya Sendikalar Federasyonu, em peıyalistlerin tesiri altındaki Hiir 
Dünya Sendikaları Konfederasyonu ’nungeri kalmış memleketlerdeki 

faa liyetin i ve bu sendikaları kendine bağlamasını hoş görüyor. 
Hür Dünya Sendikaları Konfederasyonu ’na bağlı sendikalara  
yardım  ediyor. Dünya Sendikalar Federasyonu ’nıın politikası, 
dünya proletaryasının birliğine, emperyalizme, sömürgeciliğe karşı 
mücadelenin müşterekolduğu gerçeğine dayanıyor. Dünya Sendikalar 
Federasyonu, Hiir Dünya Sendikaları Konfederasyonu ’nun 
geri kalmış memleketleri barışın korunmasında değil, daha çok 
empeıyalistlerin, tekellerin emrinde ve milli bağımsızlık uğrundaki 
savaşın dışında tutmak gayretinde olduğunu bile bile onlara yardım  
ediyor, bunu enternasyonal bir vazife biliyor. ”59

"Biliyorsunuz, Türk-İş Türkiye ’deki birçok sendikaları birleştiren 
bir teşkilattır, en büyük ve en kuvvetli işçi teşkilatıdır. Son zamanlara  
kadar hemen bütün solcu sendikalar bu teşkilata dahil bulunuyordu. 
Hatta onun idare heyetinde birçok solcu sendika idarecisi vardı. 
Türk-İş’in idare heyetini tamamıyla ele geçirm eleri mümkündü. 
Bu imkan olmasa bile, bu teşkilattan ayrılmak ve hareket birliğini 
parçalam ak y ine de büyük bir hata olurdu. Türk-İş 'in başında 
antikomiinist unsurların bulunması bu hatayı küçültmez. Çünkü

59 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s .30-31.
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ana gayesi işçi sınıfının müşterek menfaatleri için savaşmak otan, 
bu gaye için kurulan bir teşkilat, antikomünist bir teşkilat olamaz, 
başında antikomünist idareciler bulunsa bile...

“Demirsoy ve ortaklarının komünizm düşmanlığını ana hed e f 
edindikleri söylenemez. Onları a k tif  bir antikomünist yapm akta da 
bizim menfaatimiz yoktur. Fakat itira f edelim ki, gericilerin onu 
bu yo la  sürüklem ek için gösterdikleri gayretlerde bizim de payım ız 
vardır. ”<M

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış Bürosu’nun 25.3.1963 tarihli 
kararında da “ işçi sınıfının birliği” savunuluyordu:

“İşçi sınıfının birliği bugün her zamandan daha büyük bir önem  
kazanmıştır. Gerici burjuva çevreleri ve onlara bağlı oportünist 
sendika idarecileri işçi sınıfının birliğini parçalam ak için 
faaliyetlerini artırmışlardır. Bu faaliyetlerinde bazı sendikacı 
arkadaşlarımızın sekter görüş ve davranışlarından faydalandıkları 
da bir gerçektir. Bu çeşit görüş ve davranışlarla savaşa hız vermek 
gerekiyor. İşçi sınıfının birliği davası, davamızın belkemiğidir. ”6'

1963 yılının ilginç ve ayrıntılarını bilmediğimiz bir olayı, İskenderun, Adana 
ve M ersin’deki bazı sendikaların kendilerine “ İcra Konseyi” adını vererek TÜRK- 
İŞ’e karşı tavır almaları ve TÜRK-İŞ üyeliğinden ayrılmayı tartışmalarıdır. 
Bu konu, TKP yönetiminde de ele alınmış, ayrılma yanlıları eleştirilmiştir. 
TK P’deki tartışmalar aşağıda sunulmaktadır. Ancak önce, bu konudaki bilgiler 
özetlenmektedir.

TÜRK-İŞ’in A dana’da bulunan Bölge Temsilciliği’nde görev yapan ve 
sendikacılar tarafından sevilen bir kişinin görevden alınarak yerine “tepeden 
inme” tayinler yapılması üzerine, bölgedeki bazı sendikacılar tepki gösterdiler.
17 Şubat 1963 günü 23 sendika başkanı ve 54 yöneticisi, “Güney Bölgesi İşçi 
Sendikaları Konseyi” adı altında bir yapılanma oluşturdu. Yayınlanan bildiride 
şunlar belirtiliyordu62:

“Türk-Iş yöneticileri kendi miiessesemizde bize ihanet etmektedir. 
Birleşmiş ve tek varlık olan bizleri parçalam ak gayesi gütmektedir. 
Bundan böyle Tiirk-İş İcra Heyetini tarihi sorumluluğu ile başbaşa 
bırakıyoruz. ”

60 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.32-33.
61 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.41.
62 “Tevkifler, Türk-İş ve Güney Sendikaları, Sosyal Adalet Dergisi, Sayı 1,19 Mart 1963, s. 11.
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Bu hareketin önderlerinden Ahmet Top ise. Yön Dergisi’nde yayımlanan bir 
yazısında, Türk-İş tarafından 1962 yılı Aralık ayında düzenlenen Komünizmi 
Tel’in M itingi’ni eleştiriyordu63.

Bu konuda ilk haber, TÜRK-İŞ Dergisi’nin 15 Mart 1963 tarihli 1. sayısında 
yer alm aktadır64. Bu yazıdan anlaşıldığına göre, “Kavel Kablo Fabrikası 
olayında TÜRK-İŞ İcra H eyeti’nin tutumunu tasvip etmediklerini ve TÜRK- 
İŞ Yöneticilerinin ‘Patron’ zihniyeti ile hareket ettiğini” ileri süren sendikacılar 
vardır. Ancak, TÜ RK -İŞ’teıı ayrılan sendika yoktur.

TÜRK-İŞ Dergisi’nin Haziran 1963 (No.4) sayısında ise, “Türk-İş 4üncü 
bölge temsilciliği konusunda, bazı güney sendikaları ile temsilcilik arasında” bir 
anlaşmazlığın çıkmış olduğu, TÜRK-İŞ Genel M erkezi’nin bölgeye iki heyet 
göndererek, kendilerine “ İcra Konseyi” adını veren sendikacılarla görüşm eler 
yapıldığı belirtilmektedir65.

TÜRK-İŞ Dergisi’nin Temmuz 1963 (N o.5) sayısında ise, anlaşmazlığın 
çözüme kavuşturulduğu belirtilmektedir66:

"Her teşkilat içinde vuku bulan bu kabil ihtilafların miisbet şekilde 
halledilmesi Güney Bölgesi ’nde memnunlukla karşılanmıştır.
Çünkü bu ih tila f işçi hareketi dışında kalanlar tarafından sistemli 
bir şekilde Türk-İş aleyhine istismar edilmekte, sanki Türkiye 'de 
işçiler arasında bir bölünme varmış havası verilmekte idi. Türk-İş 
İcra Heyeti ihtilafın halli için gönderdiği 2 heyetin verdiği raporları 
inceledikten sonra Türk-İş Gene! Sekreterini A d a n a ’ya  göndermiş 
ve ihtilafın nihai şekilde hallini istemiştir. ”

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Halil Tunç, 29 Haziran 1963 günü 40 sendika 
yöneticisiyle bir toplantı yaptı. Görüşme sonunda imzalanan protokolle 
uyuşmazlık tümüyle giderildi.

TKP yöneticilerinden Bilal Şen tarafından Mart 1963’te hazırlanmış seminer 
notunda (“Komünist ve İşçi Hareketindeki Ters Akım lar Üzerine”) bu gelişm eler 
TKP politikaları çerçevesinde şöyle değerlendirilmektedir:

63 Top, A., “Türk-İş’in Komünizmi Tcl’in Mitingi,” YÖN Dergisi, 30.1.1963.
64 TÜRK-ÎŞ, “Giincy’de Türk-İş’ten Ayrılan Tek Sendika Yoktur,” TÜRK-İŞ Dergisi, No. 1, 15 Mart 

1963, s. 15 ve 22.
65 TÜRK-İŞ, “Türk-İş, Güneydeki İhtilafa Eğildi,” TÜRK-İŞ Dergisi, No.4, Haziran 1963, s.22.
66 TÜRK-İŞ, “Giiney’dcki İhtilaf Halledildi,”  TÜRK-İŞ Delgisi, No.5, Temmuz 1963, s.25.
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"Sendikalar alanındaki çalışmalara gelince: Bu alanda, T K P ’ye  
bağlı, ayrı, sosyalizan sendikalar kurma taktiğini uygulamaya 
çalıştık. Başarısızlığımız herkesçe biliniyor... İşçi arasında 
ilerici hatta komünist sempatizanı tanınan bazı sendika yöneticisi 
arkadaşlarımızın tutumlarında bu düşüncenin etkisini her gün  
görüyoruz. En son, 23 Güney Sendika yöneticisinin ileri sürdüğü 
sebepleri ve Tiirk-İş'ten ayrılma niyetlerini de biliyoruz. Bizim  
aramızda bu olayları içten içe veya açıktan açığa destekleme 
gayretlerinin varlığı ve bu konularda aramızda gerçekten ciddi 
münakaşalar yaptığım ız da bir gerçektir.

"Bu anti-Marksist, anti-Lehinist görüşe Len'ın ’in verdiği cevabı 
aynen aşağıya alıyorum: ‘Biz işçi aristokrasisi ile savaşımızı işçi 
sınıfı adına ve onu kendi saflarımıza çekmek için yapıyoruz. Bu açık 
ve basit gerçeği görememek, körlük ve aptallık olurdu. Alman ‘so lc u ' 
komünistleri, ki bunlar sendikaların başındaki önderlerin gerici, aksi 
inkılapçılıkları yüzünden sendikalardan çıkmak gerektiği sonucuna 
varıyorlar, bu sendikalar içinde çalışmaktan vazgeçelim diyorlar!!! 
Yenilerini kuralım!!! Diyorlar. Bu öyle bir affedilmez aptallıktır ki, 
kom ünistler tarafından burjuvaya yapılacak en büyük hizmete eşittir. 
Çünkü bizim M enşevik/er de, bütün oportünistler, sosyal şovenistler, 
sendika yöneticileri Kaııtskiciler gibi, işçi sınıfı içindeki burjuva 
adamlarından başka bir şey değillerdir... Reaksiyoner (gerici) 
sendikaların içinde çalışmayalım demek, kafi derecede gelişmemiş 
ve geri kalmış işçi kitlelerini, gerici sendika önderlerinin, burjuva 
ajanlarının etkisinde bırakalım demektir. ’ ”67

"Bazı sendikaların Tiirk-İş’ten ayrıtına istedikleri hakkında 
aldığımız haberler karşısında takındığımız tavırlar, özellikle 23 
Güney Anadolu sendikasının Tiirk-İş’ten ayrılma isteği karşısında 
ileri sürülen düşünceler... Zannedersem bazı arkadaşların Güney 
sendikalarının sert çıkışlarına sevindikleri kadar, Türk-İş başkanı 
oportünist Seyfı Demirsoy da buna içten içe sevinm iştir ‘Solcu ’ 
keskinlikler Türk-İş 'in oportünist politikasının ömrünü uzatmaktan 
başka bir fa yd a  sağlamayacaktır kanaatindeyim. Her gün Tandoğan 
curcunasından bahseden bazı arkadaşlar da, bütün iyi niyetlerine 
rağmen, -hiç de istemedikleri halde- bu ayrılığı unutturmamak, onu 
devam ettirmek için uğraşan azılı gericilerin gazetesi Yeni İstanbul 'a 
yardım  etmektedir. ”68

67 A kbulut, E. (der.), a.g .k ., 2003, s.60.
68 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.62-63.
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“Murat ve bazı arkadaşların, yıllardır yaptıkları gibi, Demirsoylar 
takımına karşı hakaret kampanyası ile Tiirk-Iş idaresi oportünistlerin 
etinden alınamaz. Oportünistlere cenaze merasimi yapm akla  
bu en büyük kitle teşkilatını devrimci sendikaların hizmetine 
sokamayız. ”6<>

Sovyetler B irliği’nin, Türkiye Komünist Partisi’nin ve Türkiye İşçi Partisi’nin 
amacı, Türkiye’de “milli demokratik devlet”i kurmaktı. Daha önce de belirtildiği 
gibi, bu kavram, ilk kez dünya komünist partileri ve işçi partileri 1960 Moskova 
Zirvesi’nde gündeme getirilmiş ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin 1961 
yılında yapılan 22. Kongresi’nde kabul edilen programda geliştirilmişti.

Bu kavramla kastedilen, dış ilişkilerinde bağlantısız bir çizgi izleyen, Batı- 
karşıtı bir dış politika benimseyen ve kapitalist olmayan kalkınma yoluyla 
sosyalizmi kurmaya çalışan ülkelerdi. Böyle bir stratejinin amacı, işçi sınıfının 
iktidara gelmesi değil, yalnızca anti-emperyalist bir çizgi izlemesiydi. Bu nedenle, 
işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin sosyalist olması değil, anti-emperyalist 
ve ulusalcı bir çizgide birleşmesi yeterliydi. Sovyetler Birliği, TKP ve TİP, bu 
nedenle, ayrı sosyalist sendikaların kurulmasını değil, TÜ RK -İŞ’in politikalarını 
değiştirmeye yönelik bir çizgi savunuyorlardı.

Yakub Demir (Zeki Baştımar) Yeni Çağ Dergisi’niıı 1964 yılı Ocak-Şubat 
sayısında (No. 1-2) yer alan “Türkiye Gericiliğin Kıskacında” yazısında aşağıdaki 
değerlendirmeyi yapıyordu:

“Partimizin şiarı, bağımsız, demokratik, barışsever, tarafsız bir 
Türkiye'dir Amacımız işçi sınıfının önderliği altında, biitiin halkın 
ilerici güçlerine dayanan bir m illi demokrasi devletidir Önce 
büyük toprak sahiplerinin egemenliğine son verilmesi, memleketteki 
yabancı üslerin ortadan kaldırılması, saldırgan NATO ve CENTO  
paktlarından çıkılması, memleketin bağımsızlığının sağlanması, 
gerçek bir demokrasi kurulması, memleketimiz için hayati bir önemi 
olan milli meselenin çözülmesi, köklii bir toprak reformu yapılması, 
milli ekonominin gelişmesine engel ne varsa bertara f edilmesi, 
komünizm aleyhtarı, halk aleyhtarı propagandaya son verilmesi, 
halkın maddi ve kültüre! hayat seviyesinin yükseltilmesi, sosyalist 
memleketlerle her türlü ekonomik bağlar kurulması ve geliştirilmesi 
partim izce zaruri görülüyor. ”7"

69 Akbulul, E. (der.), a.g.k., 2003, s.72.
70 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.96 (Yakub Demir, Yeni Çağ, Ocak-Şubat 1964, Sayı 1-2, sayfa 

15-27).
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TKP Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Yakub Demir, 1964 yılında, “Birinci 
Entem asyonal’in Yüzüncü Yıldönümü M ünasebetiyle Berlin’de Yapılan 
M illetlerarası İlmi Toplantı”da yaptığı konuşmada da bu konuyu ele aldı:

“Bugünkü şartlarda Türkiye’de işçi sınıfının önderliği olmadan 
bir demokrasi devleti kurmak, kapitalist olmayan bir gelişm e yolu  
tutmak mümkün miidür?...

“Son yıllarda T ürkiye’nin politik hayatında geçen olaylar ve 
son gelişm eler gösteriyor ki, işçi sınıfı gibi, ordu içinde ve ordu 
dışındaki yurtsever aydınların ve ileri gençliğin de memleketin  
kaderiyle yakından ilgilenmeleri, bugünkü şartlarda Türkiye’de, 
işçi sınıfının doğrudan doğruya önderliği olmadan da bir milli 
dem okrasi idaresinin kurulması, kapitalist olmayan bir gelişme  
yolu  izlenmesi mümkündür. Ancak,..., memleketin ob jektif şartlan  
bu geçiş devrinin nispeten kısa bir zamanda sona ermesini ve işçi 
sınıfının önderliğinde, sosyalizmin maddi-tekn 'ık temelinin kuruluşu 
devrinin başlamasını kolaylaştıracaktır. ”71

DİSK’in TK P'lilerin yönetim inde olduğu dönemde Türkiye işçi sınıfı ve 
sendikacılık hareketinin gündemine taşman ve büyük tartışmalara neden olan 
UDC (Ulusal Demokratik Cephe) stratejisi, Yeni Çağ Dergisi’nin 1965 yılı Şubat 
aynıda yayımlanan sayısında Ahmet Akıncı imzasıyla çıkan “Kapitalist Olmayan 
Gelişme Yolu ve Türkiye Gerçeği” yazısında şöyle ele alınıyordu:

“Bugün ülkemizin kapitalist olmayan gelişmesine yo l açabilecek 
politik etkenler, sosyal güçler olgunlaşıyor. Bu güçleri 
birleştirebilecek M İLLİ DEM OKRATİK CEPHE'nin temelleri 
objektif olarak atılm ıştır...

"Gereken sosyal, ekonomik şartlar gelişip olgunlaştıktan sonra, 
sosyalizme geçiş devresi saydığımız kapitalist olmayan devre 
aşılarak sosyalizmin kurulması devresine girildiğinde, M İLLİ 
DEMOKRA TİK CEPHE niıı bütün güçleri işçi sınıfının önderliğinde 
birleşmeli, ortak çaba ve çalışmalarla Türk toplununum tarihi 
gelişmesinin sonucu otan toplumsal sistem i -b ilim sel sosyalizmi- 
kurmalıdırlar. ”12

71 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s. 148, 149 ( Yeni Çağ, Eylül-Ekim 1964, Sayı 9 10).
72 Akbulut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.259.
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''Partimizin M İLLİ DEM OKRATİK CEPHE parolası, bugün 
ülkemizde, emperyalizme, gericiliğe karşı, m illi bağımsızlık, köklü  
sosyal-ekonomik dönüşüm ler uğrunda savaşan bütün ilerici, 
yurtsever güçlerin savaş parolası olmalıdır. ”73

Sovyctler B irliği’nin ve T K P’nin bu politikaları nedeniyle, TÜRK-İŞ içindeki 
sosyalist-komiinist (TKP etkisi veya denetimi altındaki) sendikacılar ayrı 
örgütlenmeye karşı çıkıyorlar, TÜRK -İŞ’in politikalarını değiştirmeye yönelik 
bir strateji izliyorlardı.

TK P'nin bu politikasına karşılık, TÜRK-İŞ yönetim inin bazı politikalarına 
tepkiler büyümeye ve alternatif örgütlenmeler doğmaya başladı.

A ltern a tif  Ö rg ü tlen m e G iriş im leri

TÜRK-İŞ Genel M erkez yöneticileri (öncelikle Seyfı Demirsoy ve Halil Tunç), 
bir örgüt olarak TÜRK-İŞ’i ve TÜRK-İŞ içinde kendi etkilerini güçlendirebilmek 
ve öne çıkarabilmek için, Soğuk Savaş’m Türkiye açısından yeni bir evresinde, 
A B D 'nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, “ABD yandaşı” ve “komünizm, 
Sovyetler Birliği vc ABD-karşıtları karşıtı” çizgisini benim sedi7-1.

Ancak, bu sayede aldığı maddi yardımın sendika-içi demokrasi üzerindeki 
olumsuz etkisi, TÜRK-İŞ’e yönelik eleştirilerin artmasına, bağımsız sendikaların 
TÜRK-İŞ’ten uzak durmasına ve ayrıca bazı sendikaların TÜRK-İŞ’ten 
ayrılmasına neden oldu. Tepkiler, yeni konfederasyonların oluşmasına da yol 
açtı. D İSK 'in doğuşunda bu sürecin rolü belirleyicidir.

TÜ RK -İŞ’in 27 Ocak 1964 günü başlayan 5. Genel Kurulunda alınan kararlar 
da bu süreci pekiştirdi. Genel K urul’da örgütlenme konusunda kabul edilen karar 
aşağıda özetlenmektedir75:

“I) Halen, Türkiye 'de işkolu esasına göre kurulu mesleki teşekküller, 
üç ayrı şekilde örgütlenmiş durumdadırlar. Bunlardan, Türkiye tipi 
sendikaların, örgütlenme işlemine en uygun şekil olduğu, komisyon 
raporunda ifade edilmiş ve bu yoldaki komisyon görüşü, genel 
kurulca da onaylanarak kabul edilmiştir.

73 Akbıılut, E. (der.), a.g.k., 2003, s.260.
74 Genelkurmay Başkanı Cemal Tural, 1966 yılında ordu birliklerine dağıttırdığı bir bildiride, 

"Amerika'yı sevmemek komünistliktir” diye bir ifade kullandı (Arcayürck, Cüneyt, Cüneyt A rcayiirek 
Açıklıyor 5: Demirci Döııeıııi 12 Mart Darbesi 1965-1971, Bilgi Yay., Ankara, 1985, s. 167).

75 TÜRK-İŞDergisi, Şubat 1964, Yıl l .S ay ı 12, s.8-9.
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“Türk-Iş’e doğrudan doğruya bağlı olan sendikaların, en geç  
önümüzdeki genel kurul toplantısına kadar, aynı işkolunda kurulu 
ve Tiirk-Iş 'e üve olan Türkiye tipi sendikalara, işkollarında kurulu 
Türkiye tipi sendika yoksa, T iirk-lş’e bağlı işkolu federasyonlarına  
katılmaları karar altına alınmıştır.

“Türk-Iş 'in bu konudaki ikaz ve talimatına rağmen, bu iltihak ve 
birleşmeyi kabul etmeyen sendikaların, Tiirk-Iş 'ten ihraç edilmeleri 
için Ana Tüzük 'e bir madde konmasına karar verilmiştir.

“Sendikalar Kanunu nun bu mealdeki maddesi, alman bu kongre 
karan  ile, süratle işleme imkanı bulacaktır.

"2) Halen Tiirk-İş bünyesinde kurulu birden fazla Türkiye tipi 
sendika varsa, bunların da en geç bir y ıl  içinde aynı çatı altında 
birleştirilmeleri de kararlaştırılmıştır.

‘ 'Bu birleşmeyi kabul etmeyenler, Tiirk-İş bünyesi dışında bırakılarak,
Türk işçi ve sendikacı kamuoyuna teşhir edileceklerdir.

“3) Halen, Tiirk-İş bünyesinde aynı işkolunda kurulu federasyon  
ve milli sendikalar varsa, bunların da en geç bir y ıl  içinde 
birleşmelerinin teminine, kongrece karar verilmiştir. Bu husus, bazı 
işkollarında, çeşitli sebeplerle uygulanmazsa, birleşmede güçlük  
çıkaran teşekkül, Tiirk-İş ’ten ihraç edilecektir.

“4) Halen Tiirk-Iş bünyesinde, kendi işkollarında, ınilli sendika  
halinde değil de, federasyon halinde bulunan teşekküllerin bir an 
önce milli sendika haline gelmelerinin teminine ve bu teşekküller 
yöneticilerinin bu hususta ikna edilmesine karar verilmiştir. ”

TÜ R K -İŞ 'e üye örgütler için belirlenen bu kurallar, TÜ RK -İŞ’e katılmak 
isteyen sendikalar için kesin bir biçimde uygulanacaktı.

Sendikacılık hareketinin güçlenmesi açısından bakıldığında, bu kararlar 
doğrudur. Ancak, TÜRK-İŞ Genel Merkezi, bu kararları ayrımcı ve anti
demokratik biçimde uyguladı. Bu ayrımcılıkta. TÜRK-İŞ’in bu dönemdeki 
politikasına damgasını vuran ittifaklar belirleyici oldu.

A BD ’nin Türkiye’deki varlığını ve uygulamalarını eleştirmeyen sendikalar, bu 
kararlara uymadıklarında, yaptırıma maruz kalmadı. A B D ’yi eleştiren sendikalar 
ise, bu kararlara dayanılarak, yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldı. Bu nitelikteki 
uygulamalar ise TÜRK-İŞ’i zayıflattı.
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TÜRK-İŞ yönetiminin A B D ’den aldığı maddi destek karşılığında TÜRK- 
İŞ’in ödediği bedel (benimsediği, savunduğu ve uyguladığı çizgi), Türkiye’de 
bu yıllarda hızla yaygınlaşmakta olan ABD karşıtlığı ile de çelişiyordu. Özellikle 
Kıbrıs konusunda Başkan Johnso n ’un mektubunun yayımlanması, 1965 genel 
seçimleri sonrasında Millet M eclisi’ne giren ve grup kuran T İP ’in Türkiye’deki 
Amerikan üsleri, barış gönüllüleri, v.b. konulardaki açıklamaları, ABD 
politikalarıyla özdeşleşmiş bir görünüm sergileyen ve A B D ’nin hiçbir politikasını 
eleştirmeyen TÜRK-İŞ yönetimini ve TÜ RK-İŞ’i yıpratıyordu.

TÜRK-İŞ bu yıllarda Türkiye İşçi Partisi’ne karşı olumsuz bir tavır takındı. 
Bu olumsuz tavrın en kapsamlı sunuluşu, Seyfı Demirsoy ve Halil Tunç’un 19 
Nisan 1965 günü yaptıkları basın toplantısında gerçekleşti.

TÜRK-İŞ, ABD emperyalizminin dünyada ve Türkiye’deki faaliyetleri 
konusunda sustukça, kamuoyunun ve bağım sız sendikaların çoğunun gözünde 
güç ve itibar yitiriyordu.

Sendikacılık hareketini ve asıl TÜRK-İŞ Genel M erkezi’ni kolay yoldan 
güçlendirebilmek amacıyla izlenen ABD politikalarıyla uyumlu bir çizginin 
ilk kalıcı ürünü, DİSK oldu. Ancak, DİSK’in ortaya çıkış sürecini vc başarısını 
başka etm enler de etkiledi. DİSK’in öncesinde ise bazı başka girişim ler gündeme 
geldi.

Bu başarısız örgütlenmelerin ilki, Türkiye Demokratik, Toplumcu ve Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonıı’dur (Türk Hür-İş).

12 Mayıs 1964 tarihinde kurulan Türk Hür-İş Konfederasyonu’nun (Türkiye 
Demokratik, Toplumcu ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) genel 
başkanı Feridun Şakir Öğiinç’tin 10 Mayıs 1965 tarihli Türk Hür-İş Haber 
Bültcni’ndc yazdıkları, nedenlerini açıklamadan veya nedenlerin farkında 
olmadan, bu sürecin sonuçlarını aşağıdaki biçimde ele alm aktadır76:

“ I) Türk-İş Lider ve icracıları, Türk sendikacılığında lıissi ve keyfi 
bir yönetim  sistemi kurmuşlardır. Açıkça ifade etmek gerekirse, 
bugün Tiirk-İş denen kuruluş 500 bin üyesi ite Demirsoy ve Tunç 
İkilisi tarafından kelimenin tam manası ile despotça ve adeta 
şahsi bir işyeri edası ile yönetilm ektedir Tiirk-İş'in diğer yetk ili ve 
sorumlu organlarında görevlendirilmiş yöneticiler, bu hissi ve keyfi 
ve bu dikta gidişine karşı duramamakta veya murakabe inisiyatifini 
kullanamamak gibi bir durumda bulunmaktadırlar.

76 Tiirk Hiir-İş Haber Büllcııi, Sayı 2. 10 Mayıs 1965, 6 s., çoğaltma..
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“2) Türk-iş Lider ve icracıları, korkunç bir lüks, bir israf, bir 
saltanat tutumu içine yuvarlanmışlardır. Bugün Tiirk-İş kasasına  
akan milyonlarca liralık yardım lar bir “OSM ANLI M İRASYED İSİ” 
edası ile bar vurup harman savrulmakta, bu programsız, bu 
bilgisizce sarfiyatlar Tiirk-İş 'i mali çöküntüye götürmektedir. Bu 
arada, bu program sız sarfiyatlar dolayısıyladır ki, Tiirk-İş lider 
ve icracılarının çevresinde bir de bendegan zümresi yaratılm ış 
bulunmaktadır. Hattı zatında Tiirk-İş icracılarını şaşırtan, yanlış ve 
hatalı yönlere sürükleyen de bu yen i sendikacılar kadrosudur.

“3) Tiirk-İş Lider ve icracıları Türk sendikacılığındaki eski 
samimiyet, bağlılık ve idealizmi yıkm ışlar ve Tiirk sendikaları ve 
sendikacıları arasına yakışıksız husumet tohumları ekmişlerdir. 
Bugün biitiin Türk sendikacıları, Tiirk sendikacılığının emekleme 
ve gelişm e devrelerinin samimiyet, dostluk, bağlılık ve idealizminin 
özlemi içindedirler. Bunu her zaman her vesile ile aralarında acı acı 
tartışmaktadırlar. Oysaki Tiirk-İş Lider ve icracıları tamamen anti
demokratik bir inanış ve tutumla Tiirk sendikaları ve sendikacıları 
arasında bir fısıltı, bir dedikodu, bir tezvir, bir münafıklık şebekesi 
de kurmuşlardır.

“4) Tiirk-İş Lider ve icracıları Türkiye 'de giidiimlü sendikacılığı 
kurmuşlar ve bu arada kendi amaçlarına, kendi politikalarına  
uymayan veya sandalyeleri için tehlikeli gördükleri sendikalar ve 
sendikacılar üzerinde yakışıksız taktiklerle bir nevi diktatorya kurma  
yoluna girm işler veya bıı kabil kafası çalışan, yüreği konuşan, Tiirk 
sendikacılığına kuruluştan hu yana  gerçekten hizmet etmiş, Tiirk 
sendikacılığının gelişmesinde emek s a r f  etmiş sendikacıları ekarte 
etmeye muvaffak olmuşlardır...

“12) Tiirk-İş L ider ve icracıları, kendi amaç ve politikalarına  
uymayan sendikaları kıyasıya parçalamış ve bir takım çömez 
sendikalar ve çömez liderler yaratmışlardır. Bidayette 200 
sendikadan müteşekkil olan Türk sendikacılığı bugün TÜRK-İŞ 
TEŞKİLATLAN MA PROGRAM I 'na rağmen 700 sendikaya ulaşmış 
bulunmaktadır. Böylelikledir ki, Tiirk-İş icracıları teşkilatlanma 
programı adı altında giHiinç bir laktikle, Tiirk işçi toplıımıınu hissi ve 
keyfi gerekçelerle parselleyerek, sendikacılığımızın teşkilatlanmasını 
katıksız olarak soysuzlaştırmış/ardır.
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"13) Türk-İş Lider ve icracıları, Konfederasyon tiize! kişiliğine 
kanunların tanıdığı hak ve yetkileri suiistim al etmişler, İşkolları 
Yönetmeliği ’ni tamamen hissi, keyfi, uluslararası normlara aykırı 
bir görüş ve düşünce ile yazboz tahtasına çevirmişlerdir. Bu 
yazbozculuk elan süregelm ektedir...

"14) Türk-İş Lider ve icracıları, kendilerine bir D U Ç E ’lik veya 
FÖHRER 'lik vehmederek, Türk sendikal liderlerini robotlaştırmaya 
yeltenmişler, bunda bir kısım sendikacılar üzerinde başarı da 
sağlamışlardır. Bugün aklı başında, basiretli sendikacılar, Türk- 
İş ’in bu suni diktatoryasına kafa kaldırmış bulunmaktadırlar.

"15) Türk-İş Lider ve icracıları, teşkilatlanma hataları yüzünden  
Türkiye 'de 500 ’e yaklaşık sendikayı Türk-İş dışında bırakmakla, 
yiizbinlerce Türk işçisini tanımamış ve yıllardan beri üzerinde 
titremlen Tiirk işçi hareketini bizatihi parçalamışlardır. Açıkça ifade 
etmek gerekirse, Türkiye ’de İŞÇ İ HAREKETİNİPARÇALAM1YALIM  
sloganını yayanlar, Tiirk sendikacılığının temellerine dinamit 
kalıplarını kendileri yerleştirmişlerdir.

"16) Tiirk-İş Lider ve icracıları, son zamanlarda rahatlığın, paranın, 
lüks ve israfın, debdebe ve alayişin verdiği bir rehavetle, gerek 
Parlamento içindeki ve gerekse Parlamento dışındaki Türk işçilerinin 
ve Tiirk sendikalizminin temel hak ve davalarına karşı bir ilgisizlik, 
bir biganelik, bir karşı olma politikası içine yuvarlanm ışlardır...

"17) Türk-İş L ider ve icracıları, Türk sendikacılığında son  
zamanlarda BİR AĞA SENDİKACI ZÜ M RESİ yaratm ış 
bulunmaktadırlar. Bu ağa sendikacılar, bu yıllardan beri Türk 
işçisinin karşısına çıkan mikrofon cambazlarını, bu kafası boş 
şamatacıları, bu Tiirk sendikacılarının palavra işportacılarını Türk 
işçileri ve aklı başında Türk sendikacıları büyük bir ferasetle  teşhis 
etmiş bulunmaktadırlar...

“18) Türk-İş L ider ve icracıları, Türkiye'de gerek sosyal, gerek 
ekonomik ve gerekse politik olaylar karşısında Türk işçilerinin 
ve dolayısıyla Türk sendikacılığının şuurlu, olumlu, milliyetçi, 
toplumcu, devrimci ve vatanperver sesini dııyuramayacak kadar 
p a s if  sendikacılık politikası içine yuvarlanmışlardır.
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“19) Türk-İş Lider ve icracıları, kaypak, muğlak, fikirden  yoksun  
politikaları ile Tiirk-İş K onfederasyonu’nu hemen her yönden  
bir ıdealizma zafiyetine duçar eylemişlerdir. Bugün Tiirk-İş, Türk 
işçisine ve Türk sendikalizmine hizmet etmek şöyle dursun, alman  
yardım larla yaşayan ve belirli bir kadronun, belirli bir miitegallibe 
ekibinin geçim  yeri haline getirilm iş bulunmaktadır.

“20) Tiirk-İş Lider ve icracıları, tabandan, işçi kitlesinden ve işçi 
kitlesini temsil eden sendikalardan kopmuşlar, K onfederasyon’un 
politikasını tamamen dış yardım lara ve dış direktiflere 
dayam ışlardır...

“23) Tiirk-İş Lider ve icracıları, nihayet aldıkları milyonlarca liralık 
iç ve dış yardımları Türk işçi ve sendikalizminin teşkilatlanmasına 
yatıracakları yerde, bu paraları hissi ve keyfi gerekçelerle heba 
etmişler, Türkiye ’de teşkilatlandırılması gereken ve fa ka t ilgisizlik 
ve programsızlık yüzünden henüz teşkilatlanamamış 1,5 milyonluk 
sanayi işçilerini ve 7-8  milyonluk tarım işçilerini kendi kaderleriyle 
başbaşa bırakmakla Türk işçi hareketine düpedüz ihanet 
etmişlerdir.

Türk Hür-İş’in bu eleştirileri önemlidir; çünkü bu tarihteki genel başkanlar! 
Feridun Şakir Öğünç deneyimli ve bilgili bir sendikacıydı. Ayrıca, bu örgüt, 1966 
yılı Ocak ayında bağımsız sendikalara bir davet yaptı ve 1966 yılı Mart ayında da 
118 sendikanın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Türk Hür-İş’in genel başkanlığına, Feridun Şakir Ö ğünç’ten sonra İsmail Aras 
ve ondan sonra da M ehmet Alpdiindar geçti.

Türk M aden-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alpdündar, D İSK ’in kuruluş 
çalışmalarına aynı zamanda Türk Hür-İş Genel Başkanı olarak katıldı. Daha sonra 
D İSK ’e bağlı Devrimci Toprak-İş Sendikası’nın genel başkanlığını yapan Tunccr 
Kocamanoğlu da Türk Hür-İş’te genel sekreterlik görevini üstlendi77.

TÜ RK -İŞ’teki gelişmelerden rahatsız olanların ikinci örgütlenmesi, Türkiye 
İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi idi.

T.Pancar-İş, T.İl-İş, T.Sağlık-İş, T.Motor-İş, T.Koop-İş, T.Petrol-İş 
Federasyonu ve T.Tesisat-İş Sendikaları 1965 yılının ilk aylarında Türkiye İşçi

77 Tuncer Kocamanoğlu ile 15.2.1994 günü yapılan görüşme. Türk Hür-İş konusunda daha gcııiş bilgi
için bkz. Koç, Y., “Unutulmuş Bir Konfederasyon, TÜRK HÜR-İŞ,” Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık
Tarihi, Olaylar-Değerlendirmeler, YOL-İŞ, 1996, s.289-299 veya Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı
165, Mart ¡994, s.52-56..
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Sendikaları Dayanışma Konseyi’ni oluşturdular. Konsey Başkanlığına Mehmet 
Kılınç getirildi78.

Konsey tarafından yapılan açıklamalarda, TÜRK-İŞ, işçi kitlesini parçalamakla, 
tepeden sendikalar oluşturmakla, haklı grevlerin karşısında tavır almakla, Kozlu'da 
işçilerin kurşunlanması karşısında seyirci kalmakla, “kökü yüzde yüz dışarıda olan 
kaynaklardan nemalanmakla,” Amerikan Hükümeti’nin kurmuş olduğu kuruluştan 
kaynak almakla, yasayı çiğnemekle suçlandı. Konsey Başkanı Mehmet Kılınç 
imzasıyla 27 Mart 1965 günü yayımlanan bildiride şunlar söyleniyordu79:

“Türk-İş işçi kitlesini parçalamaktadır, (a) Yayınladıkları son  
savunma bültenlerinde kendilerine bağlı bulunması ile öğiindükleri 
60 bin iiyeli Maden-İş Sendikası 'nt parçalam ak gayretiyle, alel 
acele Metal-İş Federasyonu adı altında bir teşkilat kurdurmuşlar ve 
Maden-İş ’e rağmen, bu yeni Federasyonu da bünyelerine almışlardır.
(b) Yapı-İş Federasyonu 'nu parçalam ak ve böylece kendi emellerine 
alet olmayan Federasyon Genel Başkanı ’nı dize getirmek için, aynı 
işkolunda Çimse-İş ve Ağaç-İş adı altında iki sendika kurdıırtmuş 
ve bunları bünyelerine almaları yetm iyorm uş gibi, Çimse-İş 
Başkan mı da Tiirk-İş ikinci başkanlığına getirmişlerdir, (c) DSİ 
Sendikası kendi bünyesinde iken, aynı işkolunda ikinci bir teşkilat 
olarak Tes-İş Federasyonu ’nu kurdurmuş ve onu da kendi bünyesi 
içine alınıştır. Kendilerine üye olmak için başvuran teşkilatlan, ana  
nizamnameye uygun kuruluş olmadıkları gerekçesi ile bünyelerine 
kabul etmeyenler, acaba bu teşkilatlan hangi nizamnameye göre 
kabul etmişlerdir? Bu soru cevapsız kalmamalıdır.

" Türk-İş işçinin haysiyeti ile oynamaktadır. Türk-İş Türkiye’nin ilk 
defa başlayan ve en büyük grevi olan ATAŞ grevinde, işverenlerden 
önce karşısında olduğunu ilan etmiş ve grev siirecince de asılsız 
istatistikler ve beyanlarla Türk Kamuoyunu aklatmak suretiyle, 
greve haysiyetini koymuş Türk işçisi ile adeta alay etmiştir...

"Türk-İş çıkarcılarla elele verip, Türk işçisinin sömürülmesine 
yardım cı olmuştur... Uzun yıllardan beri sömürülen Zonguldak maden 
işçilerine sıkılan kurşun, her vicdan sahibi Türk 'ün kalbinde derin 
yaralar açar, bütün beyin sahiplerini olayın nedenlerini düşünmeye 
sevk ederken, Türk-İş yöneticileri insanı kahreden bir kurşun

78 Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi ile ilgili daha geniş bilgi için bkz. Koç, Y., “Türkiye İşçi 
Sendikaları Dayanışma Konseyi,” Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Tarihi, Olaylar-Değerlendirmeler, 
s.300-310 veya Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 167, Mayıs 1994, s.9-13.

79 Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi Başkanlığı, Bildiri, 27 Mart 1965 (çoğaltma).
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sessizliği içinde olaylara seyirci kalmış ve bir iftiracılık zihniyeti 
ile işçilerin kom ünistler tarafından tahrik edildiği safsatasını ileri 
sürerek işin içinden sıyrılmak istemiştir...

“Tüık-İş kökü yüzde yüz dışarıda olan kaynaklardan 
nemalanmaktadır... Türk-İş, Amerikan Hükümeti 'nin kıırmıış olduğu 
Amerikan İktisadi İşbirliği Teşkilatı (AID) ’ndan çelik masalarından, 
binek otomobillerine, personel maaşlarından işçi saraylarına, 
yüzbinlik işçi mitinglerinden daktilolarına kadar biitiin giderlerini 
karşılamaktadır. Tiirk-İş kamımı böyles 'ıne çiğnerken, neden kanun 
koruyucular buna göz yummaktadır...

“Sayın Türk-İş Yöneticileri, biz sizden sayıda şimdilik daha azız, 
ama haysiyetliyiz. ”

Bazı yayın organları, Konsey’i Türkiye İşçi Partisi’nin bir girişimi olmakla 
suçladı. Konsey tarafından yapılan açıklamada bıı iddia reddedildi. Konsey 
Yürütme Kurulu adına İbrahim Çapan ve Fikri Alyay imzasıyla 4 Nisan 1965 
günü yayımlanan bildiride şöyle deniliyordu*0:

"Biz hiç bir zaman TİP ’in veya başka bir siyasi teşekkülün aleti 
olmadık, olmayacağız. Konsey üyesi işçi kuruluşlarının yöneticileri 
içinde tek bir TİP üyesi bulunmamaktadır. TİP Ve en kiiçiik bir ilgimiz 
yoktur. Konsey olarak amacımız, Türk işçisini çıkarcı ve eyyamcı 
yöneticilerin çamurlu ellerinden kurtarmaktır... Konseyimiz pek  yakın  
gelecekte Türk-İş 'in içinde ve dışında bulunan işçi kuruluşlarının da 
katılmalarıyla Türk çalışma hayatında güvenilir tek teşkilat olarak 
kalacaktır. ”

TÜRK-İŞ’in yayınladığı bir bildiri üzerine, Konsey Başkanı Mehmet Kılınç 
imzasıyla 21 Nisan 1965 günü bir bildiri daha çıkarıldı. Bildiride ABD yardımı 
sert biçimde şöyle eleştiriliyordu81:

"Türk-İş, 274 sayılı Sendikalar K a m n m ’na aykırı ve sendikacılık 
felsefesine taban tabana zıt bir anlayışla arkasında en güçlü  
sermayedarların bulunduğu AID  'den yardım  dilenmektedir.

"Bu apaçık bir ithamdır, aynı zamanda bütün ilgililere bir ihbar 
mahiyetindedir.

"Bu yardımın ‘gururlarına dokunduğunu ’ demeç olarak vermişler 
ve yardımı sağlayan anlaşmayı 1968 yılına  kadar devam ettirmek

80 Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi, Bildiri: 2, 4 Nisan 1965 (çoğaltma).
81 Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi, Basın Bülteni, 21 Nisan 1965 (çoğaltma).
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mecburiyet inde olduklarını kendi ağızlarıyla gazeteciler önünde 
söylemişlerdir.

''Gururlarını fed a  ederek aldıkları bu yardım ları nerelere 
harcamaktadırlar? Bunun bir ikisinin cevabını biz verelim:

“(I) Temellerine Türk işçisinin alın terini değil, haysiyetini gömdüğü  
işçi sarayı,

(2) Bölge temsilcilikleri. Tiirk-İş bu yardım la bölge temsilcilikleri 
ihdas etmiş ve bu temsilcilikler yoliyla  sendikalar üzerinde bir terör 
havası estirip despotça idarelerini taşra sendikalarında perçinlemek 
çarelerini aramışlardır.

“Bu temsilcilikler kuruldukları günden bu yana  sadece Anadolu  
Sendikalarının huzurunu bozmuş ve Tiirk-İş'in maaşlı feda iliğ i 
görevini yapmışlardır. ”

Türkiye İşçi Sendikaları Dayanışma Konseyi girişimi başarılı olamadı. Konsey 
Başkanı Mehmet K ılınç’ın Petkim-İş Sendikası, diğer 16 sendikayla birlikte, 10 
Aralık 1968 tarihinde Türkiye Özgür İşçi Sendikaları Kon federasyonu'nu kurdu. 
M ehmet K ılınç’m Petkim -İş’i, daha sonraki yıllarda DİSK’e katıldı ve Mehmet 
Kılıııç, 21-24 Mayıs 1975 günleri toplanan DİSK 5. Genel K urulu’nda DİSK 
Yürütme Kurulu üyeliğine getirildi.

T K P -  TİP İlişkilerinde Değişim

Bu yıllarda siyasal alanda önemli bir gelişme yaşandı.

10 Ekim 1965 tarihinde yapılan genel seçimlerde Türkiye İşçi Partisi’nin
o güne kadar görülmemiş başarısı, TKP-TİP ilişkilerinde önemli bir değişime 
neden oldu ve D İSK ’in kurulmasına önemli katkılarda bulundu82.

TİP, kullanılan oyların yüzde 2 ,83’ünü aldı (276.101 oy) ve milli bakiye 
sistemi sayesinde 15 milletvekili seçtirdi. Bu tarihlerde yürürlükte bulunan 
mevzuata göre, Millet M eclisi’ııde 10 milletvekili grup kurabiliyordu. TİP Millet 
M eclisi’nde grup kurdu ve bundan iyi biçimde yararlandı.

82 TİP’lilerin 10 Ekim 1965 milletvekili seçimleri öncesinde radyodan yaptıkları konuşmalar çok 
etkileyiciydi. Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren, Rıza Kuas, Bclıicc Boran, Çetin Altan, Yaşar Kemal, 
Can Yücel, Hamdoş, İbrahim Çctkiıı, MuzalTer Karan, Kemal Nebioğlu, Mahmut Makal ve Tarık 
Ziya Ekinci’nin radyo konuşma metinleri için bkz. Yaşasın Emekçiler, Yaşasın Türkiye, Sosyal Adalet 
Yayınları, Ankara, 1965,99 s.
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TİP’in bu başarısında Sovyetler Birliği’nin vc TK P’nin herhangi bir katkısı 
yoktu. Ayrıca, T İP’in TKP ve Sovyetler Birliği ile ilişkisi konusunda en küçük kanıt, 
T İP’in artacağına inanılan gücüne büyük darbe indirecekti. Seçimlerdeki başarısıyla 
özgüveni artan, 1969 seçimlerinde başa güreşeceğine inanan TİP yönetimi, TKP’nin 
kendisi üzerindeki vesayetini reddetmeye başladı. Bu yıllarda zaten Türkiye’nin 
Sovyetler Birliği ile ilişkileri gelişiyordu. T İP’in TKP üyesi yöneticilerinin TKP’nin 
talimatları dışına çıkmalarının Sovyetler Birliği’ne de bir zararı olmayacaktı. 
T İP’in başarılarının nedenlerinden biri, Türkiye’nin bağımsızlığı konusunda 
gösterdiği duyarlılıktı. Aynı duyarlılığın Sovyetler Birliği’nin girişimlerine karşı da 
gösterilmesi, TİP’e duyulan güveni daha da artıracaktı.

Diğer taraftan, bu yıllarda dünya komünist hareketinde iç çalkantılar 
büyümüştü. Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile Çin Komünist Partisi arasındaki 
kavga, 1963 yılında kamuoyuna yansıyan m ektuplar nedeniyle ayrıntılı biçimde 
biliniyordu. Latin A m erika’da devrimci hareketler yükselişteydi. Ç in’de kültür 
devrimi başlamıştı. Filistin’de gerilla mücadelesi yükseliyordu. Sovyetler 
B irliği’nin dünya sosyalist-komünist hareketi üzerindeki hakimiyeti ciddi bir 
sarsıntı geçiriyordu.

Ayrıca, “milli dem okratik devlet” veya “kapitalist olmayan yol” gibi tezler, 
kitlelere fazla bir anlam ifade etmiyordu. Halbuki, “kom ünizm ”den ayırılmış 
bir “sosyalizm ”, gelişmekte olan işçi sınıfı hareketi için çekiciydi. Bu tarihlerde 
sosyalist solun (veya o zamanki yaygın ifadesiyle, “devrimcilerin” ) silahlı 
eylemleri ve özellikle devlete karşı silahlı başkaldırısı söz konusu değildi. Bu 
koşullarda T İP ’in 1964 yılındaki İzmir Kongresi’nde kabul edilen tezlerin 
(Sovyetler B irliği’nin azgelişmiş ülkeler için geliştirdiği vc TK P’nin savunduğu 
tezlerin) terk edilerek, sosyalizmin bir hedef olarak konması da gündeme geldi.

Bütün bu etmenlerin de etkisiyle, T İP ’in 20-24  Kasım 1966 günleri M alatya’da 
yapılan 2. Kongresi’nde T İP ’in hedefinin sosyalizm olduğu belirtildi. 5 no.lu 
karar şöy leydi83:

“Gerek politik, gerekse ekonomik bağımsızlığın son tahlilde 
sosyalizmle gerçekleşeceğine ve Türkiye 'de sosyalizmin

“Genel sosyalist ilke ve gelişm e kanunları çerçevesinde, 
memleketimizin tarihsel şartlarına, milli özelliklerine uygun,

“Milli bağımsızlığına kıskançlıkla bağlı ve aşağıdan yukarı 
demokratik bir yoldan, yan i örgütlenmiş emekçi sınıfların elbirliği,

83 Aren. S., a.g.k., 1993, s.278.
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bilinçli, cesur çabasıyla gerçekleşeceğine olan inancını teyid  
eder. ”

Aynı dönemde, Mehmet Ali Aybar, “Türkiye’ye özgü sosyalizm ,” “güler yüzlü 
sosyalizm ” söylemini başlattı. Sadun Aren, Bellice Boran ve Nihat Sargın da aynı 
çizgiyi kabullendiler.

Yönetiminde Türkiye Komünist Partisi üyelerinin bulunduğu Türkiye İşçi 
Partisi, 1966 Kongresinde, Sovyetler Birliği’nin ve TK P’nin tezlerini reddetti; 
bağımsızlığını ilan etti.

Bu gelişme bir T İP ’li tarafından şöyle anlatılmaktadır:

"Evet 'Türkiye’y e  Özgü Sosyalizm ’ 1968 Ekiminde ortaya 
çıkmadı. Esasları tüziik ve programda olan görüşlerin 1966 'kırda 
geliştirilmesi ile ortaya çıkmıştı.

"Aybar'm  1966'kırdan bu yana  geliştirdiği fikirlerine karşı 1968 'e 
kadar Genel Merkez yöneticileri arasında kimsenin karşı çıkmadığını 
söylem ek istiyor...

"1966’dan 1968’e kadar Genel Başkan M.Ali Aybar geliştirdiği 
'Türkiye ’y e  Özgü Sosyalizm ’teorisini... ”K4

"1965 seçimlerinden sonra A P  tek başına iktidara geliyor. Koalisyon 
düşleri kaybolup gidiyor. TİP artık, 'milli cep h e ’, ‘kapitalist olmayan 
kalkınma yo lu  ’ gibi sloganları terk ediyor; programın sosyalist 
bir program olduğunu ilaıı ederek işçi sınıfı öncülüğünü ön plana  
çıkartıyor... Buna karşı büyük bir tepki gösteren Yön Dergisi, T İP ’i 
kendi mücadele stratejisinin dışına taştığı için büyük bir tehlike 
olarak görüyor. TİP 'e karşı mücadele bayrağını açıyor. ”85

1970’li yılların ikinci yarısında Türkiye’de TK P’nin en üst düzeyindeki 
yetkilisi Aydın M criç’in yaptığı değerlendirme de bu doğrultudadır:

“Yurt dışındaki D ış Büro ’nun politikası ülkede bir komünist partisi 
örgütlenmesine karşıdır. Yönetiminde tuttukları parti komitesi 
aracılığıyla TİP 'i denetim altında tutmak, onu legcıl, sosyal izan, 
anti-emperyalist bir hareket olarak yığınsal/aştırmaktır. Dış

84 Dinler, A.H.. a.g.k., 1990, s.96.
85 Dinler, A.H., a.g.k., 1990, s. 180-181.
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Büro ve oınınla bağlantılı TİP yönetimi, illegal komünist partisi 
kuralım diyenlerin başını ezmek iizere TİP içinde bir kampanya 
başlatıyorlar...

“1967-1968’e gelindiğinde yen i bir durum ortaya çıkıyor. TİP'in  
başına getirilm iş TKP komitesine bir yandan 'TİP hareketi tuttu, 
dışardan buyruk almaya ne gerek var ’ düşüncesi egemen oluyor.
Öte yandan Çekoslovakya olayları bu grubu anti-Sovyet bir konuma 
itiyor. Yurt dışındaki T K P ’nin Türkiye'deki biricik dayanağı da 
böylece dağılıyor... ”86

Atilla Aşut, “Z.Baştım ar döneminde, TKP ile TİP arasında bir sürtüşme 
yaşanmadı,”87 dediğinde anlaşılması gereken herhalde 1965 seçimlerinin 
ardından 1966 yılında yaşanan gelişmelere kadarki dönemdir. T İP’teki bu tavır 
değişikliğinin ardından, anlaşıldığı kadarıyla İsmail Bilen, 1967 yılından itibaren, 
Türkiye’de TK P’yi yeniden illegal olarak örgütleme çabasını başlattı: “ İ.Bilen, 
Yakup D em ir'in  iradesi dışında -  burası ilginçtir, 1967-1973 döneminde, ne 
kadar cılızsa cılız olsun, oluşan örgütlülüğü yok sayarak partiyi yeniden inşaya 
girişiyor.”88

Buna göre, D İSK ’i kuranlar TK P’li değildi. DİSK, Sovyetler B irliği’nin 
ve TK P’nin “sendikal birliği” , A B D 'nin ve ülkemizdeki yandaşlarının ise 
“Amerikan karşıtlarının ve komünistlerin ayrı bir sendikanın çatısı altında 
tecrit edilmesini” savunduğu koşullarda kuruldu89. DİSK, TK P’nin iradesiyle 
değil, TK P’nin iradesine karşı kurulan bir örgüttü. D İSK ’in Türkiye Komünist 
Partisi’nin kontrolü altına girmesi ise 1975 yılı Mayıs ayındaki 5. Genel K urul’da 
gerçekleşti.

D İS K ’in K u ru lm asın ın  A ltyapıs ı

TİP içindeki bu gelişmelerin ve tavrın doğal uzantısı, sendikal alandaki 
örgütlenmeydi. O tarihe kadar, Sovyetler Birliği ’nin ve TK P’in teorik tezlerini 
benimseyerek TÜRK-İŞ içinde etkili olduğu sendikaların TÜ RK -İŞ’tcn 
ayrılmasına karşı çıkan TİP yönetimi, M alatya Kongresi’yle birlikte, ayrı bir 
konfederasyonun kurulmasını gündemine aldı. T İP’iıı 20-24  Kasım 1966 
günleri toplanan M alatya Kongresi’nde resmen alınan kararlar arasında yeni bir
86 Meriç. A. (H.Erdal), a.g.k., 1983, s.4
87 Babalık, N., a.g.k., 2005, s.76.
88 Meriç, A. (H.Erdal), a.g.k., 1983, s.5.
89 1970'li yıllarda TKP’nin sendikal politikalarının geliştirilmesinde ve uygulanmasında belirleyici 

kişilerden biri olan Sıtkı Coşkun, I990’lı yıllarda 16 Haziran’m yıldöıuimlerinden birinde Türk Harb- 
İş Salonunda yapılan açık oturumda ikimiz de konuşmacıyken, sohbet sırasında, TK P’nin DİSK’in 
kuruluşunu o tarihlerde Troçkist bir sapma olarak nitelendirdiğini söylemişti.
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konfederasyonun kurulması bulunmamakla birlikte, bu doğrultuda bir kararın 
daha önceden oluştuğu ve kongre sırasında bu konuda çeşitli görüşmelerin 
yapıldığı bilinmektedir. Nitekim, D İSK ’in kuruluş tarihi, T İP ’in kuruluş tarihine 
denk getirilm iştir (13 Şubat). 1969 yılında iktidara yürüyeceğine inanan TİP, bu 
süreçte kendi denetimindeki bir konfederasyonun önemli olduğuna inanıyordu.

T İP’tc oluşan bu eğilimin, TÜRK-İŞ içindeki bazı sendikacılar cephesinde de 
taraftarları vardı. Bazı sendikacılar, gücünü artıracağa benzeyen b irT İP ’in desteğiyle 
işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinde büyük başarılar elde edebilecekleri umuduna 
kapıldılar. TİP’li sendikacıların TÜRK-İŞ'in başına geçme şansları yoktu; ancak 
güçlenen b irT İP ’in desteğindeki yeni bir konfederasyonun başına geçebilirlerdi.

1965 genel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nin başarısı ve bazı sendikacıların 
TİP listesinden Millet M eclisi’ne girmeleri TÜRK-İŞ içinde tepki çekmişti. 
TÜ RK -İŞ’in 7-14  Mart 1966 günleri yapılan 6. Genel K urulıfnda bu konular 
görüşüldü.

Yapılan seçimlerde, T İP’li sendikacılar TÜ RK -İŞ’in yönetim  organlarından 
dışlandılar. Diğer bir deyişle, T İP’li sendikacılar ayrılmak istiyordu; A P’Ii ve 
C H P’li sendikacılar da T İP ’li sendikacıları TÜRK-İŞ içinde istemiyordu.

TÜRK-İŞ yönetimi, işkollarmın biçim lendirilm esindc ve yeni sendikaların 
oluşturulmasında da T İP ’lilerin yönetim inde bulunduğu sendikalara karşı bir 
tutum izledi.

TÜRK-İŞ içinde 1947 yılında kurulmuş ve milli tipteki M aden-İş Sendikası 
varken, TÜ RK-İŞ’in teşviki ve desteğiyle 9 Temmuz 1963 tarihinde Metal-İş 
Federasyonu kuruldu. M aden-îş’in genel başkanlığında T İP’li Kemal Türkler 
varken, M etal-İş Federasyonu’ııun başına A P’li Kaya Özdem ir getirildi.

TÜRK-İŞ içinde 1961 yılında kurulmuş ve C H P’li Osman Soğukpınar’ın önce 
genel sekreter, ardından da genel başkan olduğu G es-İş’iıı karşısına TÜRK-İŞ’in 
teşviki ve desteğiyle 12 Aralık 1963 tarihinde TES-İŞ Federasyonu oluşturuldu. 
Bir dönem AP milletvekilliği yapan Enver Turgut, TES-İŞ’in 1964 yılında genel 
sekreteri, 1967 yılında ise genel başkanıydı.

TÜRK-İŞ içinde 1954 yılında kurulan ve genel başkanlığını başından beri 
Tahir Ö ztürk’ün üstlendiği YAP1-İŞ Federasyonu varken, TÜRK-İŞ yönetiminin 
teşviki ve desteğiyle 28 Kasım 1963 tarihinde Çimse-İş Sendikası kuruldu. YAPI- 
İŞ ’in genel başkanlığını T İP ’li Tahir Öztürk üstlenmişken, Ç im se-İş’iıı genel 
başkanı, bir dönem AP milletvekili olan Haşan Türkay’dı.
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Bu süreç yaşanırken, işçiler arasında da bir arayış söz konusuydu.

TÜRK-İŞ’e bağlı sendikalar 1950’li yıllarda devletle sürtüşmeye girmeden, 
hükümetlerle iyi ilişkiler kurarak ve siyasal gücü kullanarak çeşitli haklar elde 
ettiler. 1964 yılından itibaren kamu kesiminde imzalanan toplu iş sözleşmelerinde 
de aynı yöntem kullanıldı.

İlk dönem toplu iş sözleşmelerinin bir kısmı işyerlerinde uygulanmakta olan 
işyeri yönetmeliklerinin geliştirilm iş biçimiydi. 1964 yılında kamu kesiminde 
imzalanan başarılı toplu iş sözleşmeleri özel sektör işçileri üzerinde de özendirici 
bir etki yaptı. Ancak, o tarihlerde TÜ RK-İŞ’te hâkim olan anlayışla özel sektörde 
başarılı sendikacılık yapmak olanaklı değildi. Kamu kesiminde uzlaşmacı ve 
diyaloga dayalı sendikacılık istenilen sonuçların elde edilmesini sağlarken, 
aynı anlayış, özel sektör sendikacılığında teslimiyetçilik ve başarısızlık 
anlamına geliyordu. TÜ RK -İŞ’in uzlaşmacı ve barışçı söylemi, T İP ’lilerin sın ıf 
mücadelesini temel alan söylemi karşısında zay ıf kalıyordu.

Bu koşullarda sendikal anlayış farklılıkları oluştu. Bu anlayış farklılığı, 
belirli tarihsel koşullarda, iki ayrı örgütlenmeyi gündeme getirdi. T İP’te ve bazı 
sendikalarda meydana gelen anlayış ve politika değişikliği, böylece maddi bir 
zemine de kavuştu.

M aden-İş, Lastik-İş ve Basın-İş sendikalarının TÜRK-İŞ ’ten ayrılma sürecinde 
Paşabahçe Grevi bir gerekçe olarak kullanıldı.

TÜRK-İŞ’in greve destek vermekten vazgeçmesi üzerine, Petrol-İş, Maden- 
İş, Lastik-İş, Basın-İş (İstanbul) ve Kristal-İş Sendikalarının yöneticileri TÜRK- 
İŞ yönetimini eleştirdiler. Bunun üzerine, T İP ’li sendikacılardan kurtulmak 
isteyen TÜRK-İŞ yönetimi, bu eleştirileri gerekçe göstererek, konuyu TÜRK- 
İŞ Yönetim Kurulu’na götürdü. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu ise 20-23 Nisan
1966 günleri yaptığı toplantısında ilgili sendikaları Onur Kurulu’na sevk etti. 
TÜRK-İŞ Yönetim K urulu’nun 24.4.1966 günlü bildirisinde konu şu şekilde 
değerlendiriliyordu911:

“6- TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Paşabahçe Grevi ve bu grev sonucu 
meydana gelen olayları da bütün ayrıntıları ile incelemiş ve 
basınımıza bazı sorumsuz kimselerin verdiği beyanlara dayanılarak 
yanlış haberlerin yayınlandığını göz önüne alarak, bir açıklama  
yapm ayı gerekli görmüştür.

90 TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu Bildirisi, 24 Nisan 1966, 4 sayfalık çoğaltma metin.
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“Yurdumuzda yıllarca mücadelesi yapılm ış olan toplu sözleşme 
ve grev düzeninin sosyal adaleti sağlayacak şekilde işlemesinin 
ilk şartı, her türlü hissi davranışlardan uzak, sadece işçi ve yurt 
çıkarlarım düşünerek hareket etmektir. Nitekim, Tiirk İşçi Hareketi 
bugüne kadctrki bütiin davranışlarında bu ilkeyi göz önüne almıştır.

“Yönetim Kurulu bu noktadan hareketle, Tiirk-İş'in Paşcıbahçe 
grevindeki tutumunun gerçekçi, işçi ve yurt çıkarlarına uygun 
olduğuna karar vermiş ve olaydaki şartları da dikkate alarak, 
yapılması gereken her şeyin yapıldığını tesbit ve Tiirk-Iş 'in tutumunu  
tasvip etmiştir.

"Paşabahçe grevi ve bu grevi izleyen olayları işçi hakları için değil, 
tamamen başka amaçlarla rayından çıkarıldığını ve bazı çevrelerin 
bunu Tiirk-İş 7 yıpratm ak için istismar ettiklerini göz önüne alan 
Yönetim Kurıılıı, sendikacılık prensip ve disiplinini ısrarla çiğneyen 
Petrol-İş, Maden-İş, Lastik-İş, İstanbul Basın-İş ve Kristal-İş 
Sendikalarını bu davranışlarından dolayı Tiirk-İş Onur Kurıılıı 'ııa 
sevk etmeye karar vermiştir. ”

Onur Kurulu’nun kararları, TÜRK-İŞ’nin 7 Aralık 1966 günlü genelgesiyle 
aşağıdaki biçimde duyuruldu91:

“Paşabahçe grevinde Tiirk-İş’in karar ve prensiplerine aykırı 
tutumda bulundukları gerekçesi ile Yönetim Kurulumuzca Tiirk-İş 
Onur Kurulu 'ııa sevk edilen Petrol-İş, Kristal-İş, Maden-İş, Lastik- 
İş ve İstanbul Basın-İş Sendikaları hakkında karar verilmiştir.

“Tiirk-İş Onur K u ru lu ’nun kararı ile Petrol-İş Sendikası (15) ay, 
Kristal-İş Sendikası (15) ay, Maden-İş Sendikası (6) ay, Lastik-İş 
Sendikası (3) ay ve İstanbul Basın-İş Sendikası (3) ay müddetle 
Tiirk-İş ’ten muvakkaten ihraç edilmişlerdir. ”

TÜRK-İŞ Onur Kurulu’nun bu kararından önce, Maden-İş, Basın-İş, Lastik- 
İş ve Gıda İş Sendikaları, 15 Temmuz 1966 günü Sendikalar Arası Dayanışma 
Anlaşm ası’nı (SADA) imzaladılar. Ancak bu anlaşma metni kağıt üzerinde kaldı. 
Öngörülen işbirliği DİSK kurulduktan sonra aynı örgüte üye sendikalar arasında 
bile gerçekleştirilemedi.

DİSK, tüm bu etmenlerin ürünü olarak ortaya çıktı. D İSK ’i, kendisinden 
önceki alternatif örgütlenmelerden ayıran özellik de, sendikacıların TİP içinde

91 TÜRK-İŞ, 7 Aralık 1966 giin ve 66/4083 sayılı genelge.
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yandaşı ve destekçisi oldukları M .A.Aybar’ın “güler yüzlü sosyalizm” anlayışı, 
T İP ’lilerin seçim kam panyalarında “ işçiler, köylüler, ırgatlar” diye başlayan 
konuşmaları, Millet M eclisi’nde 15 kişilik TİP grubunun Türkiye gündemini 
değiştiren girişimleri, açıklamaları ve mücadeleleri oldu.

DİSK, Türkiye İşçi Partisi'ne fazla bir güç vermedi; 1969 genel seçimlerinde 
yapılan destek açıklaması sözün ötesine geçmedi. Ancak DİSK, T İP ’in olanaklarını 
etkili bir biçimde kullandı.

DİSK’in kuruluş belgelerinde, kurucu sendikaların TÜ RK-İŞ’ten ayrılmasının 
gerekçesi olarak TÜRK-İŞ yönetiminin çeşitli eylemlerde gereken desteği 
vermemesi, partilerüstü politika ve ABD yardımı gösterilmektedir. Bu konulara 
ilişkin eleştiriler büyük ölçüde doğrudur. Ancak, DİSK’in kurulmasının asıl 
nedeni, yukarıda ele alınan süreç ve etmenlerdir.

D İSK ’in kurulması öncesinde Adil Aşçıoğlu’nun 9 Aralık 1966 tarihli YÖN 
Dergisi’ndc yayımlanan “TÜRK -İŞ’in Bildirisi” başlıklı yazısı son derece ilginç 
tespitler içermektedir. Bu yazının bazı bölümleri aşağıda sunulmaktadır92:

“Göze çarpan bir başka mesele ele, çatışıyor görünen TİP ile Türk- 
Iş 'in temel bir meselede farksız görüşte olmalarıdır. Gerçekten, TİP 
ileri gelenlerinden birinin ifadesine göre Türkiye’de 'demokratik 
devrim hemen hemen gerçekleşm iş’ise, Türkiye'de bugünkü düzeni 
demokratik sayan ve onun savunmasını yapm aya kararlı ulan 
Tiirk-Iş arasında bu konuda ne gibi b ir görüş ayrılığı olduğunu 
anlamak güçtür. Bu bakımdan Tiirk-İş ’in Batı tipi bir sosyalizmi 
benimsemedikçe TİP ile temel meselelerde ayrıldığını söylem esi de 
tamamen yersizdir. Aynı sebeple, TİP içinde yükselen ve toplumcu 
sendikacıların Tiirk-İş 'ten ayrı İmal cırı dileğini taşıyan ses ve çabalar 
da yersizdir. Böyle bir hareket, esasında pek de kuvvetli utmayan 
bir birliği büsbütün giiçsiiz kılmaktan başka sonuç vermeyecektir. 
Tiirk-İş tarafından güdülen ekonomik ve sosyal politikanın  
yanlışlığı ortadadır. Fakat bu yanlışlık, Tiirk-İş 'iıı dışında başka bir 
kon federasyon kurmakla giderilemez. Bazı sendikacıların ve bir kısım  
işçilerin sosyalist görüşte olmaları, bunların bugün en güçlü işçi 
örgütü olan Tiirk-İş 'ten ayrılmaları için ye ter sebep sayılamayacağı 
gibi, böyle bir ayrılmanın kimseye fa yd a  sağlayamayacağı da 
ortadadır. Aksine, sosyalist görüşlü sendikacı ve işçilerin, kendileri 
ile aynı görüşte olmayan örgütler içinde kalmaları ve mücadele 
etmeleri günün şartlarına daha uygun düşmektedir.

92 YÖN Dergisi, Sayı 193, 9 Aralık 1966, s. 10-11.
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“Tiirk-İş -belirtm eye çalıştığımız ideolojik yanlışlarına rağm en- 
işçilerin günlük ekonomik ve sosyal mücadelelerinde onlara pratik  
bakımdan mümkün olan biiyiik faydayı sağlayan bir örgüttür Bıı 
unutulmamalıdır. Tiirk-İş tarafından desteklenmeyen grevlerin başarı 
sağladığı az görülmüştür. Bunun sebebini, Tiirk-Iş 'in kendi başına bir 
güç teşkil etmesinden çok, Hükümet ve işverenler nezdindeki etkisinde 
aramak gerektir. Tiirk-İş, bu korkuyu iyi bildiği için sık sık bundan 
faydalanma yoluna gitmektedir. Bu ‘karşılıklı taviz mekanizması ’ 
içinde Tiirk-İş, işçi problemlerini çözmeye çalışmaktadır. Tiirk- 
İş dışında kurulmasına çalışıldığı söylenen sosyalist eğilimli bir 
konfederasyon da işçi meselelerinin çözülmesinde bu ‘karşılıklı taviz 
mekanizması 'nın dışına kolay kolay çıkamayacaktır. Zira bugün işçi 
sınıfının ve sendikaların giicii, işverenlerle olan mücadelede pek ağır 
basmamaktadır. O bjektif şartlar işverenin yararınadır. Çalışmak 
isteyen bir insanın çalışma hürriyetinin bir çalışma hakkı haline 
gelip gelmemesi işverenlerin elindedir. Her türlü şartla çalışmaya  
can atan milyonlarca işsiz, işverenlerin bıı konudaki en biiyiik 
gücünü teşkil etmektedir. Sadece bu şart bile, sosyalist eğilimli bir 
işçi konfederasyonunun işverenlerle mücadelesinde ne kadar kolay 
yenik düşeceğini anlamak için yeterlidir. Tiirk-Iş 'in bugiin ayakta 
durabilmesi, ona bağlı sendikaların hepsinin Tiirk-Iş’in tutumunu 
beğenmelerinden çok, birçok meselenin çözülmesinde Tiirk-İş ’iıı 
pratik yardım larım  görmeleridir. Geniş işçi kütleleri ve sendikalar 
meseleleri henüz ideolojik açıdan çok, günlük çıkarları açısından 
görmektedir. Milyonlarca işçi için en önemli mesele, günlük ekmeğini 
sağlayacak işi bulmak ve bulunca da kaybetmemektir. Bunun için 
işçileri kınamaya kimsenin hakkı yoktur, işçi liderlerinin çoğunun 
dahi meseleleri günlük pratik çıkarlar açısından gördükleri bir 
dönemde, işçi kitlelerinin ideolojik nedenlerle kendilerini açlığa 
atmaları elbette beklenemez. Bu yüzdendir ki, işçiler, ‘m üstakbel' 
bir sosyalist düzenin kendilerine sağlayacağı nimetlerden söz 
edenler yerine, bugün ‘kapitalist düzen ’ içinde hayat şartlarını 
biraz olsun düzeltebildi pra tik yöneticilere itibar etmektedirler. 
Halen iş başında olan sendikacıların çoğıt, bu bakımdan başarılı 
sayılabilirler. Bunlar, biitiin yanılmalarına rağmen, pratikte politik  
güçlerden de faydalanm asını bilmekte ve sendikaların işçiye 
'belirli ölçüde ’fayda lı olmasını başarmaktadırlar. İşçiler gözünde 
de, genellikle en iyi sendikacı, ücretlerin arttırılmasını sağlayan 
sendikacıdır. Bunu başaran, diğer vasıfları ne olursa olsun 
sendikanın başında kalmakta ve işçiler tarafından tutulmaktadır.
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İşçiler sosyalist eğilim li sendikalara, sosyalist o lduktan için değil, 
kendilerine daha çok çıkar sağladıkları takdirde itibar edeceklerdir. 
Bugün işverenlerin kudreti o derecededir ki, onların açıkça cephe 
alacakları bir sendikanın ayakta durması hemen hemen imkansızdır. 
Politik ve sosyal (kamuoyu, basın) etkiler olmasa, hemen hemen 
hiç bir sendika, işvereni grevle dize getiremez. İşverenler, grevler 
karşısında çok defa 'ikna ’yo lu  ile boyun eğmektedir. D eğil grev 
yapmakta, bir işyerinde işçilerin örgütlenmesinde bile, işverenin 
açıkça cephe alması halinde, sendikanın o işyerine girmesi çok giiç 
bir meseledir.

“Bunkırı belirtmekteki amacımız, bu güçlükler karşısında 
sendikaların hiç bir şey yapamayacaklarını söylemek, sendikaların  
gücünü küçümsemek değildir; amacımız, güçlüklerin gerçekçi bir 
şekilde göz önünde tutulması ve mücadelenin bu şartlara göre 
ayarlanması zorunluluğuna dikkati çekmektir.

“Bu şartlar altında bazı sendikaların T iirk-İş’ten ayrılarak ayrı 
bir konfederasyon kurmaları, Türk sendikacılığı ve işçi hareketi 
için iyi sonuçlar doğurmayacaktır. Böyle bir ayrılma, Tiirk-İş ’in 
zayıflayacağı tahminlerine dayanıyorsa, aldatıcıdır. Örneğin AID, 
artık zayıflıyor ve işçilerin bir kısmı ona itibar etmiyor diye Tiirk- 
İş 'e yaptığı yardımı kesecek midir? Aksine arttıracak ya  da Tiirk-İş ’e 
başka yollardan yardım  sağlama çareleri arayacaktır. Aynı şekilde, 
işverenlerin de 'belirli bir süre için ’Tiirk-İş ve ona bağlı sendikaların  
isteklerini nisbi bir hoşgörü ile karşılayacaktan muhakkaktır. 
Tiirk-İş’in tamamen kendi partisine mensup sendikacıların eline 
geçmesinden memnuniyet duyacak olan iktidarın bile, ikinci bir 
konfederasyon karşısında bugünkü Tiirk-İş kadrosuna 'şim d ilik’ 
güçlük çıkarmayacağı düşünülebilir. D iğer taraftan, böyle bir 
konfederasyon kurulunca, Tiirk-İş de bugün eleştiri konusu olan 
politikasında aşırılığa kayma zorunda katacaktır. Başka bir deyişte, 
AID 'ye ve onun bağlı bulunduğu çevrelere, işverenlere ve iktidarlara  
daha fazla yaklaşacaktır. Nitekim, yukarıda eleştirilerimize konu 
olan bildirinin, TİP Büyük Kongresinde Tiirk-İş ’e yöneltilen  
hücumlara karşı bir tepki olmadığı söylenebilir mi? TİP ’in tutumu, 
Tiirk-İş yöneticilerinin böyle bir bildiri yayınlamaları için elbette 
bir 'mazeret' değildir. Önemli olan, Türkiye’nin sosyal yapısını 
değiştirmek isteyen bir partinin, iyi hesaplanmamış bir hareket
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sonunda, olayların kendi politikasından aksi yönde gelişmesine 
yardım cı olmasıdır. ”

Bu uyarılar etkili olmadı. Bir sonraki adım, D İSK 'in 13 Şubat 1967 günü 
kurulması oldu.
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Farklı Boyutlarıyla Evde Çalışma

Ayşe G özd e  Koyuncu*

Giriş

1990’lı yıllardan itibaren toplumsal yapıda ve üretim sistemlerinde bilginin 
ön plana çıkmasıyla birlikte, özellikle Avrupa’da evde çalışmanın farklı bir şekli 
yaygınlaşm aya başlamış, günümüzde artık evde çalışma geleneksel el emeğine 
ve kol gücüne dayalı üretimin yanında iletişim teknolojilerinin kullanımıyla 
özellikle hizmet sektöründe evlerde gerçekleştirilen, “evden çalışma” olarak da 
ifade edilen çalışma biçimini de kapsar hale gelmiştir.

Çalışma şekillerinin gün geçtikçe çeşitlenmesi ve yaygınlaşması evde 
çalışma şeklini daha önemli ve ilgi çekici hale getirmekte, Türkiye’de sosyal 
bilimler yazınına bakıldığında ise konu ile ilgili çok fazla doküman bulunmadığı 
görülmektedir. Bu çalışma, evde çalışma kavramını geleneksel üretimde bulunan 
“ev eksenli çalışanlar” ve m odem  anlamda evde çalışan “evden çalışanlar” 
şeklinde iki gruba ayırarak inceleyip, ortaya çıkış nedenlerini, çalışma koşullarını, 
çalışanlar ve işverenler açısından olumlu ve olum suz taraflarını karşılaştırmalı 
olarak ele almaktadır.

1. G enel A n la m d a  E vde Ç alışm a

1980’lerin ortalarından itibaren endüstrileşme sürecindeki büyük dönüşümlerle 
birlikte çalışma yaşamının her boyutunda iş ile ilgili önemli değişiklikler 
yaşanmaya ve iş birçok farklı şekle bölünmeye başlamıştır. Gitgide çalışılan 
zaman ile boş zaman, ev ile işyeri, eğitim ile çalışma, bağımlı ile bağımsız 
çalışma, üreticiler ile tükcticilcr, girişimciler ile sektörler kavramları arasında bir 
iç içe geçm e söz konusu olmaya başlamıştır.

* Arş. Gör. AÜ SBF.
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En genel anlamıyla evde çalışma; pazara yönelik olarak üretilen mal ve 
hizmetlerin kişilerin evlerinde üretilmesi olarak ifade edilebilmekledir. Bu çalışma 
şekli Fordist üretim sisteminden Post-fordist üretim sistemine geçişte firmaların 
küresel rekabete uyum sağlayabilmek ve üretim maliyetlerini düşürebilmek 
için gerçekleştirilen üretimin bir kısmını evlerde çalışan kişilere yönlendirmesi 
şeklinde ortaya çıkmıştır (Karadeniz, 2004:25-26).

ILO’ıuın 177 Sayılı sözleşmesinde “ev işçisi” şu şekilde tanımlanmaktadır:

“Ev işçisi, kendi evinde veya işverenin işyeri dışında olmak kaydıyla kendi 
seçtiği yerlerde, bir ücret mukabilinde, malzeme, ekipman ve diğer girdilerin 
kendisi, işveren veya aracı tarafından temin edilmesine bakılmaksızın, üretim 
ya da servisin işveren tarafından kararlaştırıldığı, işverence belirlenen mal ve 
hizmetlerin üretimi için çalışan kişidir. Ev işçisi; ulusal yasa, tüzük ve mahkeme 
kararları uyarınca bağımsız çalışma için gerekli olan özerklik ve bağımsızlığa sahip 
olmayan kimsedir.” (1LO, http://www.ilo.org/ilolex/english/convdispl.htm).

Evde çalışanlar işçi statüsünde çalışabileceği gibi işveren statüsünde de 
evde çalışmak söz konusu olabilmektedir. Genel olarak kimlerin evde çalışanlar 
kapsamına dâhil olduğu aşağıdaki tabloda da ayrıntılı bir şekilde gösterilm ektedir 
(Felstead ve Jewson, 2000:16). Buna göre;

Evde Çalışma İlişkisi İçinde Bulunanlar

Ev Merkezli İşverenler Ev Merkezli Çalışanlar

Ev Merkezli Kııçiık Ev Merkezli t ereli i 

işçilerMal Üreticileri

Ürettikleri mal ya da hizmetin nihai 

kullanıcıları ile birebir ilişki 

içindedirler

Ürettikleri mal ya da hizmet 

üçüncü kişiler ya da sipariş

verene tahsis edilmiştir.

Yüksek takdir yetkisine sahip ev 

merkezli ücretli çalışanlar

Düşük takdir yetkisine sahip 

ev merkezli ücretli çalışanlar 

Ev işçileri

Uzmanlar ve yönetici olarak 

çalışanlar

Rutin beyaz yakalı ve kol 

işçileri
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Evde çalışmada belirleyici unsur işin yapıldığı yer yani evdir. Bununla 
birlikte gerçekleştirilen üretimin pazara yönelik olması diğer bir önemli unsuru 
oluşturmaktadır. Evde çalışan kimse gerçekleştirdiği üretimi kendi hesabına, 
aracıya, taşerona ya da işveren ya da fabrika adına yapıyor olabilmektedir. 
Çalışanın kayıtlı olma durumu çoğunlukla söz konusu olmadığından çalışma 
biçiminin adlandırılması da oldukça zor olmaktadır. Adlandırmadaki zorluk evde 
çalışma biçiminin ücretli istihdam ilişkisine dâhil edilip edilemeyeceğinde de 
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle genel anlamda evlerde gerçekleştirilen üretimin 
büyük bölümünün enformel sektörün kapsamı içerisinde değerlendirilmesi söz 
konusu olmaktadır. Ancak üretim ilişkilerinin yeniden şekillenmesi ile evde 
çalışmanın niteliği de değişmekte ve evde gerçekleştirilen üretimin bir bölümü 
formel sektör kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Günümüzde pek çok 
çalışan işyerine gitmeksizin bilgisayarlar ve diğer iletişim araçlarını kullanarak 
uzaktan çalışmaktadırlar. En genel tanımlama ile tele- çalışan olarak adlandırılan 
bu kesim bir iş sözleşmesine bağlı olarak diğer işyerinden çalışanlarla aynı 
haklara sahip bir biçimde çalıştığından, bu grubun enformel sektör kapsamında 
değerlendirilmesi mümkün olmamaktadır. Ayrıca formel bir işyerinin üretim 
maliyetlerini düşürm ek amacıyla enformel işçi çalıştırması durumu da dikkate 
alındığında, evde çalışan bu kesim için yine kayıtdışılık söz konusu olmaktadır. 
Bu durum enformel sektörün formel sektörü tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı 
görüşünü de desteklemektedir. (Varçın, 2003:208). Özellikle evde gerçekleştirilen 
parça başı üretim bu durumu net bir biçimde ortaya koymaktadır. Tüm bunlar 
dikkate alındığında evde çalışmanın tamamının enformel ekonomik faaliyetler 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmamakta, bunun belirlenmesinde 
ise gerçekleştirilen üretimin niteliği, kimin için gerçekleştirildiği gibi unsurlar 
belirleyici olmaktadır.

Tarihi çok yeni olmamakla birlikte, D İE1 tarafından Türkiye’de evde çalışanlar 
ile ilgili 2001 yılına ait bulgular şu şekilde sıralanmaktadır.

Türkiye’de evde çalışan kişilerin oldukça büyük bölümü Tarım Dışı 
İmalat Sanayinde ve büyük oranda kendi hesabına çalışmaktadır. Yine evde 
çalışanların büyük çoğunluğunun -özellikle kadınların- bir çeşit yoksullukla 
baş etme stratejisi olarak evde üretimde bulunarak aile gelirine katkı sağlamayı 
amaçladıkları bilinmektedir. Yapılan diğer araştırm alar da dikkate alındığında 
toplam evde çalışanların yarısından fazlasını oluşturan bu kesimin de büyük 
çoğunluğunu eğitim ve vasıf düzeyi düşük kadınlardan oluştuğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.

i Devlet İstatistik Enstitiisü'nün (DİE) ismi 2006 yılı içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle çalışmada bu tarihten önceki verilerde kuruma ait eski isim ve web 
adresi kullanılmıştır.
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Tablo 1.1 Evde Çalışanların Yıllar İtibariyle İşteki Durumlarına Göre 
Dağılımı
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1995 16 17 1 77 7 118

1996 10 17 1 116 48 192

1997 14 50 0 125 28 217

1998 20 44 0 121 12 198

1999 23 42 1 211 111 389

2000 27 42 1 153 54 277

2001 17 50 1 113 22 203

Kaynak: DİE HHİA Veri Tabanı www.die.gov.tr 12.12.2003 tarihli (aktaran; Karadeniz, 2004:28)

Bununla birlikte DPT Toplumda Kadın Katılımı Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’na (2001) göre; evde çalışan üeretli\maaşlıların % 91.7’si, yevmiyelilerin 
% 97.4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Ancak yukarıda verilen bu rakam lar sadece 
gerçeğe yakın olduğu düşünülen birer tahmindir. Çünkü bu çalışma şeklinin 
görünmezliği sayı itibariyle kesin sonuçlar vermeyi güçleştirmektedir.

Evde çalışma içerisinde kadınların yoğun olduğu düşüncesi dikkate alındığında 
aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere Türkiye’de evde çalışanların yıllar itibariyle 
dağılımlarına bakıldığında, çalışanların oldukça büyük bölümünün kadınlardan 
oluştuğu bir kez daha görülmektedir. Ancak bu durum ev içi işbölümünde kadına 
düşen iş ve sorumlulukları değiştirmemekte, kadının statüsünü “çalışan kadın” 
statüsüne dönüştürmemektedir.

Tabloya genel olarak bakıldığında evde çalışanların sayılarının yıllar geçtikçe 
düzenli olarak artması gibi bir durumun söz konusu olmamasının yanı sıra 
1995’den 2006’ya kadar bir miktar artış olduğu da görülmektedir. 1995 yılında 
214 bin olarak görünen evde çalışan sayısı 2006 yılı birinci dönem itibariyle 271 
bin olarak hesaplanmaktadır.
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Tablo 1.2 Evde Çalışanların Yıllar İtibariyle Sayıları (Bin Kişi)

Yıllar Kadın (Bin) Erkek (Bin) Toplam (Bin)

1995 182 32 214
1996 110 26 137
1997 201 61 262
1998 194 33 227
1999 334 187 521
2000 200 59 259
2001 175 27 203
2002 214 29 243
2003 221 23 243
2004 233 29 261
2005 260 23 283
2006 249 22 271

Kaynak: TÜİK veri tabanı .www.tuik .gov.tr. 2007

2. Evde Çalışmanın Türleri

Evde çalışma bilindiği gibi oldukça eski bir çalışma şekli olarak kabul 
edilmektedir. Sanayi Devriminden önce tarım toplumlarında üretim evde, aile 
bireyleri tarafından gerçekleştirilmcktedir. İşin ev dışında gerçekleştirilmesi 
ancak evin başka bir bölümünde ya da uzantısında gerçekleştirilmesi ile mümkün 
olmaktadır. Sanayi Devriminden sonra fabrika tipi yapılanmaların ortaya 
çıkmasıyla iş, ev dışında bir yere, “işyeri” ne taşınmıştır.

1970’li yıllara gelindiğinde ise var olan üretim sisteminin krize girmesi ve 
içinde bulunulan ekonomik bunalım yeni bir yapılanmanın gerekliliğini ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda 1980’Ii yıllar, ihracata dayalı sanayi politikalarının 
gündeme geldiği ve dünya pazarlarında yer almanın önem kazandığı bir dönemi 
oluşturm aktadır ve bilindiği gibi küreselleşme ile birlikte dünya pazarlarında yer 
almak ise ancak ucuz üretim ile mümkün olmaktadır.

Böylece gelişmiş, gelişmemiş tüm ekonomilerde işletmelerin hedefinin, 
gittikçe artan oranda işgücü maliyetlerinin düşürülmesine yöneldiği görülmüş ve 
bu amaçla, üretim sürecinde “esnekleşme” yeni bir üretim biçimi olarak ortaya
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çıkmıştır. Bu şekilde işletmeler tam zamanlı çalışan sayısını düşürerek esnek 
çalışma biçimlerini ve fason üretimi uygulamaya koymuşlardır. Fason üretimin 
yaygınlaşmasıyla birlikte sözleşmeli işçi çalıştırma, aile emeğini kullanma 
ya da eve iş verme gibi yöntemleri kullanarak üretim maliyetlerini düşünmeyi 
amaçlamaktadırlar. Bu şekilde evde çalışanlar “ev eksenli çalışanlar” olarak 
adlandırılmakta ve büyük çoğunluğu düşük ücretli, düzensiz çalışan geleneksel 
işçilerden oluşmaktadır.

Günümüzde artık evde çalışma uygulaması, fazla nitelik gerektirmeyen el 
becerisine dayanan işlerin yapıldığı geçmişteki klasik evde çalışmaya ek olarak; 
yeni iletişim teknolojilerini kullanmaya dayalı, yüksek nitelik gerektiren işlerde 
de uygulanmaktadır.

Bir başka deyişle, bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki gelişm eler çalışmanın 
şeklinde de büyük değişikliklere neden olmaktadır. Bu teknolojiler sayesinde 
artık çalışanlar işyerinden uzakta da çalışabilmektedir. Ancak bu şekliyle iş 
hayatı, işgücünden de yeterli donanıma sahip olmasını beklemektedir. Bu eğitim 
düzeyine ve yeterliliğe sahip olanlar yeni çalışma düzeninde kendilerine uygun 
işlerde yer alabilirken eğitimsiz ve donanımsız kesim iş hayatından dışlanmakta 
ve bu nedenle birçoğu “standart dışı” olarak ifade edilen çalışma biçimlerine 
yönelmektedirler. Bu çalışmada da yeni çalışma ilişkileri içerisinde kendisine yer 
bulan ve yeni teknolojileri kullanarak evlerinden işlerini yürüten kesim bir evreni 
oluştururken, çalışma hayatından dışlanmış, kendisine uygun iş bulamadığı için 
evlerinde parça başı üretimde bulunan bir kesimse -ki bunların neredeyse tamamı 
kadınlardan oluşmaktadır- ikinci evreni oluşturmaktadır.

2.1. Ev Eksenli Ç alışm a

Evde gerçekleştirilmekte olan bu üretim şekli sosyal bilim ler alanında 
yapılan araştırmalarda “eve iş verme”, “evde parça başı çalışma” , “ev merkezli 
üretim” ve “ev eksenli çalışma” gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Yapılan 
araştırmalar dikkate alındığında; bu çalışma şekli ile ilgili üç gerçek genel olarak 
kabul görmektedir. Bunlardan ilki, ev eksenli çalışma şeklinin dünyanın pek çok 
bölgesinde önemli bir işgücü kaynağı oluşturduğudur. İkinci olarak bu çalışma 
şekli özellikle kadın işgücü açısından çok önemli bir kaynak niteliği taşıması ve 
son olarak da ev eksenli çalışma şeklinin, günümüz kilit endüstrilerinde oldukça 
önemli görülmesi gelmektedir. Ev eksenli üretim, tekstil ve giyim endüstrisi, deri 
endüstrisi, hah yapımı ve elektronik gibi alanlarda hâkim konumda bulunmaktadır 
(Carr, Chen ve Tate, 2000:128).
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Son yıllarda yapılan araştırm alar bu üretim şeklinde özellikle kadınların 
ağırlıklı olarak yer aldıklarını göstermektedir. Günümüzde yaşanan teknolojik 
gelişmelerle birlikte bilginin ön plana çıkmasıyla işgücünde aranan nitelikler 
değişmiş, artık eğitim düzeyi yüksek, vasıflı diyebileceğimiz işgücüne olan 
ihtiyaç artarken eğitim ve vasıf seviyesi düşük kesim işgücünün dışına itilmeye 
başlamıştır. Ülkemizdeki genel duruma da bakacak olursak az önce bahsedilen 
işgücünün dışına itilen kesimin daha çok kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Bu 
anlamda içinde bulunulan ekonomik şartlar çalışmaya mecbur ederken yapılan 
işin yüksek vasıf gerektirmemesi, evde gerçekleştirilmesinden ötürü ailenin ve 
eşin olumlu yaklaşması ve ev işlerinin aksamayacak olması, kadınların ev eksenli 
çalışmayı tercih etmelerinde önemli rol oynamaktadır.

Bu şekilde “ev eksenli çalışanların” bugünkü çalışma koşullan ve aldıkları 
ücrctlcr açısından emek pazarının en savunmasız bölümünü oluşturdukları açıktır. 
Evde gerçekleştinlm ekte olan bu üretim, ara mal üretimi ya da nihai mal üretimi 
şeklinde olabilmektedir. Bu anlamda özellikle evde nihai mal üretenler için 
üretim zincirinin son halkasını oluşturduklarını ve bu şekilde sömürü koşullarına 
en fazla maruz kalan kesimi oluşturduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.

Tüm bu nedenlerin yanı sıra kadınlar çalışmaktan mutlu olduklarını dile 
getirmektedirler. Evde çalışan kadınlar açısından çalışmanın verdiği mutluluğun 
yanı sıra çevrelerinden takdir görmenin ve bir şeyler üretmenin kendilerine 
güvenmelerinde büyük önem taşıdığı ve bu sayede kazanç sağlamanın onları 
motive ettiği ve yaşam kalitelerinin de arttığı görülmektedir. Bu anlamda ev 
eksenli çalışma pek çok sorunu olan bir çalışma türü olarak görülmekle birlikte, 
kadınların daha güvenli olmalarını sağlayabilmekte ve aile içindeki pazarlık 
gücünü arttırabilm ektedir (İşık, Çil ve Bingöl, 2001: 4).

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, ev eksenli çalışma, yalnızca kadınları 
eve hapseden, toplumdan soyutlayan ve ataerkil/cinsiyete dayalı güç ilişkilerini 
yeniden üreten bir yapı olarak görülmemektedir. Hatta çeşitli nedenlerle evde 
çalışmaya zonınlu olan veya tercih eden kadınların, topluma katılma ve örgütlenme 
potansiyelini harekete geçiren, ayrıca ailedeki rollerini değişime uğratan bir 
süreç olarak görmek de olanaklıdır. Dolayısıyla bu bir var olma stratejisi 
olduğu gibi, kadınların toplum ve aile içindeki güç ilişkilerini dönüştürmesinde 
stratejik bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, bu kadınların çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi ve sosyal güvenlik haklarından yararlandırılması ve 
örgütlenmeleri gibi konular gündeme gelm ektedir (Eraydm ve Türkün, 2002: 25). 
Yapılan çalışmalarda ev eksenli çalışan kadınların elde etmek istedikleri haklara 
bakıldığında büyük önceliğin örgütlenmeye ve yasal sosyal güvenliğe verildiği 
görülmektedir.
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Günümüzde ev eksenli çalışma şeklinin enformasyon teknolojilerindeki 
gelişmelerle birlikte işyeri tabanlı ve beyaz yakalı çalışanlarda dayaygm laşm asıyla 
çok farklı mesleklerin, ücretlendirme sistemlerinin ve iş anlaşmalarının ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (Huvvs ve Podro, 1995: 1). Bu anlamda evden çalışma 
olarak da adlandırılan bu çalışma şekli ile ilgili bilgilere aşağıda ayrı bir başlık 
altında yer verilmektedir.

2.2 E vden  Ç alışm a

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişm eler birbirinden bağım sız hareket 
eden ancak sanki tek bir işletmeymiş gibi birlikte faaliyet gösteren sanal 
organizasyonların, coğrafi açıdan farklı yerlerde olup da aynı ya da farklı 
işletmelerde çalışanları e-posta, video-konferans, faks, internet gibi teknolojik 
araçlar ile çalışmalarını sağlayan sanal takımların, çalışanların işleri istedikleri 
zaman, istedikleri yerde çalışmasına olanak tanıyan farklı bir işyeri ortamı olan 
sanal işyerinin oluşmasını sağlamıştır (Akkirman, 2004: 1-2).

Çalışanlara ihtiyaç duydukları esnekliği sağlayan biriş alternatifini ortaya koyan 
evden çalışma, geleneksel ve merkezi işyerinin, coğrafi ve örgütsel engellerini 
kaldırmak için, bilgi ve iletişim teknolojisinin esnek işyeri ile birleştirilmesi 
olarak ifade edilebilmektedir. Kavram, çalışanların düzenli iş saatleri içerisinde 
ofis yerine evde çalıştığı bir iş düzenlemesi olarak da tanımlanabilmektedir 
(Naktiyok ve İşcan: 2003: 54).

Gerçekten de şu anda işyerlerine arada sırada uğrayan bunun dışında telefonla 
ya da internet aracılığıyla satış yapan satıcılar, mimarlar, birçok sanayi kolunda 
çalışan danışmanlar, terapist ve psikologlar, müzik ve yabancı dil öğretmenleri, 
sigortacılar, avukatlar, üniversite için çalışan araştırm acılar ve daha birçok beyaz 
yakalı teknisyen ve profesyonel tarafından birçok iş evde yapılabilmektedir 
(Toffler, 1981: 268). Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta evden 
yürütülen çalışma şeklinde çalışanların bir işyeri veya işverene bağlı olması ve 
düzenli bir şekilde evde çalışma zorunluluğu içinde bulunmasıdır. Bu şekilde 
çalışanlar, malzeme almak ya da toplantı gibi nedenlerle nadiren işyerine giden ve 
çalışma günlerinin çoğunu evde geçiren “tam zamanlı evde çalışanlar” ve haftada 
iki veya üç gün evde çalışan “yarı zamanlı evde çalışanlar” olarak iki farklı gruba 
ayrılmaktadırlar (Naktiyok ve İşcan, 2003:55). Bu bağlamda lam zamanlı ya da 
yarı zamanlı çalışmaya uygun işler ise şu şekilde sıralanabilmektedir:
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Tablo 2.2.1 Tam zamanlı ya da Yarı Zamanlı Evden Çalışma Uygun İşler

İŞ ÜN VAN I TAM-ZAMANLI 
EVDEN ÇALIŞMA

YARI-ZAMANLI 
EVDEN ÇALIŞM A

Muhasebeci *

Reklamcı *belki *

M imar * *

Denetimci * *

Yazar * *

İnşaat Mühendisi * *

İstatistikçi *belki *

Gazeteci * *

Dizayn Mühendisi *

Endüstri Mühendisi *

Finansal Analist * *

Ekonomist *belki *

Genel Sekreter *

Bölüm Genci Müdürü * *

Veri Girişi Memuru * *

Veri Araştırma Uzmanı * *

Öğretim Üyesi *

Sistem Programcısı *

Yazılım Mühendisi *

Sistem Mühendisi *

Tele-Pazarlamacı * *

Telefon Operatörü * *

Alım Müdürü *belki *

Pazarlama Analisti * *

Satış Temsilcisi * *

Pazarlama Müdürü *

Personel Müdürü *

*= Uygun *belki= Bazı çalışanlar için Boşluk= Uygun Değil

Kaynak: Nilles, Jack, M anaging Teleworking: Strategies For M anaging the Virtual W orkforce, John 
W iley&Sons, Inc., 1998,New York ‘dan aktaran A kkirm an, 2004:73.
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Elektronik ev çalışmasında çalışanın işini yapabilmesi için gerekli olan 
donanım işçinin evine kurulmakta, ağ sistemiyle işçi kendisine verilen işi 
uzaktan yerine getirmekte ve merkeze ya da gerekli yerlere ulaştırabilmektedir. 
Burada önemli olan işçinin işini yapmasıdır, ne zaman yaptığı ise çok fazla önem 
taşımamaktadır (Aktay, 1999: 59).

Elektronik ev çalışmasıyla ilgili olarak öne sürülen bir görüşe göre işveren 
açısından daha yüksek kazanç anlamına gelse de çalışan açısından bakıldığında 
ev eksenli çalışma şeklinde de olduğu gibi bir tecrit durumunun söz konusu 
olduğu ve sosyalleşmenin ve bir araya gelmenin engellendiği ileri sürülmektedir 
(Altuğ, 1994: 65). Ancak Toffler (1997) bu görüşe karşı çıkmaktadır. O ’na göre 
fabrika üretiminde de tecrit söz konusudur. Fabrika üretimi kişinin ailesinden 
ve sosyal hayattan yabancılaşmasına sebep olmaktadır. İşyerinde akşama kadar 
çalışıp yorulan bir kişi eve geldiğinde yemek yiyip biraz televizyon seyredip 
uyumaktadır. Ancak evde çalışan bir kimse akşama kadar evde çalıştığından 
dışarıya çıkmaya ve sosyal ortamlara katılmaya ihtiyaç duyacaktır. Ona göre 
bireyler haftanın belirli günlerinde işyerine gidebilmeli diğer günler evden 
çalışabilmelidirler (Toffler, 1997: 36-37).

Türkiye’deki duruma bakıldığında 1999 yılında ülkemizde yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına göre bilişim sektörü, 1960 sonrasında Türkiye’ye 
akademisyenler ve kamu sektöründe çalışan üst düzey teknik kadro aracılığıyla 
taşınmıştır. İlk nesil bilişim ciler arasında kadınlara rastlanmamakla birlikte 
kadınların bu sektöre katılımları 1970’ler ve sonrasında ikinci nesil bilişim ciler 
vasıtasıyla gerçekleşmekte ve günümüzde de artan oranda devam etmektedir. 
Yine araştırma sonuçlarına göre işi evden yürütenlerin işe ilişkin görüşleri 
farklılaşabilmektedir.

O lum lugörüşbelirtenlerleolum suzgörüşesahip olanların sayıları hemen hemen 
aynı olmakla birlikte olumlu görüşe sahip olanlar işin evden yürütülmesinin verimi 
ve başarıyı arttıracağını ve kendilerine zaman kazandıracağım ifade etmektedirler. 
Olumsuz görüşe sahip olanlar ise, bu sürecin kişiyi yalnızlığa ve iletişimsizliğe 
iteceğini, disiplinsizlik getireceğini, ev ortamının iş verimini düşüreceğini ve 
ev içi sorumlulukların çalışmaya engel olduğunu öne sürmektedirler (Ecevit, 
Hoşgör, Tokluoğlu,1999: 20-22).

2002 yılında İstanbul’da 664 bilgi işçisi üzerinde yapılan bir araştırmaya 
göre cinsiyet, medeni durum, gelir, yaşı küçük çocuğa sahip olma ve ev-işyeri 
uzaklığı gibi bireysel ve ev niteliğine ilişkin faktörlerin çalışanların evden 
çalışmaya ilişkin tutumları üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine

5 0 6 Prof. Dr. A lpaslan Işıklı’ya Arm ağan



aynı araştırmanın sonuçlarına göre evden çalışma; verimlilik ve tatmin düzeyleri 
düşük olan ve iş ortamında üstleriyle iyi ilişki geliştiremeyen çalışanlar açısından 
da daha fazla tercih edilmektedir. Araştırmaya katılan 664 bilgi işçisinin % 72’si 
evden çalışma düzenlemesine olumlu baktığı ifade edilmektedir. (Naktiyok ve 
İşcan, 2003: 70).

Bu şekilde evden çalışma uygulamasının özellikle çalışanlar ve şirketler 
açısından sağladığı avantajlar da dikkate alındığında zamanla daha da 
yaygınlaşacağı düşünülmektedir. Coğrafi açıdan tüm sınırları ortadan kaldıran 
bu çalışma şeklinde yine teknolojinin kullanımıyla birlikte şirketlerin işgücüne 
ulaşabilmesi ya da yine çalışanların işe ulaşabilmesi düşünüldüğü kadar zor 
olmamaktadır. Sanal ortamda pek çok kişiye ulaşan iş ilanlarının yanı sıra 
sokaklarda elden dağıtılan ya da çeşitli yerlere asılan ilanlar ile de bu çalışmanın 
evrenini oluşturan ve daha önce yukarıda açıklanan evde çalışan iki kesime de 
kolaylıkla ulaşılabilmekte, iş ve işgücü bir araya getirilebilmektedir.

Buraya kadar olan bilgiler ışığında mekânsal açıdan her ikisi de ev ortamında 
gerçekleştirilen ev eksenli çalışma ve evden çalışma şekilleri açısından, ortaya 
çıkış nedenleri, çalışmanın deneyimleniş ve algılanış biçimleri itibariyle aralarında 
fark olup olmadığı, var ise ne tür farkların olduğu ve hangi düzeylerde ortaya 
çıktığı sorularına cevap arayan bir araştırma yapılmıştır.

3. E vde Ç a lışan lar  Ü zerine  B ir  A lan  Ç alışm ası

3 .1. A raşt ırm an ın  A m a c ı  ve  Y ön tem i

Bu çalışma ev eksenli çalışmayı yukarıda bahsedilen iki boyutuyla yani parça 
başı iş ve elektronik evde çalışma şeklinde inceleyip, ortaya çıkış koşullarını, tercih 
edilme nedenlerini, çalışma ilişkilerine etkilerini, olumlu ve olumsuz yönlerini, 
ortak ve farklı boyutlarını karşılaştırmalı olarak ele almayı amaçlamaktadır.

Gerek parça başı üretim olsun gerekse de evden çalışanlar olsun, her iki kesim 
için de işyerinin “ev” olmasının yarattığı mekansal ve zaman açısından ortaya 
çıkan zorluklardan dolayı bu çalışmada niceliksel araştırma yöntemlerinden 
anket çalışması uygulanmıştır. Yukarıda bahsedilen iki kesimden parça başı 
üretimde bulunanlara geleneksel anket türlerinden elden bırakıp alma ve biçimsel 
mülakat uygulanmıştır. Araştırma evrenini oluşturan diğer evden çalışan kesime 
ise dağınık olmaları ve ulaşım güçlüğünden dolayı e-posta anketi uygulanmıştır.

Yapılan çalışmanın araştırma evrenini yapmakta oldukları iş, nitelik gerektirsin 
ya da gerektirmesin, kendi hesabına, bir aracıya ya da işverene yapılıyor olsun,
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tam zamanlı ya da yarı zamanlı olsun fark etmeksizin evlerinde çalışan herkesi 
kapamaktadır. Bu alanda evlerinde özel bir bilgiye gerek kalmaksızın el emeğine 
ve kol gücüne dayalı işlerde üretim gerçekleştiren ve yapmakta oldukları iş 
yüksek nitelik ve bilgi gerektiren, bir firma adına ya da kendi hesabına çalışan iki 
farklı grup bulunmaktadır. Bu iki gruba kendi çalışma şekline uygun olarak iki 
farklı anket uygulanmıştır.

Anket sorularının hazırlanmasından sonra birinci grup ankete katılacakların 
bulunması için henüz tüzel kişiliği bulunmayan bir birlik ile bağlantıya geçilmiş 
ve 10 kişiye anket uygulanmıştır. Buna ek olarak Çankaya Belediyesinin kadınlar 
lokaline gidilerek yirmi kişiye daha anket ve biçimsel mülakat uygulanmıştır. 
Son olarak SHP Kadın Kolları tarafından düzenlenen kermeste de 10 kişiye daha 
anket uygulanabilmiştir.

Anketin uygulanacağı ikinci kesim için yakın çevrede evde çalıştığını bilinen 
kişilerden ve akademik çevreden yardım alınmıştır. Bu şekilde kar-topıı öm eklem  
tekniği ile söz konusu kişilerin tanıdıklarına da anketleri e-posta yoluyla 
iletmeleri istenmiştir. Bu yolla toplam 43 kişiye anket gönderilmiştir. Nisan 
2005- Haziran 2005 tarihleri arasında katılımı beklenen bu anketlere toplam 31 
cevap alınabilmiştir.

Alan çalışması aşamasında karşılaşılan en büyük kısıt çalışılan yerin ev olması 
ve bu nedenle çalışanlara ulaşmadaki güçlüktür. Bununla birlikte çalışanların 
büyiik bölümünün kayıt dışı çalışıyor olması da bu kesimi görünmez kılmaktadır. 
Ayrıca bunlara ek olarak özellikle parça başı üretimde bulunan kesim için 
kendisini çalışıyor olarak görmeme ya da eş ve yakın çevreden çekinme nedeniyle 
konuşmama da anket uygulamasındaki diğer bir sorunu oluşturmaktadır.

Bununla birlikte araştırmanın ikinci grubuna uygulanan anketlerin internet 
ortamında e-posta aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu nedenle anketi dolduranlarla 
bire bir görüşülememesi araştırmanın diğer bir kısıtlılığını oluşturmaktadır. 
Bu şekliyle herhangi bir zorlama olmaması sebebiyle cevaplandırıcının anketi 
görmezden gelme veya dikkate almama ihtimali bu anket uygulamasının en büyük 
kısıtını oluşturmaktadır. Karşılıklı görüşememe nedeniyle soruların algılanış şekli 
ya da cevaplayan açısından anketin yorumlanmasını etkileyen bireysel faktörler 
anketin uygulamasının bir başka kısıtlılığını oluşturmaktadır. Ayrıca evden 
çalışanlar arasında sadece e-postası olanlara ulaşılabildiğinden anketin bu kesime 
uygulanabilmesi de araştırma açısından başka bir kısıtlama oluşturmaktadır.
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3.2. A raşt ırm an ın  B ulguları  

3.2 .1 . S o sy o -D em o g ra fik  B ulgu lar

Uygulanan anketlerde yer alan soruların sıralanış biçimi de dikkate alındığında 
ilk olarak ankete katılanlar ile ilgili demografik bilgilere yer verilmektedir. Buna 
göre öncelikle ankete katılan toplam 71 kişinin yaş dağılımlarına bakıldığında; 
ev eksenli çalışanların % 40’ınm 40-50  yaş aralığında, % 20’sinin 20-30 yaş 
aralığında olduğu, evden çalışanların ise % 5 1,6’sının 30-40 yaş aralığında, 
% 32,3’ünün 20-30 yaş aralığında olduğu görülmektedir. 40-50  yaş aralığında 
çalışanların oranı ise %  16,1 olarak ortaya çıkmaktadır.

Tablo 3.2.1.1 Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışma Biçimlerine ve Yaş 
Gruplarına Göre Dağılımları

ÇALIŞM A TÜRÜ

EV EKSENLİ 
ÇALIŞMA

EVDEN
ÇALIŞM A

Toplam

Sayı % Sayı % Sayı %

D
20- 1 2,5 1 1,4

m
D 20-30 8 20,0 10 32,3 18 25,4

O 30-40 6 15,0 16 51,6 22 31,0
c/> 
<■ 40-50 16 40,0 5 16,1 21 29,6
>

50-60 6 15,0 6 8,5

60+ 3 7,5 3 4,2

Toplam 40 100,0 31 100,0 71 100,0

Genel ortalamaya bakıldığında evlerinde çalışanlar arasında en büyük 
çoğunluğun 30-40 yaş arası çalışanlardan oluştuğu, ancak ev eksenli çalışanların 
yaş ortalamasının evden çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Bu durumun nedeni olarak ankete katılan ev eksenli çalışanların, genellikle 
emekliliğini doldurmuş ya da çocuğu okul çağında olduğu için özel bakıma gerek 
kalmayan ancak ekonomik açıdan çalışmak durum unda kalan kişiler olmalarıdır. 
Ancak ev eksenli çalışanlara genel profillerine bakıldığında da çoğunlukla eğitim 
seviyesi düşük, evli ve çocuk sahibi kişiler oldukları ve bu çalışına şeklinin 
özellikle de kadınlar tarafından tercih edildiği uygulanan anketlerde de yine 
açıkça görülmektedir.
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Evden çalışanlara baktığımızda ankete katılanların büyük çoğunluğunun orta 
yaşlı olarak nitelendirilebilen çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Ancak bunun 
nedenini de uzun süren eğitim dönemi oluşturmaktadır.

Genel tabloya bakıldığında 30-40 yaş arasında çalışanlarla, 40-50 yaş arasında 
çalışanların oranları arasında büyük bir fark bulunmamakla birlikte; son olarak ankete 
katılanların yaş dağılımlarına bakarak; “ev eksenli çalışanların” yaş ortalamalarının 
“evden çalışanlara” kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna varılmaktadır.

Yapılan anketlerde ortaya çıkan bir diğer önemli farklılık ise çalışanların 
öğrenim durumlarında ve yapmakta oldukları işi seçme nedenlerinde ortaya 
çıkmaktadır. Ev eksenli çalışanlar içerisinde en büyük çoğunluğu lise mezunları 
oluştururken evden çalışanlar arasında en düşük öğrenim düzeyi üniversite 
olarak belirtilmektedir. Bu durum çalışanların yapmakta oldukları işi seçme 
nedenlerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda ev eksenli 
çalışanların işi seçme nedenlerinin başında ekonomik nedenler gelmekte iken, 
evden çalışanlar için evde çalışmayı istemek daha ön planda yer almaktadır. 
Çalışmayı istediklerini belirtenlerin dışında soruya aynı oranda “diğer” cevabını 
veren kesim ise kendi işinin sahibi olmak istediğini ya da sevdiği işi yapmak 
istediğini belirtmiştir. Bu şekilde çalışmanın yine kişisel tercihlerle gerçekleştiği 
sonucu desteklenmektedir.

Buradan hareketle denilebilir ki; eğitim seviyesi düştükçe evden çalışmanın 
niteliği de değişmekle birlikte -başka yerde iş bulmak da zorlaşacağından- evde 
çalışmak kişisel tercihten çok bir zorunluluk halini almaktadır.

Evde çalışanlar arasındaki bir başka fark cinsiyet yönünden ortaya çıkmaktadır. 
Ev eksenli çalışanlarla yapılan ankete katılanların tamamı kadınlardan 
oluşmaktadır. Anketlerin doldurulması aşamasında evde parça başı üretimde 
bulunan herhangi bir erkeğe rastlanamaması yapılan bu işin çoğunlukla kadınlar 
tarafından tercih edilen bir iş olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bununla 
birlikte yapılan işin niteliğine bakıldığında da toplumda kadınlara atfedilen 
işlerden olması ve kimi zaman da evde yapılan işin devamı niteliği taşıması ev 
eksenli çalışmanın toplumsal cinsiyetçi yapısına vurgu yapmaktadır.

Tablo 3.2.1.2. Evden Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları

Sayı Y iizde

Kadın 13 41,9

Erkek 18 58,1

Toplam 31 100,0
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Evden çalışanların cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında ise durumun 
hiç de diğersonuçlargibi olmadığı görülmektedir. Ankete katılan evden çalışanların 
% 58,1'ini erkekler oluşturmaktadır. Bu durumda evde gerçekleştirilen her iş 
ve evde çalışan her kesim için toplumsal cinsiyetçi ideolojiden bahsedebilmek 
mümkün değildir.

Sonuç olarak cinsiyete dayalı işbölümü evde çalışmanın belki de en kötü 
koşullarını yaşayan ev eksenli çalışan kadınlar açısından söz konusu olmaktadır. 
Bu durum verilen cevaplar arasında ekonomik koşullardan farklı olarak aile, çevre 
ve akraba baskısı nedeniyle başka bir işte çalışamadığını söyleyenler tarafından 
da açıkça belirtilmektedir.

Nitekim ankete katılanların medeni durumlarına bakıldığında da bu fark 
kendisini göstermektedir. Ev eksenli çalışanların büyük çoğunluğunun evli 
olmasına karşın, evden çalışan kesimde bu oranın neredeyse yarı yarıya olduğu 
görülmektedir. Bir başka deyişle aşağıdaki tabloda da, ev eksenli çalışanların 
% 72,5’inin evli, % 22,5’inin boşanmış ya da dul, % 5’i bekar olduğu, evden 
çalışanların ise % 51,6’sımn evli, % 48,4’ünün bekar olduğu ifade edilmektedir.

Tablo 3.2.1.3. Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışına Biçimlerine ve 
Medeni Durumlarına Göre Dağılımları

ÇALIŞM A TÜRÜ
ToplamEV EKSENLİ 

ÇALIŞM A
EVDEN

ÇALIŞMA

Sayı % Sayı % Sayı %

M
E

D
E

N
İ

D
U

R
U

M

Evli 29 72,5 16 51,6 45 63.4

Bekar 2 5,0 15 48.4 17 23,9

Boşanmış/Dul 9 22,5 0 0 9 12,7

Toplam 40 100,0 31 100,0 71 100,0

Bununla birlikte ankete katılıp da evli olanlar arasında -gerek ev eksenli 
çalışıyor olsun gerekse de evden çalışıyor olsun- % 75'lik  bir kesim eşlerinin şu 
anda çalışıyor olduğunu belirtmektedir. Bu, evde çalışanların gelirlerinin çoğunun 
haneye giren tek gelir olmadığını da göstermektedir.

Yine gerek ev eksenli çalışanların gerekse de evden çalışanların çoğu çocuk
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sahibi olduklarını belirtmektedir. Ancak çocuk sahibi olmak ev eksenli çalışanlar 
açısından evde çalışmanın tercih edilme nedenlerinden birisini oluştururken, evden 
çalışan kesim için önemli bir neden olarak görülmemektedir. Gelir düzeylerinin 
yüksek olması ve çocuklarının bakımı için bakıcı ya da kreş gibi imkânlarının 
olması, çocuk sahibi olmayı evde bulunmayı gerektiren bir neden olarak görmeyi 
engellemektedir.

3.2 .2 . Ç a lışm a  K oşullar ına  İlişkin Bulgular.

Çalışma koşullarının incelenmesinden önce ankete katılan iki grup arasındaki 
önem taşıyan diğer bir farklılık da evde çalışmadan önce herhangi bir işyerinde 
çalışıp çalışmadıklarıdır. Buna göre ev eksenli çalışanların büyük çoğunluğu 
(%67,5) daha önce herhangi bir işte çalışmadığını belirtirken evden çalışanların 
çoğunluğu (%54,8) daha önce çalıştığını ifade etmektedir. Evden çalışanlar 
isteyerek ya da kendi işlerinin sahibi olmak için eski işlerinden ayrıldıklarını 
belirtirken, ev eksenli çalışanlar daha önce çalışmamalarını aile baskısı, eğitim 
ve sermaye yetersizliği gibi nedenlere bağlamaktadırlar.

Tablo 3.2.2.1 Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışma Biçimlerine ve 
Daha Önce Başka Bir İşte Çalışma Durumlarına Göre Dağılımları

ÇALIŞM A TÜRÜ
ToplamEV EKSENLİ 

ÇALIŞM A
EVDEN

ÇALIŞM A

Sayı % Sayı % Sayı %

DA
HA

 
Ö

N
C

E
 

Ç
A

L
IŞ

M
A

 
D

U
R

U
M

U Çalıştım 13 32,5 17 54,8 30 42,3

Çalışmadım 27 67,5 14 45,2 41 57,7

Toplam 40 100,0 31 100,0 71 100,0

Çalışma süreleri dikkate alındığında iki grup için de benzer sonuçlar ortaya 
çıkmaktadır. Her iki gruptan da ankete katılanların büyük çoğunluğu haftalık 
normal çalışma sürelerinin üzerinde çalıştığını ifade etmektedir. Buna göre 
aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, ev eksenli çalışanların % 62,5’i, evden 
çalışanların % 74,2’si haftada beş ile yedi gün arası çalıştıklarını belirtmektedir. 
Ankete katılanların tamamı dikkate alındığında bu oran %67,6 olarak 
hesaplanmaktadır. Buradan evden çalışanların büyük kısmının hafta sonları da 
çalıştığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte yine ankete katılanlar içerisinde haftada
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3 ile 5 gün arası çalıştığını ifade edenler % 2 1,1 ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu 
oranın da normal çalışma süreleri içerisinde çalışanları kapsadığı düşünüldüğünde 
evde çalışanlar açısından çalışma sürelerinin normal çalışanlara kıyasla daha az 
olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Ayrıca, günlük çalışılan saatler dikkate 
alındığında genel toplamda ankete katılanlar daha çok günde beş ile sekiz saat 
arası çalıştıklarını söylemektedirler. Ancak ankete katılanları yine iki farklı grup 
olarak ele alırsak aşağıda Tablo 3.2.2.2’de de görüleceği gibi evden çalışanlar 
daha çok günde sekiz saatten fazla çalıştıklarını ifade etmektedirler. Görüldüğü 
gibi çalışma şeklinin esnekliği çalışma sürelerinde bir azalmaya yol açmamakta, 
çalışanlar normal iş sürelerine uygun hatta daha fazla çalışmaktadırlar. Buna 
karşın ev eksenli çalışanların gelirleri oldukça düşük olmakta, evden çalışan 
kesim için ise fazla çalışma ücreti hiçbir şekilde söz konusu olmamaktadır.

Tablo 3.2.2.2 Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışma Biçimlerine ve 
Günlük Çalışma Sürelerine Göre Dağılımlar

ÇALIŞM A TÜRÜ
ToplamEV EKSENLİ 

ÇALIŞM A
EVDEN

ÇALIŞM A

Sayı % Sayı % Sayı %

G
ün

de
 

Ka
ç 

Sa
at

 
Ç

al
ış

ıy
or

1-3 8 20,0 2 6,5 10 14,1

3-5 7 17,5 2 6,5 9 12,7

5-8 15 37,5 13 41,9 28 39,4

8+ 10 25,0 14 45,2 24 33,8

Toplam 40 100,0 31 100,0 71 100,0

Yine iki kesim arasında ortaya çıkması beklenen belirgin farklılıklardan birisi 
de, elde edilen kazancı yeterli bulup bulmama konusunda ortaya çıkmaktadır. 
Ankete katılanların tamamı dikkate alındığında evde çalışanların büyük bölümü 
(% 71.8) gelirlerinin düşük olduğunu belirtmiştir. Ancak aşağıdaki tabloda da 
görüldüğü üzere bu genel ortalamayı daha çok ev eksenli çalışanlar etkilemektedir. 
Çünkü evden çalışanların yarıdan fazlası kazançlarını yeterli gördüğünü belirtirken 
ev eksenli çalışanların neredeyse tamamı kazançlarının oldukça düşük olduğunu 
ifade etmektedir. Herhangi bir sözleşmenin bulunmayışı ve bir sosyal güvencenin 
de olmayışı da eklenince iş tatmini daha da düşmektedir.
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Aşağıdaki tabloya bakarak yapılan işin niteliğinin ve çalışanların öğrenim 
durumlarının kazançları ve dolayısıyla iş tatminleri üzerinde etkisinin olduğu 
açıkça görülmektedir. Ev eksenli çalışanların % 10’u yaptıkları işi gelir yönünden 
tatmin edici bulduklarını, % 90’ı ise yaptıkları işi gelir yönünden tatmin edici 
bulmadıklarını ifade etmiştir. Evden çalışanların ise % 51,6’sı yaptıkları işi gelir 
yönünden tatmin edici bulduklarını, % 48,4’ü ise yaptıkları işi gelir yönünden 
tatmin edici bulmadıklarını belirtmiştir.

Tablo 3.2.2.3 Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışma Biçimlerine ve Elde 
Ettikleri Gelirden Tatmin Olma Durumlarına Göre Dağılımları

ÇALIŞM A TÜRÜ
ToplamEV EKSENLİ 

ÇALIŞM A
EVİ

ÇALI
)EN
ŞMA

Sayı % Sayı % Sayı %

İşi
n 

G
el

ir
 

Y
ön

ün
de

n 
T

at
m

in
 

Ed
ic

i 
O

lm
a 

D
ur

um
u

Tatmin Edici 4 10,0 16 51,6 20 28,2

Tatmin Edici 
Değil

36 90,0 15 48,4 51 71,8

Toplam 40 100,0 31 100,0 71 100,0

Çalışma şekline bağlı olarak sosyal güvenccye sahip olma konusu tüm 
evden çalışanlar açısından büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte araştırma 
kapsamında ankete katılan iki kesim arasındaki büyük farklardan birisi de bu 
konuda ortaya çıkmaktadır. Ankete katılan ev eksenli çalışanlar arasında herhangi 
bir sigorta kapsamında yer almayanların oranı %60 olarak belirtilirken, evden 
çalışan vasıflı diyebileceğimiz kesim için bu oran %6,6 ile sınırlı kalmaktadır. 
Oranlar arasındaki bu farklılıkta en büyük unsuru, ev eksenli çalışanların büyük 
oranda kayıt dışı çalışıyor olmaları oluşturmaktadır. Sigortalı olmanın çok 
önemli olduğunu düşünen bu kesim, gelirlerinin düşüklüğü nedeniyle dışarıdan 
da herhangi bir prim ödeyemeyecek durumda olduklarını bu nedenle dc sosyal 
güvenceden yoksun kaldıklarını belirtmektedirler.

Ankete katılanlar evde çalışmalarıyla ilgili olarak, çalışma sözleşmesinin ve 
sosyal güvencenin yokluğu dışında, örgütlenmenin yeterli derecede gelişmemiş 
olmasının bu çalışma şeklinin en büyük problemlerinden biri olduğunu 
ifade etmektedirler. İşin evde gerçekleşiyor olması çalışanların birbirleriyle
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iletişim içinde olmalarında ya da birlikte hareket etmelerinde en büyük 
engeli oluşturmaktadır. Özellikle de kayıt dışı çalışan kesim görünmez olarak 
nitelenmekte, dolayısıyla örgütlenmesi mümkün olamamaktadır. Ayrıca evde 
gerçekleştirilen işlerin birbirinden farklı pek çok kategoride gerçekleşiyor olması 
örgütlenmenin önündeki diğer bir engeli oluşturmaktadır.

3.2 .3  Ç a lışm an ın  a lg ı lan m asın a  yönelik  bu lgu lar

Uygulanan anketler içerisinde yapılan işin niteliği açısından belki de en büyük 
fark çalışanların kendilerini çalışıyor olarak algılayıp algılamadıklarında ortaya 
çıkmaktadır. Bilgi işiyle uğraşan vasıflı olarak adlandırdığımız evden çalışan 
kesimdeki herkes kendisini çalışıyor olarak tanımlarken, el emeğine dayalı 
üretimde bulunan ev eksenli çalışanlar arasında bu oran % 60’a düşmektedir. Ev 
eksenli çalışanların % 25’i kendisini çalışıyor olarak tanımlamamaktadır. Yapılan 
işin sürekli olmayışı, çoğu zaman evde yapılan işin devamı olarak kabul edilişi, 
elde edilen kazancın düşük olması ve katkı ya da ikincil kazanç olarak kabul 
edilmesi ve hepsinden önemlisi herhangi bir sözleşme vc güvence olmadan 
gerçekleştiriliyor olması bu durumun nedenleri olarak sıralanmaktadır.

Yukarıda sıralanan durumlardan herhangi bir sözleşme ya da güvencenin 
olmaması, işin sürekli olmayışı ve işin evde yapılıyor olması gibi nedenler, bazı 
evden çalışanlar açısından da söz konusu olmasına karşın, kendisini çalışıyor 
olarak tanımlamayan kimsenin bulunmayışı akla aile ve çevre faktörünü de 
getirmektedir. Bir başka deyişle ailenin ve yakın çevrenin yapılan çalışmayı iş 
olarak kabul etmemesi ve desteklememesi bir şekilde tatminsizlik vc motivasyon 
düşüklüğü yaratacağından çalışanları da olumsuz yönde etkilemektedir.

Bir başka etken dc işin evde yapılıyor olması nedeniyle kişinin kendisini 
nasıl konumlandırdığıdır. Gün içerisinde özel yaşamın ve iş yaşamının iç içe 
geçmişliğinden kaynaklı olarak çalışanlar üstlendikleri roller arasında çatışma 
yaşayabilmektedirler. Bu nedenle kendilerine öncelikli olarak seçtikleri rol de bu 
durumda etkili olmaktadır.

Çalışma koşulları incelenirken evde çalışıyor olmanın çalışanlar açısından 
bir tecrit durumu yaratıp yaratmadığı da merak uyandıran bir başka noktayı 
oluşturmaktadır. Uygulanan tüm anketler dikkate alındığında çalışanların 
yarıdan fazlası evde çalışıyor olmanın sosyal yaşamı etkilemediğini 
belirtmektedirler. Ancak anketler ayrı ayrı değerlendirildiğinde evde çalışmanın 
sosyal yaşamı etkilemediğini düşünenlerin çoğunlukla ev eksenli çalışanlar 
oldukları görülmektedir. Çalışmadıkları zamanlarda özellikle de ekonomik
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nedenlerden sosyal faaliyetlere çok da fazla katılamayan bu kesim için ürettikleri 
ürünleri satmak için çeşitli pazarlarda yer almak aslında bir nevi sosyal ortam 
oluşturmaktadır. Ev eksenli çalışan kadınlar çeşitli kermeslerde ve pazarlarda 
kendileri gibi çalışanlara bir araya gelip sohbet edebilmekten, farklı insanlarla 
iletişim kurabilmekten de oldukça mutlu olduklarını dile getirmektedirler. Ayrıca 
gittikleri ortam, eşleri ve aileleri tarafından da kabul gördüğü için kendilerini 
rahat hissettiklerini de belirtmektedirler.

Evden çalışanların çoğunluğu ise uzun çalışma saatlerinin ve evde tek başlarına 
olmalarının sosyal yaşantılarını olumsuz etkilediğini söylemektedirler. Evde 
çalışmanın sosyal yaşantılarını olumlu etkilediğini belirten diğer bir bölümü ise, 
sürekli evde olmanın onları sosyal aktivitelere katılmaya zorladığını, bu şekilde 
boş zamanlarını daha çok dışarıda geçirdiklerini ifade etmektedirler. Aslında 
evden çalışanlara bakıldığında olumlu etkisi olduğunu düşünenler ile olumsuz 
etkisi olduğunu düşünenler arasındaki farkın aslında yok denecek kadar az olduğu 
görülmektedir. Ancak yine de anketlerin geneline bakıldığında evde çalışmanın 
sosyal yaşamları üzerinde etkisinin olduğunu düşünenlerin büyük çoğunluğu bu 
etkinin olumsuz yönde olduğunu dile getirmektedir.

Tablo 3.2.3.1 Ankete Katılan Evde Çalışanların Çalışma Biçimlerine ve 
Çalışmanın Sosyal Yaşamlarını Etkileme Durumuna Göre Dağılımları

ÇALIŞM A TÜRÜ
ToplamEV EK 

ÇALI
SENLİ
ŞMA

EVDEN
ÇALIŞM A

Sayı % Sayı % Sayı %

Ev
de

 
Ç

al
ış

m
an

ın
 

So
sy

al
 Y

aş
am

a 
E

tk
is

i

Etkiliyor 13 33,3 17 54,8 30 42,9

Etkilemiyor 26 66,7 14 45,2 40 57,1

Toplam 39 100,0 31 100,0 71 100,0

Evde çalışanların yapmakta oldukları işleri ne kadar sürdürmeyi planladıkları 
dikkate alındında her iki kesiminde büyük çoğunluğunun işlerini yapabildikleri 
süreyle sürdüreceklerini ifade ettikleri görülmektedir. Bununla beraber en düşük 
oran kısa ve orta vadede işini bırakmayı düşünenlerde görülmektedir. Evde
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çalışanların geneline bakıldığında % 74,2’sinin işlerini beş yıldan daha ıızıın süre ile 
sürdürmeyi planladıkları görülmektedir. Bu sonuç genel olarak evde çalışanların 
yaptıkları işte mutlu olduklarını ve çalışmayı istediklerini de göstermektedir.

Yine ankete katılan tüm evde çalışanlara yapmakta oldukları iş konusunda 
çevresini teşvik edip etmedikleri sorulmuştur. Verilen cevaplar genel olarak 
yukarıdaki sonucu doğrular niteliktedir. Ankete katılanların büyük çoğunluğu 
(%77,5) çevresini yaptıkları işle ilgili teşvik ettiğini belirtmektedir. Bu durum 
yine evde çalışanların çoğunluğunun işinde mutlu olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte evden çalışanların % 35,5’i, ev eksenli çalışanların ise % 12.5’i 
çevresini yapmakta olduğu iş konusunda teşvik etmediğini ifade etmekte bu 
grubu ise geliri ayda ortalama 1.000 YTL’nin altında olanlar oluşturmaktadır. Ev 
eksenli çalışanların neredeyse tamamı asgari ücretin altında kazanç elde etmekte, 
bununla birlikte çevresini teşvik etmeyenlerin oranının evden çalışanlardan düşük 
olduğu görülmektedir. Buradan yola çıkılarak elde edilen kazancın iş tatmini 
üzerinde evden çalışanlar açısından daha fazla önem taşıdığı ve daha belirleyici 
olduğu sonucu çıkmaktadır.

Buraya kadar olan tüm sonuçlar dikkate alındığında, evde çalışmanın şekline ve 
çalışanların sahip oldukları niteliklere bağlı olarak, ankete katılan iki farklı kesim 
için esas farklılaşmanın eğitim, kazanç ve çalışmanın algılanması açısından ortaya 
çıktığı, bununla birlikte en belirgin farkın ise evde çalışma nedeninde kendini 
gösterdiği görülmektedir. Bir başka deyişle yine eğitim ve kazanca bağlı olarak 
evde çalışma “ev eksenli çalışanlar” için mecburiyet olarak görülürken, “evden 
çalışanlar” bireysel tercihleri doğrultusunda evde çalıştıklarını belirtmektedirler. 
Ancak yine genel tabloya bakıldığında ankete katılan her iki kesimin de başta 
çalışıyor olmaktan, daha sonra ise evde çalışıyor olmaktan mutlu oldukları 
görülmekte ve bu da iki kesim için en belirgin ortak noktayı oluşturmaktadır.

Sonuç

Evde çalışma, bir başka deyişle yapılan işin evde gerçekleştirilmesi, işin 
niteliğine, çalışanın niteliğine ve işin gerçekleştirilme şekline bağlı olarak 
birçok farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu araştırma, gerek kendi 
hesabına çalışan, gerekse de bir işverene bağlı olarak çalışan ev işçileri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda araştırmada iki evde çalışma şeklinin özellikleri, 
ortaya çıkış nedenleri, çalışma koşulları ve evde çalışmanın çalışanlar tarafından 
algılanış şekli araştırılmaya çalışılmış ve iki grup arasında karşılaştırma 
yapılmıştır.
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Elde edilen sonuçları özetlemek gerekirse; iki çalışma şekli arasında ilk 
göze çarpan farklılaşma çalışanların cinsiyetleri açısından ortaya çıkmaktadır. 
Araştırmaya katılan ev eksenli çalışanların tamamı kadınlardan oluşmaktadır. 
Genel olarak Türkiye’deki duruma bakıldığında da bu çalışma şeklinin 
oldukça büyük oranda kadınlar tarafından tercih edildiği, hatta kadınların evde 
gerçekleştirdikleri üretim ve yeniden üretim faaliyetlerinin devamı niteliği taşıdığı 
kabul edilmektedir. Bununla birlikte araştırmaya katılan diğer kesim için böyle 
bir durum belirgin bir şekilde görülmektedir. Evden çalışanlar için kadınlar ve 
erkeklerin oranının gerek araştırmaya katılanlar gerekse de tüm evden çalışanlar 
için yarı yarıya olduğu görülmektedir. Bu durum evde çalışmanın çoğunlukla 
kadınlar için uygun olduğu ve genellikle kadınlar tarafından tercih edildiği 
düşüncesinin tam olarak doğru olmadığını göstermekte ve bunun çalışanların ve 
yapılan işin niteliğine göre farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Evde çalışanların çalışmayı ve ayrıca evde çalışmayı seçme nedenlerine 
bakıldığında da iki grup arasında belirgin farklılıkların olduğu görülmektedir. Daha 
açık ifade etmek gerekirse; ev eksenli çalışanlar öncclikle ekonomik zorunluluk 
nedeniyle çalıştıklarını ve evde çalışmayı işin aile yaşantısına uygunluğu, eğitim 
seviyelerinin yetersiz olması nedeniyle başka bir iş bulamama ve eşin ya da 
akrabaların dışarıda çalışmalarına izin vermemesi olarak sıralamaktadırlar. 
Buna karşın evden çalışalar çalışmak istedikleri için çalıştıklarını, evde çalışma 
nedenlerini ise bağımsız olmak istemelerine, kendi işlerinin sahibi olmak 
istemelerine ya da bir şirkete bağlı olarak çalışıyorlarsa da evde çalışma şeklinin 
uygulanıyor olmasına bağlamaktadırlar. Bir başka deyişle ev eksenli çalışanlar 
için ekonomik zorunluluklar ve toplumsal cinsiyetçi roller etkili olurken, evden 
çalışanlar daha çok bireysel tercihlerine göre çalışmaktadırlar. Bununla birlikte ev 
eksenli çalışanlar çalışmaktan mutlu olmakla birlikte yaptıkları işin niteliğinden 
ve çalışma koşullarından dolayı iş tatminlerinin düşük olduğunu belirtmektedirler. 
Evden çalışanlar ise yaptıkları işte kendilerini daha özgür hissettiklerini ve çalışma 
koşullarından da memnun olduklarını belirtmektedirler. Büyük çoğunluğunun 
bireysel tercihi doğrultusunda evde çalıştığı da dikkate alındığında evden 
çalışanlar için iş tatmini seviyesinin yüksek olduğu söylenebilmektedir.

Evde çalışma konusunda oldukça önem taşıyan ve sosyal bilimler yazınında da 
en çok tartışılan konu çalışanların örgütlenmesi ve denetimidir. Çalışanlaraçısından 
bakıldığında işin dağınık olması, çoğu zaman kayıt dışı, dolayısıyla da görünmez 
olması ve çalışanın kendisini “çalışıyor” olarak tanımlamaması örgütlenmenin 
önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Buna karşın, dünyada pek çok ülkede 
evde çalışanlar tarafından oluşturulan pek çok örgütün bulunduğu ve yine evde 
çalışanları kapsayan pek çok yasal düzenlemenin yapıldığı görülmektedir.
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Bununla birlikte teknolojinin gelişimi ve internetin yaygınlaşmasıyla evden 
çalışanların sanal örgütlenmeler oluşturarak, çalışma koşullarına uygun farklı 
örgütlenme modelleri oluşturdukları da görülmektedir.

Türkiye’deki duruma bakıldığında, çeşitli derneklerin ve birliklerin varlığından 
bahsedilebilmekte ancak yasal bir düzenlemenin varlığından söz etmek ve genel 
anlamda evde çalışmayı fonnel bir istihdam şekli olarak düşünmek mümkün 
olamamaktadır. Bu anlamda gelecekte, evde çalışanların örgütlenmesi konusunda 
var olan engellerin neler olduğuna ve bu konuda nasıl politikalar üretilebileceğine 
ilişkin çalışm alar yapılması, konuyla ilgili çalışmaların azlığı da dikkate 
alındığında oldukça faydalı olacaktır.
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Çalışan Çocuklar ve Iş Kazaları

Şen ay  G ökbayrak*  
Yasem in Balcı ** 

A . G ü rh a n  F işek  ***

Giriş

Çocukların erken yaşta çalışma yaşamı içinde yer almaları, toplumdan 
topluma, dönemden döneme farklılık gösterse de, lıer zaman var olan bir olgu 
olmuştur. Sanayi D evrim i’nin yaşandığı yıllarda, çok küçük yaşlarda ve uzun 
çalışma süreleri ile çocukların çalıştırılması sonucu yaşananlar tarihin sayfalarında 
unutulmaz lekeler olarak kalmıştır. Sismondi, bu dönemde kuşakların kesintiye 
uğradığını yazmaktadır (Talaş,1990). Çocukların erken yaşta ve ağır koşullarda 
çalıştırılmasını yasaklanması ya da sınırlandırılması konusunda gerek uluslararası 
düzenlem eler gerekse de ulusal yasalar ile önemli b iryol alınmasına karşın, çalışan 
çocuk olgusu çeşitli nedenlerden dolayı önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. 
Erken yaşta çalışma yaşamına katılım, ağırlıklı olarak gelişmekle olan ülkelerde 
gözlenmekle birlikte, özellikle sosyal devlet anlayışlarında keskin kırılmalar 
yaşayan ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler ile küreselleşmenin acılarını 
yaşayan çevre ülkelerde, çalışan çocuk sayısının fazlalığı dikkat çekicidir.

* Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü
Yrd. Doç. Dr. AÜ SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi

** Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Gönüllüsü
Prof. Dr. Osman Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli Tıp Bölümü Öğretim Üyesi.

*** Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Genel Yönetmeni 
Prof. Dr. AÜ SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi.
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Çocukların erken yaşta çalışma yaşamında yer almaları, ilerideki yaşlarda 
onarılamaz nitelikte birçok fiziksel, rulısal ve sosyal riski de beraberinde 
getirmektedir. Bu risklerin yarattığı olumsuzluklar, sadece çocuk ve yakın 
çevresini etkilememekte, toplumsal bir sorun yumağı haline gelmektedir. Çocuk 
emeği, ucuz ve uysal emek öğesi olarak tercih edilmekte, yaşanılan yoksulluk 
karşısında düşük gelirli hane halkları için çocuğun çalışması bir gelir kaynağı 
olarak algılanmaktadır. Bu nedenler göz önüne alındığında, kısa ve orta erimde 
çalışan çocuk olgusunun ortadan kaldırılması, ne yazık ki olanaklı değildir. 
Bu nedenle, uzun erimli önlemlerin yanında öncelikle kısa erimde, ivedilikle 
alınabilecek önlemler ön plana çıkarılmalıdır. Bu önlemlerin başında, çocuk 
emeğinin kabul edilemez biçimlerinin ortadan kaldırılması, çocukların hafif 
işlere kaydırılması ya da çalışma ortamının çocuklar açısından güvenli ve sağlıklı 
hale getirilmesi gelmektedir. Yapılan araştırmalar, çalışm a ortamında çocukların 
karşılaştığı öncelikli riskin iş kazaları olduğunu göstermektedir. Çocuklarda iş 
kazası geçirme sıklığı yetişkinlere göre ortalama iki kat daha fazladır (NIOSH, 
1998). Dolayısıyla iş kazalarını önlemek, çalışma ortamının güvenliği açısından 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

İş kazalarını önlemenin yolu ise, iş kazalarının nedenlerini ortaya koymaktan 
geçmektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de kentsel alanlarda, çocuk emeğinin 
yaygın olduğu küçük ölçekli işletmelerde, yasal çalışma yaşının bir başka deyişle 
15 yaş altı çocuklarda saptanabilen iş kazalarını, tanımlayıcı bir yaklaşımla 
incelenmeye çalışılarak, uygun eylem plan ve politikaları geliştirilmeye 
çalışılacaktır.

l .T ü r k iy e ’de Ç a lışm a  Y aşam ında Ç o cu k  O lgusu

4857 Sayılı İş K anunu’nun 71. maddesi, 15 yaşından küçük çocukların 
çalıştırılmalarını yasaklamaktadır. Bununla birlikte, 14 yaşını doldurmuş ve 
ilköğretimini tamamlamış çocuklarının, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimlerini 
ve eğitimlerini engellemeyecek hafif işlerde çalıştırılmalarına yasal açıdan izin 
verilmektedir.

Türkiye’de, en son 1999 yılında, Türkiye İstatistik K urum u’nun (TÜİK), 
Türkiye’de Çalışan Çocuklar başlığı ile yayınlanan, Çocıık İşgücü A nketi'ne göre, 
14-17 yaş arasında ekonomik faaliyette bulunan 1 milyon 635 bin çocuk ve ergen 
bulunmaktadır. Çalışan çocuk ve ergenlerin % 61,8’ini erkekler, % 38,2’siııi ise 
kızlar oluşturmaktadır. TÜ İK ’nun 1994 Çocuk İşgücü Anketi sonuçlarına göre bu 
yaş grubundaki çocukların % 8,5’i ekonomik bir faaliyette çalışmakta iken, Ekim 
1999’da bu oran % 4,2’yc düşmüştür. 8 yıllık zorunlu eğitime geçiş, bu azalışın 
temel nedenidir. Çocuk istihdamı en fazla tarım (%57), daha sonra sanayi (%22), 
ticarct (% 10,2) ve hizmetler (% 10,4) sektöründe görülm ektedir (TÜİK, 1999).
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Çocukların erken yaşta çalışma yaşamına katılımını, işgücü talebi ve arzı 
açısından iki yönlü düşünmek gerekmektedir. İlki, işgücü talebi açısından, çocuk 
emeğinin ucuz ve uysal olmasından ötürü, özellikle düşük teknoloji düzeyinde 
üretim yapan işverenler tarafından tercih edilir bir emek öğesi olmasıdır. Ancak, 
çalışan çocuk olgusu, sadece işverenlerin ucuz ve uysal emek gereksinimleri ile 
açıklamak olanaklı görülmemektedir. Türkiye’de çocukları, erken yaşta çalışma 
yaşamına girmeye zorlayan arz yönlü etkenlerin başında ise, yoksulluk, sosyal 
güvenlik sistemindeki yetersizlikler ve okum uş-işsizliğigelnıektedir(Fişek,1986). 
Gelir düzeyi düşük ailelerde, çocukların çalışması ve özellikle erkek çocukların 
bu yolla bir meslek sahibi olması, haneye ek gelir sağlamanın önemli bir aracı 
olarak değerlendirilmektedir. Sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlikler ise, 
ailelerin çocuklar üzerinden güvence sağlama yolunu seçmelerine neden olmakta, 
dolayısıyla toplumsal güvence mekanizmalarından çok, bireysel kurutuluş çareleri 
ile çözüm yolu aranmaktadır. Türkiye’de oldukça yüksek seyreden işsizlik oranı 
içinde lise ve üniversite mezunlarının payının yüksekliği herkes tarafından bilinen 
bir olgudur. Bu durum, özellikle gelir düzeyi düşük aileler ve çocukları üzerinde, 
öğrenimi sürdürme konusunda caydırıcı etki yapmaktadır. Çocukları çalışmaya 
iten etmenlerin ortadan kaldırılmaması, gelecek kuşaklar için de bir kısır döngü 
halini yaratmaktadır.

Çalışan çocuk olgusu, toplumsal cinsiyet rolleri ekseninde incelendiğinde ise, 
kendi içinde önemli farklılaşmaları barındırdığı gözlenmektedir. Ailelerin erkek 
çocuklarını çalışmaya yönlendirmelerinde en önemli etkenin, bir meslek sahibi 
olmalarını sağlamak olduğu görülürken, kız çocukları çalışma yaşamına iteıı en 
önemli unsur ise, evleninceye kadar haneye ek bir gelir sağlam asıdır (Fişek, 1998). 
Dolayısıyla kız çocukları tam bir mesleksel formasyona kavuşma olanağına sahip 
değildir. Bu da ileride bir şekilde tekrar çalışma yaşamına dönen kız çocuklarının 
eşitsiz şartlarda işgücü piyasası içine girmelerine ya da girem emelerine neden 
olmaktadır.

Çocukların çalışma yaşamında erken yaşta yer almalarının, onların Fiziksel 
ve ruhsal gelişimlerini zedelemesinden öte, sosyal riskleri de içinde barındırdığı 
gözlenmektedir. Çocukların çalışma yaşamında, büyüklerin dünyası içinde ayakta 
kalma savaşı, çocukluklarını yaşayamadan büyümelerine neden olmaktadır. 
Oysa çocukların ileride fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde 
olabilmesi için, bu yaşlarında oyun oynamaya, eğitime ve çocukluklarını 
yaşamalarına gereksinim vardır. Çalışan çocuk olmak, çocuk olmanın doğası ile 
zıtlaşan bir yapıya sahiptir. Bu durum, çocuğu küçük yaştan itibaren yalnızlığa 
iterek, bireyci bir kültüre sahip olmalarını sağlamakta, dolayısıyla, ilerideki 
yaşlarda, birlikte ve ortak bir amaç uğruna hareket etme gibi kollektif kültürden
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uzak bireyler olarak yetişmelerine neden olmaktadır ve sonucunda sosyal 
dışlanmışlık olgusunu getirmektedir. Yapılan çalışmalar, erken yaşta çalışma 
yaşamına katılan çocukların, yabancılaşma yaşadığını ve ileride sahip olmayı 
düşündükleri işlerin düşük değerli işler kategorisinde değerlendirilebilecek işler 
olduğunu gösterm ektedir (Laughlin ve Barling, 2001).

Türkiye’de işletmelerin neredeyse tamamına yakını küçük ve orta boy 
ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin temel 
özellikleri, sermaye ve nitelikli işgücünün yetersizliğidir. Bu işletmeler 
teknolojik yenilikleri takip edemeyen üretim tekniklerinin kullanıldığı yerlerdir. 
Bu özellikleri beraberinde, diğer önemli bir özelliği yani çalışan çocuk olgusunu 
getirmektedir. KOBİ’ler kentsel alanlarda çocuk istihdamının en yaygın olduğu 
işletmelerdir. Yapılan tüm çalışmalar, işletme ölçeği küçüldükçe, işyeri sağlık ve 
güvenlik göstergelerinin de bozulduğunu gösterm ektedir (NIOSH,1998). Fişek 
Enstitüsü’nün 1995 yılında Ankara OSTİM Sanayi Sitesi’nde, “Çocuk Çalıştıran 
Küçük İşyerlerinde Sağlık Hizmeti Sunumu Projesi” çerçevesinde yer alan 126 
işyerinde, çalışma koşullarını değerlendirmek amacıyla yaptığı araştırmada da 
benzer bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmada, Avrupa Konseyi İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Komisyonu tarafından çalışma koşullarına ilişkin geliştirilmiş on ölçüt 
kullanılarak küçük işletmelerin işçi sağlığı ve güvenliği açısından başarısı 5 tam 
puan üzerinden değerlendirilmiştir. Tablo 1 ve 2 ’deki sonuçlar küçük ölçekli 
işletmelerin işçi sağlığı ve güvenliği açısından oldukça riskli alanlar olduğunu 
ortaya koymaktadır. (Taşyürek ve Fişek, 1995:15-23).

Tablo 1. Küçük İşyeri İşçi Sağlığı Göstergesinin İşyeri Büyüklüğüne Göre 
Dağılımı

İşyeri Büyüklüğü

1-5 6-10 11-15 16-20 20+

Gösterge 2,347 2,498 2,630 2,625 2,795

Küçük ölçekli işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini yaygınlaştırma 
açısından öncelikli işletmeler olmasının nedenleri (Gökbayrak, 2003);

1. Küçük işletmelerin finansal kaynak sıkıntısı ve rekabet ortamında, işçi 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarına bütçe ayırma güçlüğü,

2. Küçük ölçekli işletmelerde sendikalaşma oranının çok düşük ya da hiç 
olmaması,
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3. İşçi sağlığı ve güvenliği mevzuatının, işyeri hekimi, işçi sağlığı-iş güvenliği 
kurulları gibi işçi sağlığını ve güvenliğini koruyucu ve geliştirici nitelikteki 
kurumlar için en 50 işçi çalıştırm a yasal koşuluna, küçük işletmelerin sahip 
olmaması nedeniyle böyle bir yüküm lülük altında olmamaları

4. Dolayısıyla da işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği açısından çok önemli 
bir yere sahip olan oto-kontrol mekanizmalarının bulunmamasıdır.

Küçük işletmeler düzeyinde çalışan çocukların çalışma koşullarını ortaya 
çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar, çalışma sürelerinin yasalarda belirlenen 
sürelerin çok üzerinde olduğunu ve çocukların yıllık ücretli izin gibi temel bir 
takım yasal haklarından yoksun olduğunu gösterm ektedir (Fişek, 1996; Çalışma 
Ortamı, 2001'). Bu işletmelerin, hem genel olarak iş sağlığı ve güvenliği açısından 
sergilediği tablo hem de bu işletmelerde çocuk emeğinin yaygın kullanımı, 
çalışan çocuk olgusu ile savaşımın öncelikle bu işletmeler düzeyinden başlaması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tablo 2:İşyeri İşçi Sağlığı İş Güvenliği Alt-Göstergelerinin Çocuk İşçi 
Çalıştırılıp Çalıştınimamasına Göre Dağılımı

İşyerinin Başarı Puanı

Alt Gösterge 15 yaş ve altı çalıştıran 16+yaş çalıştıran

Çalışma ortam koşulları 2,894 3,146

İşyeri makine araç, gereçleri 2,653 2,886

Ergonomik koşullar 2,105 2,38

Uyarıcı işaret ve tabela 1,807 1,873

Havalandırma 2,721 2,866

Yangın önlemleri 2,961 3,273

Kişisel hijyen koşulları 2,653 2,226

İlk yardım 1,759 1,9

Kişisel Koruyucular 2,371 2,226

İşveren tutumu 2,028 2,48

Genel Değerlendirme 2,392 2,558

Kaynak: Taşyiirek,M ve Fişek,A.G (1995)

I Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı’nın, Çalışan Çocuklara yönelik 
projelerden biri olan ve çalışan çocukların, çalışmayan yaşıtları ile aynı nimetleri (yaz tatili, oyun, spor, 
boş zaman etkinlikleri) paylaşmalarını hedefleyen “Çırak Keyfi” Projesi’niıı kavramsal çerçevesi için 
ayrıca bkz. http://www.fisek.org.tr/projc_cirakkeyfi.php
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SSK mad: 11, iş kazasını esas olarak işyeri sınırları içinde ya da dışında ama 
yapılan iş ile ilgili kaza olarak tanımlamaktadır. Çırak statüsünde çalışan çocukların, 
yine SSK göre, iş kazası ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortalarından 
yararlanma hakları bulunmaktadır. Ancak, Türkiye’de kentsel alanlarda kayıt 
dışı sektörün büyüklüğü göz önüne alındığında, SSK kapsamına girmeyen ya da 
kendi aile işletmelerinde ücretsiz aile işçisi olarak çalışan çocukların bu hakların 
kapsamı dışında olduğu görülmektedir.

Sosyal Sigortalar Kurumu verilerine göre, Türkiye’de 1998-2005 yılında, 14 
yaş altı çalışanlarda görülen kaza sayısı, toplamı 1319’dur. Aynı dönemde 15
19 yaş arası çalışanlarda toplam kazası 20820’dir (SSK, 2000-2005, İstatistik 
Yıllıkları). Erkek çocuklarda kaza sayısı, kızlara göre fazladır. Bu durumun bir 
nedeni, kızların, tekstil dışında, kaza riski yüksek iş kollarında çalışmamalarıdır. 
Diğer bir neden ise, SSK verileri’nin yalnızca kayıt içi sektörde yer alan 
işletmelerde olan ve K urum ’a bildirilen kazalara ait olmasıdır. Kaza sayılarının 
görünenden çok daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Çocuklarda iş kazası geçirme sıklığının yetişkinlere göre çok daha fazla 
olduğu, bu alandaki çalışmaların ortak bulgusudur (Banco vd, 1997; M iller 
ve Kaufman, 1998; Runyan ve Zacoks, 2000; Forastieri, 2000). Burada hem 
çalışan çocuklardan hem de çalışma ortamı ve kullanılan aletlerden kaynaklı risk 
faktörlerinin etkili olduğu görülmektedir. Çocuklardan kaynaklı risk faktörlerinin 
başında, çocuk işçilerde risk algısının düşüklüğü; deneyimsizlik; işçi sağlığı ve 
güvenliği eğitimlerinin alınmamış olması; yorgunluk, uyku vs sonucu dikkat 
dağınıklığının gelmekte olduğu görülm ektedir (Ruyal ve Zokocs, 2000; Simoyi 
vd, 2002, NIOSH; 1998).

Çalışma ortamından kaynaklı risk faktörleri ise, K O Bİ’lerin genel olarak, 
maliyet ve finansman sıkıntısı nedeniyle koruyucu düzenlemeleri yaşama 
geçirmede isteksiz oluşu; işyerinin güvenlik ve sağlık göstergelerinin düşüklüğü; 
KOBİ’lerin özgün yapılanmalarına uygun iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
olmayışı ya da azlığı; denetim yetersizlikleri; sanayinin özellikleri; işin doğasından 
kaynaklı olarak çalışma koşullarının güçlüğü ve yapılan işin gereksinimlerinin 
çocuklarının fiziksel, ruhsal ve sosyal kapasitelerine uygunsuzluğudur.

İş K anunu’nun işçi sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine göre, ondört yaşından 
onsekiz yaşma kadar (onsekiz dahil) çocuk ve genç işçilerin işe alınmalarından 
önce işyeri hekimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası

2. Ç o cu k la rd a  İş K azaları
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ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye 
hekimlerine muayene ettirilerek işin niteliğine ve şartlarına göre vücut yapılarının 
dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların onsekiz yaşını dolduruncaya 
kadar altı ayda bir defa aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte 
çalışmaya devamlarına bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bütün 
bu raporların işyerinde saklanarak yetkili memurların isteği üzerine kendilerine 
gösterilmesi zorunludur (M adde 87) Ancak yukarıda KO Bİ’lere ilişkin 
aktardığımız sınırlılıklar, bu düzenlemelerin yaşama aktarılmasında önemli 
engeller olarak karşımızda durmaktadır.

3. A raşt ırm an ın  Bulgu ları

3 .1. Y ön tem

Alan çalışması, Ankara-Ostiııı ve İstanbul-Pcndik küçük sanayi sitelerinde, 
2001 yılında Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı 
için çocuk emeğine yönelik çalışmaların kapsamında toplanan bilgi formlarına 
dayanmaktadır. Araştırma kapsamında 13-15 yaş diliminde, küçük ölçekli 
işletmelerde çalışan ve Çıraklık Eğitim M erkezlerine kayıtlı olan ya da kendilerine 
sanayi sitelerinde ulaşılan çocuklardan, kartopu örneklem yolu ile seçilen ve 
ulaşılabilen 170 çocuğa yapılandırılmış mülakat tekniği ile son bir yıl içinde 
geçirdikleri kazalar ve kaza sonuçları hakkında bilgiler sorulmuştur. Burada 
herhangi biryaralanm a ile sonuçlanm amakla birlikte, çalışma ortamından kaynaklı 
risk faktörlerini belirlemek amacıyla, yaşanılan kıl-payı kaza tehlikelerinin 
de anlatılması istenmiştir. Araştırma kapsamında yer alan 104 çocuğun kıl 
payı kaza tehlikesi geçirdiği ortaya çıkmıştır. Araştırmada, ayrıca, çalışan 
çocuk olgusunu daha iyi değerlendirmek amacıyla, çalışan çocukların sosyo- 
demografik özellikleri; çalışma tarihçeleri ve çalışma koşullarına ilişkin sorular 
da yöneltilmiştir. Açık uçlu hazırlanan sorulara verilen yanıtlar, araştırmacılar 
tarafından sınıflandırılarak, istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur.

3.2. Ç o cu k  Ç a lışm asın d a  Etkili O lan  Sosyal F aktörler

Araştırma kapsamında yer alan 170 çocuğun, % 48’i kırdan kente göç 
sonucunda kentlere gelen çocuklardan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında yer 
alan çalışan çocukların % 52’si kırdan kente göç yaşamadıklarını belirtmekle 
birlikte; ailelerinin kırdan kente göç sonucunda, kentlere yerleşen aileler oldukları 
ortaya çıkmıştır. Çocukların tamamına yakınının yoksul ve sınırlı gelir düzeyine 
sahip aile çocukları olduğu görülmektedir. Tablo-3’dc, çalışan çocukların 
babalarının çalışma durumuna göre dağılımı verilmiştir. Bu dağılımlar, çalışan
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çocuk olgusunun, kırdan kentte göç eden ailelerinin, kentsel alanlarda düzenli 
istihdam olanakları ve buna bağlı olarak gelir elde edememesi sonucu ortaya 
çıktığını bir kez daha göstermektedir.

Tablo-3. Çalışan Çocukların Babalarının Çalışma Durumuna Göre 
Dağılımı

Babanın çalışma durumu ve yaptığı iş Sayı %

Baba yok ya da çalışmıyor 18 10,6

Düzensiz- sınırlı gelirli işler 37 21,8

Düzcnli-smırlı gelirli ya da değişken gelirli küçük işyeri sahibi 115 67,6

Toplam 170 100,0

3.3. Ç alışan  Ç ocu k lar ın  İş Tarihçeleri ve Ç alıştık lar ı Sektörler

Çalışan çocukların çalıştıkları işletme büyüklüğüne göre dağılımları 
incelendiğinde(Tablo-4), büyük çoğunluğunun (%80), 5 ve altında işçi çalıştıran 
mikro ölçekli işletmelerde çalıştıkları görülmektedir. Çalışmaya katılan çocukların 
hemen hepsi ise, 50 işçiden daha az işçi çalıştıran işyerlerinde çalışmaktadırlar. 
İşletme ölçeği küçüldükçe, işyeri sağlık ve güvenlik göstergelerinin olumsuzlaştığı 
gerçeği göz önüne alındığında, çocukların çalışma ortamlarında öncelikli bir risk 
grubu olarak ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Bir başka açıdan değerlendirildiğinde 
ise, çocuk çalışmasına ancak küçük ölçekli işletmelerin çalışma ortamının izin 
verdiği anlaşılmaktadır. Bu işletmelerde teknoloji düzeyinin düşüklüğü; önemli 
ölçüde kayıt dişilik ve denetim yetersizliği çocuk çalışmasına ortam sağlayan 
başlıca etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tablo-4. Çalışan Çocukların İşletme Ölçeğine Göre Dağılımları

İşyeri Büyüklüğü Sayı %

5 ve altında işçi çalıştıran 137 80,6

6-10 işçi 23 13,5

11 + işçi 10 5 ,9

Toplam 170 100,0
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Araştırmanın ilginç bulgularından biri ise, çalışan çocukların iiçte birinden 
fazlasının (%38,8) ilk işe başladıkları kişinin akrabası ya da hemşerisi olmasıdır. 
Bir başka deyişle aileler, geleneksel bağlar içinde çocuklarım tanıdıkları yanında 
işe vermeyi tercih ederek, bir anlamda çocuklarını korumaya çalışmaktadırlar.

Araştırma kapsamında yer alan çocukların ortalama çalışma süresinin 
19,6±13,2 ay arasında değiştiği görülmektedir. Çalışan çocukların % 45,3’ü
1 yıldan az; % 47,1’i ise 1-3 yıl arasında; % 7,6’sı 3 yıldan daha fazla süredir 
çalışmaktadır. Araştırma kapsamında yer alan çocukların iş değiştirme hızlarının 
yüksek olduğu saptanmıştır. Tablo-3 ’de, çocukların % 37’sinin hiç iş değiştirmemiş 
olmasına karşın; % 63’nün en az bir kez iş değiştirdiği görülmektedir. İş değiştirme 
hızının yüksekliği, çocukların çalışma ortamından kaynaklı memnuniyetsizliğin 
bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Bu yorumu destekleyen bir diğer bulgu ise, 
çocukların çalışma süreleri ile çalıştıkları iş kolları arasında önemli bir ilişki 
olmasıdır (X2: 1,59, p>0.05). Çalışma koşullarının güçlüğü artıkça, çalışma 
süresinin azaldığı ortaya çıkmaktadır.

Tablo -5. Çalışan Çocukların İş Değiştirme Sayılarına Göre Dağılımı

İş değiştirme sayısı Sayı %

İş değiştirmemiş 63 37,1

1 -2 kez 60 35,3

3 kez ve üstü 47 27,6

Toplam 170 100,0

Araştırma kapsamında yer alan çocukların çalıştıkları sektörlere göre dağılımı 
ise Tablo-6’de görülmektedir. Bu dağılıma göre, çocukların % 37,6’sı iş kazaları 
açısından risk yiizdesi yüksek onarım iş kolunda; % 33,8’si ise genel hizmetler 
sektöründe çalışmaktadır. Söz konusu dağılımlar, daha önce belirttiğimiz Türkiye 
genelindeki dağılımlara benzer özellikler sergilemektedir.

Tablo-6. Çalışan Çocukların Sektörlere Göre Dağılımı

İş Kolu Sayı %

Onarım İş K ollan (M akine, alet, edevat, cihaz vb) 64 37,6

Genel Hizmetler İş Kolları
(Lokanta, Otel, Han, Kahvehane, Hamam, Berber, Salon vb.) 66 38,8

Diğer İş Kolları 40 23,5

Toplam 170 100,0
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4.3. İş K azaları

Araştırma kapsamında yer alan 170 çocıık arasında iş kazası geçirme 
oranı %29,5 olarak saptanmıştır. Tablo-7’de görüldüğü gibi, kaza geçiren 
çocukların % 86’sı I ya da iki kez; % 13,7’si ise en az üç kez kaza geçirdiklerini 
belirtmişlerdir.

Tablo-7. İş Kazası Geçiren Çocukların Kaza Sayılarına Göre Dağılımı

Kaza Sayısı Sayı %

1 ve 2 kez 57 86,3

3 ve 3+ 9 13,7

Toplam 66 100,0

Araştırma kapsamına giren çocuklar arasında, en fazla iş kazasının, onarım iş 
kolunda çalışan çocuklar arasında olduğu görülm ektedir (bkz. Tablo-8). Onarım 
iş kolundaki çalışma doğasının, çocuk çalışması açısından daha güç olması ve 
kullanılan aletlerin daha riskli oluşu, kazalarda önemli etkenler olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Tablo-8. Çocukların Çalıştıkları İş Kollarına Göre İş Kazası Geçirme  
Durumlarının Dağılımı

İş kazası var İş kazası vok Toplam

Onarım İş Kolu 34 30 64

Genel Hizmetler 16 50 66

Diğerleri 16 24 40

Toplam 66 104 170

X2: 11,44, p=0,003

Araştırmada ilginç bir bulgu, aile, akraba, tamdık gibi yakın kişilerin yanında 
çalışan çocukların iş kazası geçirme oranının yüksek olmasıdır. Bu bulgu, aileler 
tarafından, akraba ve tanıdık yanında çocukları işe vermenin, çalışma ortamında 
koruma sağlamadığını göstermektedir. İş kazası geçiren toplam 66 çocuğun, 35’i 
tanıdık yanında çalışan çocuklardan oluşmaktadır.
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Kazaların oluş zamanı açısından dağılımına baktığımızda ise, kazaların 
çoğunluğunun öğle ve öğle sonrası saatlerde olduğu görülmektedir. Kazaların 
% 16,7’si sabah saatleri; %27,3 ’ü öğle saatleri; % 45,4 'ü  öğleden sonra ve % 10,6’sı 
akşam üzeri meydana gelmiştir. Söz konusu bulgu, uzun çalışma saatlerinin, 
çocukların bünyelerine uygun olmamasının bir başka göstergesidir. Yorgunluk, 
dikkatsizlik, uyku gereksinimi, kazaların çalışma gününün ortasından sonra 
meydana gelm esinde etkili olan faktörlerdir.

Tablo-9. Kazaların Oluşma Biçimleri

Oluşma Biçimi Sayı

Kesikler, Sıyrıklar 29

Çalışılan alet/makineden kaynaklı sıkışma,ezilme,batma vb. 15

Göze yabancı cisim kaçma 8

Yanma 6

Diğer (Elektrik çarpması, düşme, zehirlenme, araba çarpması 8

Toplam 66

Kaza nedenlerine göre kaza dağılımları incelediğinde ise, kazaların ağırlıklı 
olarak, kesilme ve çalışılan aletlerden kaynaklı zarar görme sonucunda oluştuğu 
ortaya çıkmaktadır. Kazaların % 44’nün, kesilme ve sıyrıklar nedeniyle, yaklaşık 
% 23’nün ise çalışılan makine ve aletten kaynaklı sıkışma, ezilme, kapma gibi 
nedenlerden oluştuğu görülmektedir. Söz konusu kaza nedenleri, araştırma 
kapsamında yer alan çocukların en fazla onarım iş kolunda çalıştığı göz önüne 
alındığında şaşırtıcı değildir ve kullanılan aletlerin çocuklara göre olmadığının 
bir başka göstergesidir.

Tablo-10. Kaza Sonucu Oluşan Yaralanmalar

Yaralanmalar Sayı

Kol, el ve parmak lezyonları 49

Göz lezyonları 9

Bacak ve ayak lezyonları 3

Baş, boyun lezyonları 2

Diğer 11
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Tablo-lO’da ise, kaza sonucu oluşan yaralanmaların türüne göre sayısı 
görülmektedir. Kazalar sonucunda vücudun kol, el ve parmak bölgelerinin en 
fazla risk altında olduğu onaya çıkmaktadır. Kaza sonucu oluşan yaralanmaların 
gösterdiği dağılım, kazaların nedeni ve ağırlıklı olarak onarım sektörünün 
özelliklerini doğrudan yansıtmaktadır.

Araştırmanın en önemli sonucu ise, kaza geçiren çocukların, işgöremezlik 
durumları ile çocukların ilerideki yaşamlarını etkileyecek kalıcı hasarlara 
ilişkin bulgulardır. Kaza sonrasında çocukların % 65,2’si hiç işten kalmazken, 
% 24,2’sinin 1-3 gün; % 10,6’sının ise 4 ve daha fazla gtin iş göremezlik geçirdiği 
anlaşılmıştır. 12 çocukla ise, görme kaybı, yara ve yanık olmak üzere ilerideki 
yıllarda taşıyacakları kalıcı hasarların olduğu anlaşılmaktadır.

Kaza sonrası ilk ve acil yardım hizmetlerine erişim ile ebeveynlerin tutumu 
ise, araştırmanın ilginç ve bir o kadar da düşündürücü verisini sunmaktadır. 
Tablo-11 ’de, kaza geçiren çocukların yarısının herhangi bir sağlık kuruluşuna 
başvurmadığı görülmektedir. Geriye kalan çocukların çoğunluğu ise, sadece 
işyerinde ecza dolabından yararlanabilmişlerdir. Bu bulgu, çalışma ortamında 
kazalar önlenemediği gibi kaza sonrasında sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan 
sorunların, kazaların sonuçlarını çok daha ciddi hale getirebileceğini de 
göstermektedir.

Tablo-Il. Kaza Sonrası Sağlık Hizmetlerinden Yaralanma Durumu

İş
te

n
ka

lm
ay

an

3 
gü

n 
ve

 
al

tı

4 
gü

n 
ve

 
üs

tü

T
op

la
m

Başvurduğu sağlık kuruluşu

Sağlık kuruluşuna başvurmadı 31 3 - 34

İşyeri ecza dolabından yararlanma 9 7 1 17

Sağlık Kuruluşu’na Başvurma (Hastane, 
Poliklinik, Sağlık Ocağı, Özel doktor gibi) 3 6 6 15

Toplam 43 16 7 66
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Tablo-12. Kaza Sonrası Ailelerin Tutumu

İş
te

n
ka

lm
ay

an

3 
gü

n 
ve

 
al

tı

4 
gü

n 
ve

 
üs

tü

T
op

la
m

Kaza sonrası anne-babanın tutumu

Haberleri olmamış 15 1 - 16

Olağan karşılam ışlar 21 2 2 25

Dikkatli olmasını önermişler 3 10 2 15

Birlikte hastane/ polikliniğe gitmişler 2 2 2 6

Çocuğa kızmışlar 2 1 - 3

Kazanın nasıl olduğunu sormuşlar 1 - - 1

İlaç alıvermişler 1 - - 1

İşe göndermem işler - - 1 1

Toplam 43 16 7 66

Tablo-12’de ise kaza sonrası ailelerin, kazaya karşı tutumları görülmektedir. 
Ailelerin büyük çoğunluğunun kazadan haberi olmaması, olağan karşılaması ve 
sadece dikkatli olmalarım önermesi oldukça düşündürücü bir durumun varlığına 
dikkat çekmektedir. Bu bulgu, işverenlerin kazalar karşısındaki ilgisizliğinin 
yanı sıra, çocukların ailelerinin de ilgisizliğini ve çocukların çalışması kadar, 
geçirdikleri iş kazalarının da kanıksandığı göstermesi bakımından tehlikeli bir 
noktayı işaret etmektedir. Bu bulgu aynı zamanda, kıl payı kazalarla yaralanmaktan 
kurtulan çocuklarını, ilerideki olası tehlikelerden korunma konusunda da ailelerin 
edilgenliğini ortaya koymaktadır.

S onu ç

İş kazaları, çalışma yaşamında, 13-15 yaş arası çocukların karşılaştığı 
öncelikli bir risktir ve çocukların bugünü kadar, geleceğini de etkilemesi açısından 
oldukça önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İş kazalarının, risk 
faktörlerinin ortaya konulduğu sürece önlenebilir nitelikli olduğu bilinmektedir. 
Ancak araştırmadan ortaya çıkan sonuç, çocuk emeğinin yaygın olduğu küçük 
ölçekli işletmelerde, çalışma ortamında koruyucu önlemlere yeterince yer 
verilmediğidir.
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Çocuk işçiliği ve ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar sadece çalışan çocukların 
sorunu değildir. Tüm toplumun sorunudur. Sorunun sosyal karakterini ortaya 
koyan olguları şöyle sıralayabiliriz:

1. Çocuk işçiliği, her şeyden önce, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı 
kuşakların yetişmesinin önünde engeldir.

2. Çocuk işçiliği, eğitim çağındaki çocukların, çalışma yaşamına girmesi, 
toplumun genel eğitim düzeyini düşürmektedir.

3. Çocuk işçiliği, düşük teknoloji vc katma değerli bir üretim yapısı ortaya 
çıkardığından, ekonomik açıdan uzun dönemde ülke ekonomisinin rekabet 
kapasitesi önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.

4. Çocuk işçiliği, Türkiye'de son yıllarda hızla artan yetişkin işsizliğini de 
besleyen bir olgudur.

5. Çocuk işçiliği, işverenler açısından , çocuk emeği kullanan işletmeler ile 
kullanmayan işletmeler arasında haksız rekabet yaratmaktadır.

6. Çalışan çocukların yine kendileri gibi çalışan çocuklar ile olan sınırlı 
sosyal çevresi, toplumda kutuplaşma ve sosyal dışlanma riskini artıran bir durum 
ortaya çıkarmaktadır.

7. Eğitim gören yaşıtlarının sahip olduğu olanaklara ulaşamama, sosyal 
adalet vc dayanışma duygusunu azaltmaktadır.

Çocuk işçiliğini önlemeye yönelik politikalar geliştirilmediği sürece, bu sorun 
kısır döngü halini alacaktır.

Çocuk işçiliği ile mücadele yöntemlerini, kısa ve uzun erimli olmak üzere iki 
aşamada tanımlamak gerekmektedir. Kısa erimde, çocuk çalıştıran işyerlerinin 
mercek altına alınması ve çalışma ortamlarında çocukları koruyucu önlemlerin 
uygulanması gerekm ektedir (Fişek, 1995). Ayrıca, sağlık ve güvenlik hizmetlerine 
erişimin artırılması da büyük önem taşımaktadır. Kısa erimli faaliyetlerin bir 
başka amacı da, çocukların çocukluklarının yitip gitmesinin önlenmesi adına 
boş zaman etkinliklerinin kendilerine sunulması olm alıdır (Fişek, 1986). Bunun 
yanı sıra, çocuk işçiliğinin ve iş kazalarının nedenleri ve etkileri hakkında başta 
aileler olmak üzere tüm toplumun bilinçlendirilmesi ve duyarlılık kazandırılması 
gerekmektedir. Uzun erimde, çocuk emeğinin tümüyle ortadan kaldırılması 
ve çocukların eğitime yönlendirilmesi şarttır. Bu amaca ulaşmak ancak çocuk
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işçiliğine neden olan sosyal sorunların ortadan kaldırılması ile olanaklıdır. Bu 
ise, yoksulluk ve işsizliği ortadan kaldıracak ve/veya azaltacak, herkese sosyal 
güvence sağlayacak sosyal politikaların geliştirilmesi yolu ile olacaktır. Çocuk 
işçiliğine yönelik kısa ve uzun erimli bu çabaların devlet, sosyal taraflar, çocuk 
aileleri ve bu konuya yönelik çalışan uzman ve hükumet-dışı kuruluşları içerisine 
alacak geniş tabanlı bir eylem zeminini gerektirdiği açıktır.

İşte Türkiye’de 1992 yılından bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (1LO) 
/ Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Projesi (İPEC) katkısıyla bir 
ortak payda geliştirilmiştir. Her ne kadar, gelir bölüşümü bu dönemde daha da 
adaletsiz bir konuma dönüşmüş olsa da, bu eylem zemininde ve temel eğitimin 
sekiz yıla çıkarılm asıyla çocuk emeği geriletilmiştir.

1994 ve 1999 yıllarında iki kez Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yapılan Çocuk İşgücü Anketleri ile son yıllarda gerçekleştirilen gözlemler, bunun 
en iyi kanıtlarıdır.

Ancak, Türkiye’nin geniş bir çocuk-geııç nüfusa sahip olması ve kırdan 
kente göçün hala sürmekte oluşu, çocuk emeği tehdidinin devam ettiğini ortaya 
koymaktadır. Demek ki, çocuk emeği, toplumlunuz için, hala potansiyel bir 
tehlikedir.

Bu bakımdan, araştırm am ız ve benzerleri ile ortaya konulan çarpıcı 
olumsuzlukların, yeniden yeniden topluma sunularak ailelere, öğretmenlere, 
kamu kuruluşlarına ve hükumet-dışı kuruluşlara, çocuk emeği ile mücadelenin 
önemi ammsatılmalıdır.
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Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Gündemi 
ve Sendikaların Tavrı: 

1 Mayıs Bildirileri Örneği4

D enizcan  Kutlu**

Ö zet

Bu çalışmada Türkiye’de sendikacılık hareketinin son 30-40 yıllık zaman 
dilimi içerisinde işçi sınıfının değişen gündemini nasıl tespit ettiği ve bunun 
karşısında nasıl bir söylem geliştirdiği üzerine bctimleyici bir inceleme 
yapılacaktır. Anılan dönem, sendikacılık hareketinde yükseliş ve krizi içermesinin 
yanı sıra, işçi sınıfının karşılaştığı sorunların farklılaşarak artması dolayısıyla, 
sendikaların işçi sınıfı adına sorunları nasıl tespit etliği bakımından da önemlidir. 
Örneğin 1970’lerde çokça gündemde olmayan kıdem tazminatı, özelleştirme ya 
da esneklik konularının işçi sınıfının gündemine girmesi, 1980 ve 1990’larla 
birlikte başlamış, 2000’li yıllarda ise daha da artan bir seyir izlemiştir. Sorunların 
farklılaşmasıyla birlikte, buna karşı geliştirilen dil dc kendisini önemli kılmaktadır. 
Bu bağlamda son 30 yıl boyunca 1 M ayıslarda kullanılmış olan metinler, önceden 
belirlenmiş olan kodlar üzerinden içerik analizine tabi tutulacaktır. Çalışma, Türk- 
İş ve DİSK ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada, 1 Mayısların, çalışanların sorun ve 
taleplerinin, sendikalar açısından yoğunlaşarak belirginleştiği bir gün olduğu ön 
kabulüyle hareket edilmiştir. Bu çerçevede ilk olarak araştırmanın konusu ve

* Bu çalışmanın hazırlanmasındaki değerli katkılarından dolayı. Doç. Dr. Metin Özuğurlu ve eski 
sendikacı-hocam İlhan Akalın’a, arşivlerini açan TÜSTAV ve DİSK Genel M erkezi’ne ve çalışanlarına 
teşekkür ederim.

** Doktora öğrencisi, AÜ SBF, ÇERİ Anabilimdah, Türk Harb-İş Sendikası Uzmanı
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amacı belirtilmiştir. Daha sonra araştırmanın yöntemi olan içerik çözümlemesine 
ilişkin bilgiler verilmiş, ardından ise “Araştırma İçin Ön Bilgilendirm e” başlığı 
altında Türkiye’de I Mayısların tarihi kısaca anlatılmaya çalışılmıştır. Türkiye’de 
işçi sınıfının değişen gündemine, neo-liberal politikalar ve çalışma ilişkilerinin 
dönüşümü bağlamında değinildikten sonra ise önce metinlerin incelenmesi, 
ardından da değerlendirme ve sonuç aşamasına geçilmiştir. Çalışmada, 
konfederasyonların, işçi sınıfının ve Türkiye’nin gündem ine giren konuları 
nasıl ele aldıkları ve bu süreçte söylemlerinin nasıl bir dönüşüm geçirdiği ortaya 
koyulmaya çalışılacaktır.

I. A raşt ırm an ın  K onu su  ve A m a cı

Çalışanlar her toplum içerisinde ve tarihin her döneminde hayatın üretilmesi 
noktasında çok önemli bir role sahip olmuşlardır. Bununla birlikte söz konusu 
kesim başka birçok neden dışında sadece bundan dolayı toplumsal yaşantı 
içerisinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Yine bu kesim diğer sosyal sınıflar gibi 
farklı farklı sorunlarla karşılaşmış ve bunlara karşı çeşitli direnç odakları oluşturma 
çabası içerisine girmiştir. İşte 1 Mayıs da böyle direnç odaklarının somutlandığı 
ve sorunların, taleplerin ve çözüm önerilerinin dile getirildiği günlerden biridir.

Bu araştırmada Türkiye’nin yaşadığı neo-liberal dönüşüm sürecinde 
sendikaların işçi sınıfının ve ülkenin değişen gündem ine yaklaşımları ele 
alınmaya çalışılacaktır. Çalışmada kullanılacak araç Türk-İş ve DİSK tarafından 
yayımlanan 1 Mayıs bildirileridir. Bu anlamda bu kesim üzerinden siyaset 
yapmak isteyenlere ya da bu kesimin hala -değiştirici- önemli bir toplumsal aktör 
olduğuna inananlara genel bir çerçeve sunmaya çalışılacaktır.

Çalışmada önceden belirlenmiş olan sözcükler üç bölüm çerçevesinde içerik 
çözümlemesine göre incelenmiştir: “M ücadele aracı olarak kullanılan dil, 
kavramlar” , “ Dış politika alanına bakış” ve “Çalışanların karşılaştıkları sorunlar” . 
Bu başlıklar altında kullanılacak kavramlar ileride tablolarda belirtilecektir.

II. A raşt ırm an ın  Y ön tem i

Araştırmada kullanılan olan yöntem, içerik çözümlemesidir 1. İçerik 
çözümlemesi, sosyal bilimler alanında öncelikle kitle iletişim araçlarındaki 
içeriğe ilişkin olarak ortaya çıkmıştır. İçerik çözümlemesi için farklı tanım lar 
bulunmaktadır. Geray (2006: 147), içerik çözümlemesinin, “ iletişimin içeriğinin, 
genellikle önceden belirlenmiş sınıflam alar (kategoriler) çerçevesinde sistematik 
olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniği” olduğunu belirtmiştir.

1 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Geray, 2006:145-161
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Bir diğer tanımda, “ İçerik çözümlemesi, iletişimin yazılı/açık içeriğinin objektif, 
sistematik ve sayısal tanımlarını yapan bir araştırma tekniğidir” (Aktaran Gökçe, 
1995: 16) denilirken, “ iletişimin yazılı/açık özelliklerinden, yazılı/açık olmayan 
içeriğin özellikleri hakkında çıkarımlar yapmak yoluyla sosyal gerçeği araştıran 
bir yöntem dir” (Aktaran Gökçe, 1995: 24) diye de tanımlanmaktadır. Bir başka 
tanım ise şu şekildedir: “ İçerik çözümlemesi, iletişimin açık içeriğinin nicel 
betimlemesi için kullanılan sistematik ve nesnel bir araştırma tekniğidir” (Aktaran 
Geray, 2006: 148). Geray (2006: 148), bu tanımdan hareketle söz konusu tekniğin, 
“açık içeriğin çözümlenmesi, sistematik bir araştırma tekniği, nicel betimleme 
(nicel istatistik) ve nesnellik” gibi özelliklerine ulaşılabileceğini ifade etmiş ve 
konuyla ilgili şu açıklamayı getirmiştir:

“Açık içeriğin çözümlenmesi, aslında bir iletişim aracının çıktısının 
(mesajının) ilk bakıştaki içeriğinin çözümlenmesi gerektiği anlamına  
gelir: Bu ilkeye göre, içerik çözümlemesi, içeriğin örtük, satır arası 
veya gizli mesajını ölçmeye çabalamamaktadır. Bir gazetedeki 
çizgi romanı inceliyorsanız ve çerçevedeki delikanlı birisine ‘Seni 
seviyorum !’ diyorsa, bunu böyle kabul edersiniz. Kahramanın 
geçmişteki davranışları nedeniyle aslında bu sözlerinin başka bir 
anlama gelebileceği kabul edilmez. Bu nokta nedeniyle pek çok 
eleştiriler yapılmıştır. (...) İçerik çözümlemesinin sistematik!iği, 
belli bir fo rm a t üzerinde örnekletil kurmasıyla ve bunun içeriğinin 
sınıflandırılm asıyla ilgilidir. ”

Bu araştırmada bir içerik çözümlemesi türü olarak, eleştirel söylem 
çözüm lem esinden de yararlanılmıştır. Bu yöntem, “kuramsal çerçevesinde 
birinci olarak metinlerin üretildikleri ve tüketildikleri somut toplumsal çerçeveye 
ve ikinci olarak en geniş anlamda toplumsal süreçlere yer vermektedir. Modelin 
merkezindeyse metin yer alm aktadır” (Geray, 2006: 179).

İçerik çözümlemesi gerçekleştirilirken öncelikle bir çözümleme birimi 
belirlenir. Bu birim, “ incelenen malzemede saymanın nerede yapılacağım 
gösterir” (Geray, 2006: 149). Buna göre bu araştırma kapsamındaki çözümleme 
birimi DİSK ve Türk-İş’in 1 Mayıs bildirileri olarak saptanmıştır.

Araştırma sonucunda söz konusu yöntemin kullanılmasıyla ulaşılacak sayısal 
kimi veriler üzerinden kimi ilişkiler ya da bir takım genel bulgular elde edilmeye 
ve genel bir kanaat edinilmeye çalışılacaktır. İçerik çözümlemesi metnin üslubu 
ile fikirsel içeriğinden daha çok ilgilenmesine karşın, bu ayrım da yapay bir

2 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Geray, 2006:179-180
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ayrımdır; çünkü sözcükler de belirli bir düşünceyi ifade etm ektedir (Duvcrger, 
1980: 139).

İçerik çözümlemesi genelde kamusal iletişimin çözümlenmesini amaçlar. 
Açık bir biçimde formüle edilmiş, eş deyişle tanımlanmış olan araştırma soruları 
için önemli olan bilgilerin taranması ve değerlendirilmesini hedefleyen içerik 
çözümlemesi, metnin tekrar oluşturulmasını, tekrarlanmasını amaçlamamaktadır. 
Tam tersine sayıları oldukça fazla olan metin yığınında araştırma sorusu açısından 
ortak bilgileri bulmayı hedeflem ektedir (Aktaran Gökçe, 1995: 21).

İçerik çözümlemesi, araştırmada amaçlanana yanıt vermekte, kimi verilerin 
dikkate alınamayacağını önceden bilmekte ve kabullenmektedir. Metnin doğru 
anlaşılması tüm metnin birlikte değerlendirilmesiyle birlikte gerçekleşebilecektir. 
Dolayısıyla araştırma sonuçları ve metinlerden elde edilen veriler her zaman 
gerçekle birebir örtiişmeyebilir. Genel olarak söylemek gerekirse içerik 
çözümlemesinin amacı, bir metni betimlemek ve açıklamaktan çok, metnin 
içeriğinden gerçekliğe ilişkin ne tür sonuçlar çıkarılabileceğini bulmaktır.

III. Araştırma İçin Ön Bilgilendirme: Kısa Bir 1 Mayıs Tarihi

Yukarıda 1 M ayıs’Iarın önemine ilişkin kısa bir giriş yapıldı. Bu bölümde ise 
Türkiye’de 1 Mayısların tarihi kısaca aktarılmaya çalışılacaktır. Gerçekten de 1 
Mayısların yapıcı öznesi olan işçi sınıfı tarihsel süreç içerisinde çok çeşitli sorunlar 
yaşamış ve karşılaştığı bu sorunlara karşı kimi çözüm ler üretmeye çalışmıştır. 
Ürettikleri çözüm ler arasında yaşadıkları toplumsal sistemi kökten değiştirmek 
gibileri olduğu gibi, düzeni reforıne etmeyi hedefleyenler de mevcuttur. Ancak 
şu ya da bu şekilde işçi sınıfı tarihinin her dönem inde daha iyi çalışma koşulları, 
ücretler için mücadele elmiş, bunları geliştirebilmek için yardım fonları, demek, 
sendika, vs. gibi kimi m ekanizmalar üretmiş, elde ettiği kazanım lan korumak 
için ise çeşitli direnç odakları oluşturmaya çalışmıştır. İşte 1 Mayıs da daha iyi 
yaşayabilmek için geliştirilen direnç odaklarının sonucunda şekillenmiş bir tarih 
ve gündür. Dolayısıyla, böyle bir gün çalışanları olduğu kadar onların karşısında 
yer alan güçleri de yakından ilgilendirmektedir.

Bilindiği gibi,evrensel ölçekte 1 M ayıs’ın işçi bayramı olarakanılmasınısağlayan 
yıl 1886’dır. Talep ise 8 saatlik iş günüdür. Türkiye’de, 1908 devrimiyle birlikle 
işçi örgütlerinin gelişimi hız kazanmış ve böylelikle Cum huriyet öncesindeki 
1 M ayıslar Osmanlı yönetiminin son döneminde görülmüştür. İşçiler 1 Mayıs 
kutlamalarını ilk kez 1909’da daha sonra ise 1911 ve 1912 yıllarında yapmıştır. 
I. Dünya savaşının da etkisiyle 1921 ’e kadar geçen hareketsizlik döneminin
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ardından, 1921 yılında Türkiye Sosyalist F ırkası’nın çağrısıyla Fatih, Aksaray ve 
Harbiye batlarındaki tram vaylar çalışmamış, 1922 1 M ayıs’ı ise geçen senekine 
göre daha örgütlü bir biçimde kutlanmıştır. Söz konusu törende “Enternasyonal” 
marşı bile söylendiği kaydedilmektedir. Ancak bir kaynakta yer alan bir bilgiye 
göre, İstanbul'da oldukça yoğun bir katılımla gerçekleşen söz konusu “ 1 Mayıs 
kutlamalarında, anti-emperyalizm, bağımsızlık, ulusal egemenlik, Ulusal Kurtuluş 
Savaşı’na destek vurgusu” bulunm am ıştır (Koç, 2003: 54). Kurtuluş Savaşı’mn 
kazanılmasının etkisi kendisini 1923 1 M ayıs’mda göstermiş, işçilerin çoğunlukta 
olduğu Umum Amele Birliği, Ankara’ya yakınlığı dolayısıyla Türkiye Sosyalist 
Fırkası’ndan ayrı bir kutlama yapmıştır. Aynı yıl ayrıca, Türkiye İşçi ve Çiftçi 
Sosyalist F ırkasfnm  2 0 ’ye yakın yöneticisi dağıttıkları bir bildiri nedeniyle 
tutuklanmış; ancak herhangi bir ceza almadan beraat etm iştir3. 1924 yılında çeşitli 
illerde yapılan gösterilerin ardından, 1925 yılında yapılması planlanan kutlam alar 
için Amele Teali Cem iyeti’nin başvurularına izin verilmemesi üzerine, 1925 
1 M ayıs’ı cemiyetin merkez binasında sınırlı bir biçimde kutlanmıştır. Cemiyet 
genel merkezinin duvarında ise şunları yazılmıştır:

“Türk amelesi irtieaya karşı amansız bir mücadele açmalıdır. 
Burjuvazinin zulmünü protesto ediyoruz. Mürteciler, muhtekirler, 
kapitalistler, em peryalistler kahrolsun. Sekiz saat iş, sekiz saat 
istirahat, sekiz saat uyku. Bütün dünya işçileri b irleşin iz’’ (Işıklı,
2003: 172).

Cemiyet 1925 yılında, kapağında “Bütün dünya işçileri birleşiniz” yazan 
“ 1 Mayıs Nedir” başlıklı bir broşür yayınlamış (STMA: 6. Cilt s. 1896) ve bu 
hükümetin yeni bir tutuklama başlatması için yeterli olurken, Amele Teali Cemiyeti 
yöneticileri ve Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist F ırkası’ndan 38 kişilik bir grup 
Ankara’ya gönderilerek İstiklal M ahkem esi’ne çıkarılmıştır. Gruptan bazıları 7 
ile I5 ’er yıl arasında ceza alırken, 18 ay sonra 1926 Cumhuriyet Bayram ı’nda 
hükümet kararıyla serbest bırakılm ıştır (İşıklı, 2003: 172). Söz konusu broşürün 
ardından gerçekleşen tutuklamalardan sonra Amele Teali Cemiyeti dağıtılmış, 
yerine ise başına CHP yanlılarının getirildiği İstanbul İşçi Yardımlaşma Demeği 
kurulm uştur (Koç, 1994: 91).

Böylelikle devletin işçilerin örgütlerini kapatması, 1 M ayıs’ta broşür 
yayınlayanları hapse atm asının yanı sıra, dağılan cemiyetin yerine kendi 
derneğini kurdurtarak bir “devletleştirme operasyonu” yaptığı sonucuna da 
ulaşılabilir. Burada bir parantez açarak mantık açısında benzer olduğunu 
düşündüğümüz, şu önemli oluşumdan da bahsetmek gerekir. Demek kurma gibi

3 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi -STMA-, 1988: 6.Cilt: 1877
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çalışm alar daha sonra da devam etmiş; örneğin CHP 1947 yılında “ İşçi Büroları” 
kurmuştur. Büro, kadro oluşturarak, kamu işletmelerinde çalışan işçiler arasında 
sendika kurucuları aramış, bulduklarından birisi ise Türk-İş Genel Başkanlığın 
ölümüne kadar sürdürmüş olan Scyti Dcınirsoy olm uştur (Akalın, 2000: 63-64). 
Aynı kaynakta şu değerlendirm e yer almaktadır:

“İşçi Bürolarının yaptıkları sadece istediği nitelikteki insanları bulup 
sendika kurmak değildir. Aynı zamanda gerek kuruluş aşamasında, 
gerekse devamında parasal olarak desteklemektir. Sendikaların 
yaşayabilm esi için bu gereklidir. Sendikacı-iktidar ilişkisi ve ilişkide 
tabi olmanın yollarından birisi ve belki de en önemlisi bııdııı: Bu 
yo l daha da geliştirildi. Geliştirilmede yabancı kaynak işin içine 
girdi. Yabancı kaynak A B D ’dir. İş mevzuatlarının oluşumunda  
ABD 'ti uzmanlardan müşavir olarak yararlananlar, sendikaların  
şekillenmesinde yabancı kaynağı, ABD kaynağım adeta özendirdi. 
Sendikacılar önceleri ABD  ’ye  eğitim için taşınırken, ilerleyen zaman 
içinde 'Tiirk-İş Koleji 'ııin oluşumu sağlandı ” (Akalın, 2000: 64).

5 Haziran 1946’da Cem iyetler K anunu’nda yapılan değişiklikle “s ın ı f  
kavramı yasaklar arasından çıkartılm ış, böylelikle 14 Mayıs 1946’da “Türkiye 
Sosyalist Partisi”, 20 Haziran İ946 'da ise, “Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü 
Partisi” kurulmuştur. Ardından ise söz konusu partiler sendikalar kurmaya 
başlamış, Aralık 1946’da ise sendikalar ve sosyalist partiler kapatılır ve birçok 
sendikacı ve siyasetçi tutuklanmıştır (Akalın, 2000: 59). Bu bilgileri verdikten 
sonra, 1947’de kurulmaya başlanan, iktidarın “ İşçi B ürolarf’nın işçi hareketini 
yeni bir “devletleştirme operasyonu” amacıyla kurduğu yorumunu yapılabilir. 
1935'te çıkan 2739 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”la 
1 Mayıs günü “Bahar Bayramı” olarak yasallaştırılırken, böylelikle tek partili 
dönemde vc sonraki dönemlerde 1 Mayıs kutlamaları yapılamamıştır.

I M ayıs’larm uzunca bir süre kutlanamadığından bahsettikten sonra, bir 
parantez daha açarak Adnan M enderes’in 1 M ayıs’ı işçi bayramı olarak kutlayan 
ilk Başbakan olmasına değinilebilir. Menderes, 1 Mayıs 1960 günü radyoda 
yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söylemiştir:

“Bugün I Mayıs işçi bayramı, işçi kardeşlerimize elemsiz, kedersiz 
birçok bayramlar idrak etmelerini ve onların refah ve saadetlerini 
temenni ederken, bu gayede kendilerine her zaman yardım cı olmanın 
en aziz em elini teşkil ettiğini ifade etmek isterim " (Aktaran Koç,
2003: 94).
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M enderes’in konuşmasını Işıklı (2003: 173),

“Moskova seyahatine hazırlandığını ilan ettiği sırada ortaya 
koydıığıı hu tutıun, Menderes 'in hu dönemde dış politikada en 
azından görüntüden ibaret bir değişiklik sergileme çabalarıyla 
bağlantılı görünmektedir. Bu değişikliğin arkasında yatan neden, 
vardım konusunda ketum davranmaya başlamış olan 'biiyiik 
m ütte fik ' karşısında manevra kabiliyetine sahipmiş gibi görünme  
kaygısı olabilir ”

şeklinde, Koç (2003: 94) ise, “M enderes, bir askeri darbenin yaklaşmakta 
olduğunu sezdiğinde, işçilerden destek aradı” diye yorumlamıştır.

Sendikacı Kemal Siilkcr Türkiye’deki 1 M ayıslara ilişkin şu ilginç 
değerlendirmeyi yapm aktadır:4

“Nisanın 28 'i, 2 9 ’u, hele 30 'u en korkulu günlerdi. Zira, siyasi 
polis, 1 Mayıs nedeniyle duvarlara yapıştırılacak beyannamelerin 
hazırlanmasında çalışacaklarını tahmin ettiği kişileri Sirkeci 'deki 
eski Sansaıyan Hanına, Emniyet M üdürlüğü 'ne davet eder, 2 Mayıs 
sabahı sa l iver irdi. "

1 Mayısların kutlanmasının engellediği uzunca bir sürenin ardında ilk 
kutlama 1976 yılında Taksim M eydam ’nda yapılmıştır. Bir değerlendirmeye 
göre, “ 1 Mayısların yeniden kutlanmaya başlaması, DİSK’in 1975’te toplanan 5. 
Genel Kurulu’nda İbrahim G üzelce’nin genel sekreterliğe seçilmesi ve bununla 
bağlantılı olarak DİSK yönetiminde TKP çizgisinin etkilerinin görülmeye 
başlam asıyla eşzamanlı olarak gerçekleşm iştir” (Işıklı, 2003: 174). DİSK’in 
yönetiminde etkili olan siyasi çevrenin dışında, söz konusu dönemde artan 
toplumsal muhalefet, öğrenci hareketinin ve sol grupların 12 Mart 1971 askeri 
darbesinden sonra yeniden bir toparlanma içerisine girmiş olmaları, toplumun 
giderek ideolojik kamplara bölünmesi ve bununla birlikte çelişkilerin siyasal 
ve ideolojik uzanımlarıyla beraber giderek artması da 1 Mayısların kutlanması 
noktasında bir etki yaratmıştır. Nitekim onca zaman sonra kutlanan 1976 1 
M ayıs’ma geniş kalabalıklar gelmiştir. Bir kaynakta (Türkiye M aden-İş Eğitim 
Dairesi, 1977:108) “ 1 Mayıs 1976 gösterisi, DİSK'iıı gücünü ve etkinliğini 
artırdı. Bundan böyle, işçi sınıfın örgütlü öncülüğü toplumdaki diğer katmanlar 
tarafından da daha somutça kavrandı” değerlendirmesi yer almaktadır.

Bir başka kaynak ise, ertesi yılki kutlamalarda yaşananları anlamlandırabilmek 
için bir başka çerçeve sunmaktadır: “ 1 Mayıs 1976 yılında Taksim Alanında

4 Yazının tamamı için bakınız, Gürcü, 1979:11-14
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yapılan ( . ..)  1 Mayıs gösterisi, devlete karşı bir savaş ve kuşkusuz iç savaş 
açılması olarak değerlendiriliyor” (Küçük, 1990:498).

1 Mayıs kutlamaları daha sonraki yıllarda da devam etmiş, 1977, 1978 
yıllarında da özellikle İstanbul Taksim M eydam ’nda görkemli kutlamalar 
yapılmıştır. 1977 1 M ayıs’ı burada özel olarak konumuz dışında olmasına karşın, 
Türkiye’nin en büyük kitle kıyımlarından bir tanesi olması dolayısıyla değinilmeyi 
hak etmektedir. 30 ’dan fazla kişinin öldüğü ve sorumluları hala bulunamamış bir 
olay olarak I Mayıs 1977 hala daha tartışılm aktadır5. Bir kaynakta olay şöyle 
değerlendirilmiştir6:

"Batı Avrupa ve ABD ile öteki gelişmiş kapitalist ülkelerde genel 
olarak toplumsal hayatın olağan bir unsuru olabilen I Mayıs 'ların 
meşruiyetlerini kazanabilmeleri için yalnızca milyonlarca işçi 
tarafından benimsenmiş olmaları yeterli olmadı. İşçilerin kendi 
bağımsız kim liklerini edinmelerinin önemli eşiklerinden biri olan 
1 Mayıs kutlamaları Türkiye’de her zaman gergin bir mücadele 
atmosferi doğurarak yürütüldü ve 1 Mayıs 1977 burjuvazinin işçi 
sınıfının bu kitlesel buluşmasını sabote etm ek için giriştiği en büyük 
katliamlardan birine sahne oldu. ”

1 Mayıs 1979’da kutlamalara İstanbul dışındaki illerde izin verilirken, 
anlaşmazlıklar nedeniyle ayrı gösteriler yapılmış, 1980’de ise, sıkıyönetimin
30 ilde miting ve gösterileri yasaklaması üzerine DİSK ve bağlı sendikalar 30 
N isan’da İstanbul, Ankara ve İzm ir’de gösteriler düzenlemiştir.

Bu arada belirtilmesi gereken bir bilgi olarak, Türk-İş, 1980 öncesindeki 1 
Mayıs kutlamalarına konfederasyon bazında katılmamış; ancak kendisine bağlı 
kimi sendikalar DİSK öncülüğünde gerçekleşen törenlere destek vermiştir. 
12 Eylül 1980 darbesinden sonra ise 1 M ayıs kutlamalarına uzunca bir süre 
yasaklanmış; ancak 1980’lerin sonlarına doğu kimi girişimler olmuştur. Buna 
karşın darbenin etkisi kendisini bu alanda yaklaşık olarak 10 yıl hissettirmiştir.

12 Eylül’ün ardından ilk yasal miting girişimi 1988 ve 1989 yılında 
gerçekleştirilmiştir. Sendikalardan oluşturulan tertip komitesi İstanbul Valiliği’ne 
başvurmuş; ancak talepleri geri çevrilmiştir. Buna karşın Taksim ’de gösteri 
yapmak isteyen sendikacılar ve kimi gruplar polisin saldırısıyla karşılaşmışlardır. 
1989 yılında polisin açtığı ateş sonucunda Mehmet A kif Dalcı isimli bir genç 
işçi yaşamını yitirmiştir. 1990 yılında ise yasağa karşın 1 Mayıs fabrikalarda

5 1 Mayıs 1977 ve dönemle ilgili kapsamlı bir araştırma için bkz. Güreli, 1979; Yeni Baskı: Güreli.
2006

6 Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi -STMA-, 1988: 7.Cilt: 2273
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ve işyerlerinde kutlanmıştır. Polis yine Taksim’e çıkmak isteyen göstericilere 
müdahale etmiş ve açılan ateş sonucunda Gülay Beceren isimli bir hemşire felç 
olmuştur. 1991 ve 1992 yıllarında sendikalar tarafından salon toplantıları ile 
kutlanan 1 Mayıslar, ancak 1993’egelinebildiğiııde meydanlarda kutlanabilmiştir. 
Bu tarih, Türkiye’nin en büyük işçi sendikası olan Tiirk-İş için de bir ilki ifade 
etmektedir. Buna göre, İstanbul’da yapılan kutlamalarda Türk-İş, 1 M ayıs’ı ilk kez 
alanlarda kutlamıştır. DİSK ise aynı tarihte ayrı bir miting yapmıştır. 1994 yılında 
ise H ak-İş’in de dahil olduğu Demokrasi Platformu tarafından ilk kez ortak kutlama 
gerçekleştirilmiştir. 1995 yılında yapılan ortak kutlamaya Hak-İş katılmamıştır. 
1996 1 M ayıs’ı ise 12 Eylül’ün ardından yapılan 1 Mayıs kutlamaları arasında 
en kalabalık olanını oluşturmuştur. Sol grupların da kortejlerinde ciddi sayıları 
barındırdığı bir gösteri olarak tarihe geçen 1996 I M ayıs’ında arama noktalarında 
çıkan çatışmada 3 işçi yaşamını yitirmiştir. Yaşanan provokasyonun ardından 
kentin merkezi alanlarından Kadıköy miting alanı olmaktan çıkartılm ıştır (Aydın, 
2008:48-51). Daha sonraki yıllarda 1 M ayıs’ın başta İstanbul olmak üzere pek 
çok farklı ilde yapılmasına devam edilmiştir.

Irak işgalinin başlangıç yılı olan 2003 1 M ayıs’mda savaş karşıtlığı öne 
çıkarken, 2004 İstanbul 1 M ayıs’ı daha önceki yıllar, Çağlayan M eydam ’nın 
yalıtılmışlığının aşılmasında belirleyici olmuştur. Taksim 'e yapılan başvurunun 
valilik tarafından geri çevrilmesinin ardından, Tiirk-İş hariç DİSK ve KESK 
öncülüğündeki kuruluşlar yasal iznin sınırları dışında kalarak Saraçhane’de 
toplanmış ve Yenikapı’ya bir yürüyüş gerçekleştirmiştir. Türk-İş ise 1 M ayıs’ı 
yine Çağlayan M eydam ’nda kutlamıştır. Bu yürüyüşün ardından ise valilik 
Kadıköy M eydam ’m 1 M ayıs’lara tekrar açmak zorunda kalmıştır. 2005 ve 
2006 1 M ayıs’ları başta İstanbul Kadıköy M eydam ’nda olmak üzere tüm yurtta 
gerçekleştirilmiştir. 2007 yılına gelindiğinde ise 1977 1 M ayıs’ının 30’uncu yılı 
olması dolayısıyla başta, yine Türk-İş hariç, başta DİSK olmak üzere 1 M ayıslara  
katılan tüm kuruluşlar valiliğin izin vermemesine karşın Taksim için çağrı yapmış, 
grupların bir araya gelmesine izin vermeyen polis, gün içerisinde yaklaşık 1000 
kişiyi gözaltına almıştır. Türk-İş 1 M ayıs’ı yine ayrı bir şekilde Kadıköy’de 
kutlamıştır. Ardından 2008 1 M ayıs’ıııda -so n  anda geri adım atma vc yaşanan 
kimi tartışmalara karşın- bu sefer Türk-İş’in de içinde örgütlerin yine Taksim için 
çağrı yapması üzerine bir önceki yıla benzer görüntüler yaşanmıştır. 2007’nin 
2008’den bir farkı, 2007’de yaşanan saldırılara karşın bir grubun Taksim’e 
çıkmasına izin verilmesi olmuştur. 2008 yılında ise bu sefer kitlesel olarak değil, 
sadece sendikacıların alanda açıklama yapmasına izin verilmiştir. Sendikacılar 
ise can güvenliklerinin olmadığını ifade ederek, bu öneriyi reddetmişlerdir.

Gerek 12 Eylül’den çıkış sürecinde gerekse son iki 1 M ayıs’ta yaşananlar, 
Taksim’in işçi sınıfı açısından çok, iktidarlar tarafından bir “hassas bölge” olarak
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değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Elbette bu süreçlerde, içinde geçilen siyasal 
ortamın kendine özgü dinamikleri belirleyici bir rol oynamıştır. Bu çerçevede gerek 
Bahar Eylemleri gerekse Büyük Madenci Yürüyüşü ile 12 Eylül’den çıkışı imleyen 
1989-1990 dönemecinde, gerekse A KP’nin iktidar olduğu bu dönemde Taksim’de 
gösterilere izin verilmemesi ve katılımcılara uygulanan şiddet, ayrıca ve ayrıntılı 
olarak tartışılmayı hak etmektedir. 1 M ayıs’ların ortaya çıkış süreci, küreselleşmesi 
ve Türkiye’deki geçmişine ilişkin olarak yapılan bu kısa hatırlatmanın ardından, 
bundan sonraki bölümde sendikaların krizine değinilecek ve ardından DİSK ve 
Türk-İş’in 1 Mayıs metinlerinin incelenmesine geçilecektir.

IV. İşçi S ın ıfın ın  D eğişen  G ü n d em i

Çalışmanın bu bölümünde, çalışmada temel çözümleme birimi olan 1 Mayıs 
bildirilerinde yansıma bulup bulmadığını anlayabilmek açısından, işçi sınıfının 
değişen gündemine neo-liberal politikalar ve çalışma ilişkilerinin dönüşümü 
bağlamında değinilecektir.

Bu çalışmada işçi sınıfının değişen gündemi ile anlatılmak istenen, değişen 
birikim rejimi ve ona bağlı olarak farklılaşan düzenleme biçimleri ekseninde, 
işçi sınıfı ve toplumun gündemine giren ve çalışma ilişkilerinin dönüşümünü 
anlatan farklı yapı ve kurumlardır. Örneğin, fordist dönemin yoğun birikim rejimi 
altında işsizlik emek piyasasında çokça görülen bir nitelik taşımazken, birikim 
rejiminin farklılaşması ile birlikte bugün temel sorun alanlarından biri haline 
gelmiştir. Kapitalizm karlılık krizini aşabilmek için kamusal alanı da yeniden 
düzenlemiştir. Bu çerçevede özelleştirm eler son 30 yıllık zaman diliminin başlıca 
uygulamaları ve işçi sınıfının değişen gündemi arasında yer almıştır. Esnek çalışma 
biçimleri de emek piyasasında giderek yaygınlaşmakta ve süreç güvencesizlik vc 
sendikasızlaştırma ile birlikte ilerlemektedir.

Sendikaların krizi ise gerek akademik yazında gerekse sendikal dünyada 
çokça dillendirilen bir söylem olagelmiştir. Gerçekten de küreselleşme sürecinde 
emeğin sermaye karşısındaki göreli konumunu zayıflatan pek çok düzenleme 
başka bir dizi nedenin yanında, sendikaların da sürece yeterli yanıtı üretememesi 
nedeniyle uygulama alanı bulabilmiştir. Bu çalışmada bildirilerin incelenmesi 
sendikaların sürece yeterli yanıtı üretip üretemedikleri bağlamında, bir de bu 
gözle, incelenmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmada, 1 M ayıs’larda kamuoyuna açıklanan metinler, sendikal krizin 
ayaklarından birini oluşturan sendikaların politik yönelişleri ve sermayenin 
gereksinimlerine göre şekillenen kapitalizmin yeniden yapılanmasının somut 
görünümleri- çalışma ilişkilerinin dönüşümü ve bunlara üretilen yanıtların içeriği 
çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada, 1 M ayıslarda çalışanların sorunlarının,
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çözüm önerilerinin ve taleplerinin ortaya net bir çerçevede konulması gerektiği 
varsayımıyla hareket edilmiştir. Çalışma ilişkilerinin dönüşümü çerçevesinde 
gündeme gelen uygulamalar ve sendikal krizin ortaya çıkmasına neden olan 
dinam ikler aynı zamanda çalışanların değişen gündemini de oluşturmaktadır. 
Tabloların çözümlenmesinde sadece çalışma ilişkileri değil, aynı zamanda 
bildirilere yansıyan genel söylemin dönüşümü incelenmiş ve Türkiye’nin değişen 
siyasal gündemi ve uluslararası ilişkiler ekseninde de bildirilerin nabzı tutulmaya 
çalışılmıştır.

Aşağıda 1 Mayıs bildirilerine ilişkin niceliksel sonuçlara yer verilecektir. 
Tablolarda temel alman çözümleme birimi 1 M ayıs kutlamalarında yapılan 
konuşm alar ve konfederasyonların yayımladığı bildirilerdir. Tablolar, “M ücadele 
aracı olarak kullanılan dil ve kavram lar”, “Dış politika alanına bakış” ve 
“Çalışanların karşılaştıkları sorunlar” olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Bu 
başlıklar altında önceden belirlenmiş olan kodların (sözcüklerin) metinlerde yer 
alıp almadığına, yer alanların ise sıklık derecelerine bakılmıştır. Bu yöntem, 
sendikaların izledikleri politika hakkında mutlak bir fikir değil, ama kimi ipuçları 
verecektir. İlk 6 tablo7 D İSK ’e geri kalan 3 tablos ise Türk-İş’c aittir. D İSK ’e ait 
tablolar 1980 öncesi ve sonrası olmak üzere iki bölümde sunulmuştur. Tabloların 
devamında yorumlara yer verilmiştir.

V. T ablo lar  ve Y orum lan m ası

DİSK ’le ilgili mücadele aracı olarak kullanılan dil ve kavramlara ilişkin tablo, 
birbiçim de 1980 öncesine kıyasla söylemlerdeki “geriye çekiliş” ve “yum uşam a”yı 
anlatmaktadır. Örneğin, “işçi sınıfı”, “emperyalizm”, “kapitalizm ” ve “sosyalizm ” 
gibi sınıfsal ve ideolojik tutumu daha net olarak ortaya koyan ifadeler, yasaklı 
dönemin ardından ya kullanılmaz ya da daha az kullanılır olmuştur. Buna ilginç 
bir örnek olarak 1976 ve 1977 1 M ayıs törenlerinde ikişer kez “parababası”, 
“tekel/tekelci”, “devrim /devrim ci” , “faşizm/faşist” sözcükleri yoğun bir biçimde 
kullanılması verilebilir. Ancak bu sözcüklere yasaklı yılların ardından ya hiç 
rastlanamamakta ya da sınırlı sayıda görülmektedir. M etinlerde devrimci işçi ve 
öğrencilere artan saldırılar bağlamında “faşizm/faşist” sözcüklerinin kullanımının, 
1976, 1977 ve 1978 yıllarında düzenli olarak arttığı gözlemlenmektedir.9

7 DİSK’e ait tablolar 1980 öncesi ve sonrası olarak tasnif edilmiştir. 1979 yılına ait bildiri, kutlamaların 
İstanbul’da yasaklanması nedeniyle 1 gün öncesine aittir ve mesaj niteliği taşımaktadır (Koç; Koç: 
2008)

8 Türk-lş’e ait 3 tablo kullanılmasının nedeni Türk-İş’in 1980 öncesinde 1 Mayıs’ı kutlamaya yönelik 
bir bildirisinin bulunmamasıdır. Türk-İş bu dönemde 1 Mayıs kutlamalarına konfederasyon olarak 
katılmamaktadır.

9 Bu kavramların “sık” kullanılmasına ilişkin değerlendirme sonuç bölümünde yapılacaktır.
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Tablo: 1- Mücadele aracı olarak kullanılan dil ve kavramlar (1969-1980) (DİSK)

19
69

19
70

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

Türkiye burjuvazisi - - 1 - - - -
Sınıf/Sınıf mücadelesi - 2 - - 1 1 -
Türkiye işçi sınıfı - - 6 1 - 1 -
Emperyalizm/ist - - 15 7 9 2 1
Kapitalizm/ist - - 5 - 8 - -
Sosyalizm/ist - 2 8 9 7 3 -
Komünizm/ist - - - - - - -
sınıf çıkarı - - - - - - -
ulusal çıkar - - - - - - -
Burjuvazi - - 2 - - 2 2
Sermaye - - 3 1 - - -
işçi sınıfı 3 7 15 16 - 5 1
Emekçi/ler 1 2 20 10 15 5 1
sermaye sınıfı - - 3 - - - -
çalışanlar - - 4 1 - - -
kamulaştırma - - ■ - - - - -
neo-liberalizm - - - - - - -
12 Eylül - - - - - - -
enternasyonalizm - - - - - - -
milliyetçilik - - - - - - -
Yurtsevcr/ler - - - 2 2 1 1
sosyal devlet - - - - - - -
Peşkeş - - - - - - -
Devrim/ci 2 4 3 2 5 1 1
sömürü 1 2 12 4 7 2 41
Kürt Sorunu - - - - - - -
Faşizm/faşist - - 8 12 21 5 7
Demokrasi/demokrat/ik 1 1 19 12 7 6 3
işkcnce - - 1 - - - 1
Sermaye egemenliği - - 2 1 - - -
parababaları - - 2 2 - - -
Tekcl/ler/ci - - 6 2 3 - -
Çete - - - - 2 - -
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Tablo 2- MücadcIe aracı olarak kullanılan dil, kavramlar (1994-2006) (DİSK)

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98 ooo<N 20
02

20
03

20
04 oo<N 20
06

Türkiye burjuvazisi
Sınıf/Sınıf mücadelesi
Türkiye işçi sınıfı 3 - - - I - - - - - -

Emperyalizm/ist - - - - 1 - 1 1 3 - 1
Kapitalizm/ist - - - - 1 - - - - -

Sosyalizm/ist
Koıııünizm/ist
sınıf çıkarı 1
ulusal çıkar
Burjuvazi
Sermaye 3 1 3 - - - 3 1 5 - -

işçi sınıfı 5 - 3 - 6 - - 1 1 2 -

Emekçi/ler 10 7 - 2 6 2 4 7 7 4 8
sermaye sınıfı
çalışanlar 1 - 3 - - - 2 4 3 1 2
kamulaştırma - - - - - - - - - -

neo-liberalizm
12 Eylül 2 - 1 2 1 1 - - - - 2
enternasyonalizm -

milliyetçilik 2
Yurtscver/ler 1 -

sosyal devlet 1 - 1
Peşkeş 1 1 - - - - 1 1 - - -

Dcvrim/ci - 1 1
sömürü 4 - 1 - 1 3 - - 1 2 4
Kürt Sorunu 1 - - - - 1 - - - - 1
Faşizm/faşist -

Deıııokrasi/demokrat/ik 8 2 5 7 15 8 5 3 1 5 14
işkence - - - - 1 - - - - -

Sermaye egemenliği - - - - - - - 1 - - -

parababaları
Tekcl/lcr/ci - - 3
Çete - - - 6 2 1 - 1 - - -
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12 Eylül’ün ardından aslında sadece halk dilinde ya da ideolojik düzlemde 
türetilen bir söylem (parababaları, patron, vs.) olarak değil, tarihsel anlamıyla 
sermaye sınıfının adını bulmak da zorlaşmaktadır. Buna göre, “ sermaye sınıfı”, 
“burjuvazi” gibi kavramların “son kullanılma tarihini”, 1980 1 M ayıs’mda 
kesmek durumunda kalıyoruz. Enternasyonalizm, nco-liberalizm gibi kavramlar 
şu ana kadar hiç kullanılmazken, sendikal özgürlükler, toplu pazarlık ve grev 
hakkı ve demokrasi vurgusu çok ve düzenli bir biçimde yer almıştır.

Öte yandan Türkiye’deki gündemin 1 Mayıs metinlerine yansımaları olduğu 
görülmüştür. Buna göre çete olaylarının yoğunlaştığı 1996’nın ertesi yılında, 
daha öncekilerden farklı olarak “çete” , metin içerisinde vurgulanan bir sözcük 
olmuştur. Buna göre Susurluk çerçevesinde ortaya çıkan tartışm alar yoğun bir 
biçimde eleştiri konusu yapılmıştır.

Benzer şekilde Irak’ta işgalin başladığının ertesi yılki 1 M ayıs’ta uzun yıllardır 
hemen hemen hiç kullanılmayan “emperyalizm ” sözcüğü daha çok kullanılır 
olmuştur. “Türkiye işçi sınıfı” , “ işçi sınıfı” gibi kavram lar da 1980 öncesinde göre 
daha az kullanılmıştır. “Sosyal devlet” kavramının 1980 öncesinde, şu an olduğu 
gibi kapsamlı bir daraltma ve tasfiyeyle karşı karşıya olmadığı bilinmektedir. 
Ancak buna karşın, DİSK değerlendirmeye tabi tutulan yıllar içerisinde sadece 
bir kere, 2004 yılında olmak üzere “sosyal devlet” kavramını kullanmıştır.

DİSK metinlerine “sosyalizm” vurgusu, 1969 yılında yapılan “sosyal adalet” 
vurgularının ardından 1970 yılında girmiştir. Sözcük metin içerisinde “ ... 
Anayasa yolunda sosyalist iktidarı tek amaç bilmekteyiz” , “Sosyalist bir Türkiye 
kurma yolundaki engelleri demokratik yollardan bir bir aşa rak ...” gibi ifadelerle 
düzenin sınırları ve Türkiye İşçi Partisi’nin “Anayasal yoldan iktidar” söyleminin 
belirlenim i10 altında kullanılmıştır.

Sonuçlarından en çok etkilenen sendikalardan DİSK’in metinlerinde, “ 12 
Eylül” , belirli ölçülerde yer almıştır. Kullanımlarında 12 Eylül’ün yaratmış olduğu 
hukuksal sorunların giderilmesi, anti-demokratik düzenlemelerin kaldırılması ve 
generallerin yargılanması yönünde talepler söz konusudur.

DİSK’in metinlerinde Kürt sorununa da belirli ölçülerde ve farklı şekillerde yer 
verilmektedir. Konu Türkiye İşçi Partisi tarafından 1960’lı yıllarda ülke gündemine 
taşınmışken, toplumun politikleştiği ve “politik ibre”nin solu gösterdiği 1970’li 
yıllarda konu metinlerde hiç gündeme getirilmemesi dikkat çekmektedir. 12 Eylül’ün 
ardından ise 1994,2000 ve 2006 yıllarında konu, “Kürt sorunu” denilerek metinlere 
taşınmış, kimi yıllarda ise daha farklı ifadelerle kendisini göstermiştir. 1994 yılında 
konu, “Kürt sorununun demokrasi ve barış içinde çözümünü, terör, şiddet ve 
silahlı çözüm arayışlarının sona ermesini istiyoruz” talebi çerçevesinde gündeme

10 1967-1970 yılları arasında DİSK yönetiminde TİP etkisi gözükmektedir.
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getirilirken, 1996 yılında “Güneydoğu’da akan kan bir an önce durdurulmalı” 
denilmiştir. 2006 yılında ise DİSK konuyla ilgili olarak, “Kürt sorununda ne inkar, 
ne isyan çözümdür. Çözüm daha fazla özgürlüktür, daha fazla demokrasidir, daha 
fazla iştir, daha fazla aştır” değerlendirmesinde bulunmuştur.

Belirli bir süreklilik taşımasa da Türkiye gündemine giren konulara metinlerde 
değinildiğini belirtmiştik. Bu çerçevede 2000 yılında yayımlanan ortak bildiride, 
“Cezaevlerindeki çocuklarımıza insanca davranmak yerine, hücrelere kapatmak 
istiyorlar” denilerek, F-Tipi cczacvleri konusuna dikkat çekilmektedir. 2001 yılına 
ilişkin metine ulaşılamadığından operasyon ve nakillerden sonra bu konuyla ilgili 
herhangi bir vurgunun yapılıp yapılmadığına ilişkin bir bilgi elimizde mevcut 
değildir; ancak 2002 yılından beri konu metinlerde yer bulamamaktadır.

Türkiye’de sendikaların “politik alan”daıı uzak durma eğiliminde oldukları 
bilinmektedir. Buradan hareketle, 2006 metninde yapılan “Siyasete müdahale 
etmeliyiz. Siyasete emekten ve soldan yana bir müdahale olmadıkça sorunlarımızı” 
çözemeyiz ifadesi önemli olarak değerlendirilmelidir.

Öte yandan kimi metinlerde, sorunların aşılmasında, “Bunalımı aşacak tek güç, 
nicel ve nitel olarak hızlı bir gelişme içindeki işçi sınıfımız ve onun önderliğindeki 
tüm çalışanlardır, halkım ızıdıı” ya da “Bu saldırıları, bu pervasızlığı durduracak 
güç biziz. Bir tek biz bu gidişe dur diyebiliriz” gibi ifadelerle, politik içeriği sınırlı 
da olsa işçi sınıfının önemine yapılan vurgu dikkat çekmektedir.

Tablo: 3- Dış Politika Alanına Bakış (1969-1980) (DİSK)

1969 1970 1976 1977 1978 1979 1980
Savaş - - 12 3 2 - -

işgal - - 2 - - - -

Amerika - - - 1 - - -

Avrupa Birliği - - - - - - -

Orta Doğu - - 2 - - - -

Çin - - - - - - -

Rusya - - - - - - -

Ermeni - - - - - - -

İsrail - - - - - - -

Filistin - - - - - - -

Irak - - - - - - -  '
Iran - - - - - - -

BOP - - - - - - -

Afganistan - - - - - - -

NATO - - 1 1 1 - -
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Tablo: 4 Dış Politika Alanına Bakış (1994-2006) (DİSK)

1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Savaş 1 1 - - - 1 3 3 2 1 2

İşgal - - - - - - 3 1 1 4

Amerika - - - 1 - - 2 - 2 - 5

Avrupa Birliği - - 1 - - - - - - - 1

Orta Doğu - 2

Çin

Rusya

Ermeni 1 -

İsrail - - - - - - 2 - 1 - -

Filistin - - - - - - 1 - 3 1 -

Irak - - - - - - 1 3 3 1 1

İran - - - - - - 1 - - - 1

BOP - - - - - - - - 1 - 1

Afganistan - - - - - - - - 1 - -

NATO - - - - - - - - 1 - -

DİSK ’in 1 M ayıs metinlerine bakıldığında, Türkiye’nin her zaman en temel 
gündemlerinden birisini oluşturmuş olan, dış politika ve Orta Doğu gibi başlıklarda, 
işgal ve savaşa karşı son derece net bir tutum izlendiği görülmektedir. M etinlerde 
son dönem kimi tartışmaların konusu olan Çin ve R usya’ya değinilmemektedir. 
Sendikaların Türkiye’deki siyasal ve toplumsal süreçlere müdahale edebilmesi 
için belki de en çok ilgilenmesi gereken coğrafyalardan birisi olan Orta Doğu ve 
onu yeniden şekillendirmek misyonuyla yüklü Büyük Orta Doğu Projesi, 2004 ve 
2006 yıllarında metinlere girerken, “A BD ’nin emperyalist işgalini yaygınlaştırma 
planı” olarak değerlendirilmekte ve kesin bir dille karşı çıkılmaktadır. Ayrıca 
2006 yılında “ABD lrak’tan İran’a girmek istiyor Bu emperyalist işgalin 
yayılmasıdır” denilerek, önemli bir uyarıda bulunulmakta ve yaklaşan tehlikeye 
dikkat çekmektedir.

Yabancı üslerin kapatılması talebi 1980 öncesinde, örneğin 1977 metninde 
yer alırken, daha sonra bu tür bir talebin söz konusu olmadığı belirlenmiştir. 
DİSK, 1976, 1977 ve 1978 1 M ayıslarında NATO’dan çıkılması talebiyle konuyu 
gündeme, kurumun adını da metne taşırken, darbe döneminin ardından “NATO”
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sadece bir kere, o da 28-29 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 
NATO zirvesinden önccki kutlamada, zirve karşıtı bir içerikle kullanmıştır. 
Bölgesel dengelerin metinlere yansımaları görülen sonuçlar arasındadır. Örneğin 
2002’de 1 kere olan “Irak” sözcüğünün kullanımı, işgalin başlamasıyla birlikte 3 ’e 
çıkmaktadır. 2004’te yine 3 olan sözcük kullanım sayısı, 2005 ve 2006 yıllarında 
I ’e düşmektedir. “Savaş”, “ işgal” , “Amerika” gibi sözcüklerin kullanımında 
2000’li yıllarda, özellikle 2003 sonrasında bir artış gözükmektedir.

Dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan birisi ise, Avrupa Birliğidir. 
Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşantısından son derece belirleyici 
bir dönüştüren olan AB de DİSK 1 Mayıs metinlerinde yok gibi gözükmektedir. 
Türkiye’deki çalışma ilişkilerini kendisine uyumu çerçevesinde 2003 ’te çıkan yeni 
“ İş Yasası” ile, -ki DİSK söz konusu yasayı metinlerinde çağdaş kölelik olarak 
adlandırmaktadır- yeniden şekillendiren ve Türkiye’nin neredeyse tüm karar alma 
süreçlerine müdahale eden “Avrupa Birliği” sadece 1996 ve 2006 yıllarında birer 
kez kullanılmıştır. 1996’da Gümrük Birliği’ne referansla kullanılırken, Gümrük 
Birliği ve A B ’ye herhangi bir eleştiri yapılmamakta, aksine, süreç dolaylı olarak 
olumlanmaktadır:

“Avrupa Birliği ile Gümrük B irliğ i’ne girm iş olan Türkiye’de, 
işçi sınıfının uluslararası birliği, dayanışması ve mücadelesi daha 
da önem kazanmaktadır. Gümrük Birliği 'ne giren Türkiye 'de 
Avrupa sosyal modeli ekonomik ve sosyal yaşam a kazandırılmalı, 
çalışanların haklan  ve sendikal hak ve özgürlükler alanlarında 
çağdaş standartlara ulaşılmalıdır. ”

2006 yılında ise “ Bu hükümet AB sürecinde bazı adım lar attı. Şimdi bunlardan 
vazgeçiyor” ifadesi kullanılmıştır. Böylelikle her iki yaklaşımda da süreç “üstü 
örtülü” bir biçimde desteklenmiş, ancak AB sürecinin Türkiye çalışma ilişkilerinde 
gerek kamusal alanı daraltıp sosyal devleti, dolayısıyla sosyal politikayı tasfiye 
eden niteliğine ve karşı olunan İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası’mn süreçle 
olan bağlantısına dikkat çekilmemiştir. Bu durum da bizce sendikaların içinde 
bulundukları siyasetsizlikten kaynaklanmaktadır.

Beş ve altıncı tablolarda kullanılan sözcükler, yukarıda özetlenmeye çalışılan 
ve çalışmanın da adını oluşturan sendikaların değişen gündemi çerçevesinde işçi 
sınıfının karşılaştığı sorunlar kapsamında değerlendirilmelidir. Bunlar, sendikal 
krizin ana nedenlerinden olan, sadece sendikaların benimsediği politikalar 
açısından değil, aynı zamanda sendikalara “dışsal” bir şekilde gelişerek onların 
örgütlenme kanallarını tıkayan konular olmaları itibariyle de çalışma yaşamının 
en önemli gündemlerinden olmaktadır. Bu kapsamda da ayrı bir önem verilmeyi 
hak etmektedir.
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Tablo: 5-Ç alışan lann  karşılaştıkları sorunlar (1969-1980) (DİSK)

1969 1070 1976 1977 1978 1979 1980

Esneklik - - - - - - -

kıdem tazminatı - - - - - - -

özelleştirme - - - - - - -

IMF - - - - - - 1

İşsiz/lik 1 - 1 1 1 1 2

İşten atma - - - - - - -

Kayıt dişilik - - - - - - -

Tablo: 6-ÇalışanIarııı karşılaştıkları sorunlar (1994-2006) (DİSK)

1994 1995 1996 1997 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006

Esneklik

kıdem tazminatı - - - - - I - 1 - - 2

özelleştirme - 1 1 1 2 2 4 1 1 - 1

IMF - 2 - - - 5 1 2 1 - 6

İşsiz/lik 2 2 1 1 - 4 4 2 1 - -

İşten çıkarma/atma - - 1 - - 1 - - - - -

Kayıt dişilik - 1 - 1 - 1 1 - - - 1

Esneklik, kıdem tazminatı, işten çıkarma/atma gibi hem işçinin yaşantısını 
hem de çalışma yaşamını doğrudan belirleyen sözcük ve kavramlara, özellikle 
özel sektörde örgütlü bir sendika olarak DİSK’iıı metinlerinde sınırlı sayıda 
değinildiği saptanmıştır. Kıdem tazminatı 2000, 2003 ve 2006 yıllarında olmak 
üzere 3 kez, işten atma 2 kez kullanılmış, çalışma ilişkilerindeki dönüşümün ana 
referans noktalarından olan esneklik ise metinlerde yer bulamamıştır.

Beş ve altıncı tablolar karşılaştırıldığında ekonomi ve emek piyasasının 
nco-liberal yeniden düzenlenmesinin sonuçları net bir biçimde görülmektedir.
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İthal ikame döneminde gündemde olmayan esnek çalışma, özelleştirmeler, IMF 
gibi konular, ihracata dayalı birikim modelinin benimsendiği ve serbest piyasa 
ekonomisine geçişi ifade eden 1980 ve 1990’lı yıllarla birlikte -başka bir dizi 
nedenin de etkisiyle- DİSK tarafından daha fazla gündeme taşınmaya başlanmıştır. 
M etinlerde aratılan sözcüklerin sayılarında 1990’lı yıllar ile birlikte belirgin bir 
artış olduğu saptanmaktadır. Bu da tablo kapsamında ele alman sözcüklerin işçi 
sınıfının gündemine daha çok girdiğini ve bu ölçüde de önem kazandığını ortaya 
koymaktadır.

Türkiye ekonomisi açısından çok ciddi bir problem olan ve ciddi bir gelir 
kaybına neden olan kayıt dişilik sorunu da sınırlı sayıda gündeme getirilirken, 
konu metinlerde daha çok kaçak işçilik çerçevesinde değerlendirilmiş ve eleştiri 
konusu yapılmıştır. İşsizlik konusu metinlerde düzenli bir şekilde yer alırken, IMF 
belirli ölçülerde ve kısmen düzenli bir şekilde kullanılmıştır. Özelleştirmeler de 
çoğunlukla özel sektörde örgütlü bir sendika olmasına karşın kamu kaynaklarının 
özel sektöre transferi, devletin küçültülmesi ve işsizlik yaratması bağlamlarında 
eleştirilmiştir. Ayrıca D İSK ’in metinlerinde toplu sözleşme ve grev hakkına 
yapılan vurgu dikkat çekerken, parasız eğitim ve sağlık talebi ile, mevcut sosyal 
güvenlik yasası ve emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik eleştiriler de 
kendisini göstermektedir.

Öte yandan burada belirtilmesi gereken dikkat çekici bir nokta ise şudur: 
D İSK ’in kimi 1 Mayıs metinlerinde özellikle 2003 ve 2004 yıllarında aynı ya da 
birbiriyle çok benzer ifadelere, hatta birbiriyle aynı cümlelere rastlanmaktadır. 
Bu da metinlerin 1 önceki yıl kullanılanın üzerinden kaleme alındığı düşüncesini 
akıllara getirmektedir.

Tiirk-İş 1980 öncesinde konfederasyon bazında kutlamalara katılmamıştır. 
Dolayısıyla Türk-İş ile ilgili metinlerin incelemesini kapalı salon toplantısı 
yapılan 1989’dan başlatmak gerekmektedir. Türk-İş 1989, 1990, 1991 ve 1992 
yıllarında salon toplantısı olarak yaptığı etkinliklerde, örneğin “ işçi sınıfı”, “ 12 
Eylül” , “sermaye” gibi kavramları çoklukla kullanmayıp, uyumlu bir üslup 
yaratmaya çalışırken, 1993 yılı itibariyle 12 Eylül’e yönelik eleştirileri metinlere 
taşımıştır. Özellikle 12 Eylül’ün ardından 1 M ayıs’ların ilk kutlanmaya başladığı 
yıllarda açıklanan metinlerde 12 Eylül ile ilgili olarak, onun yasal alanda yarattığı 
tahribata işaret edilmiş, “ 12 Eylül hukuk düzeni temelden değiştirilm elidir” vb. 
ifadeler kullanılmıştır. Ancak 1 Mayıs metinlerinde 12 Eylül ’e ilişkin 1998’den 
bu yana herhangi bir değinme gözlenmemiştir.
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Tablo:7- Mücadele aracı olarak kullanılan dil, kavaramlar (1989-2006) (Türk-İş)
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Sınıf mücadelesi
Türkiye işçi sınıfı
Emperyalizm/ist
K a p i ta l i z m / i s t

Sosyalizm/ist
K o m i in iz m / i s t

sın ıf çıkarı
ulusal çıkar
Burjuvazi
Sermaye 21

işçi sınıfı 46
Emekçi/ler
sermaye sınıfı
çalışanlar
kamulaştırma
neo-liberalizm
12 Eylül 12

enternasyonalizm
milliyetçilik
Yurtsever/ler
sosyal devlet
Peşkeş
Devrim/ci
somum
Kürt Sorunu
Faşizm/faşist
Demokrasi/ demokrat/i k 20 20
işkence
Sermaye egemenliği
parababaları
Tekel/ler/ci 
Çete_______
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Az önce de belirtildiği gibi Türk-İş, 1 M ayıs’ı kurumsal olarak ilk kez 1989 
yılında bir salon toplantısı ile kutlamıştır. Bilindiği gibi Türk-İş en başından 
itibaren sın ıf temelli bir sendikacılık anlayışına karşı olmuş ve “siyasal alan”dan 
uzak durma noktasında da partiler üstü sendikacılık çizgisini savunmuştur. Bu 
çerçevede metinlerde sadece bir kere, 1989 yılında yer bulabilen “sın ıf kavgası” 
kavramı, “ ...m ücadelem izin sın ıf kavgası temelinde değil, ulusal ve uluslararası 
barış vc demokrasi temelinde yükseltilmesi yönünde vazgeçilmez inancımızı 
tekrarlıyoruz” içeriğiyle kullanılmıştır. Söz konusu kullanım biçimi, 12 Eylül’ün 
yarattığı tahribat ve 1 M ayıs’ııı ilk kez kutlanması da düşünüldüğünde bir yandan, 
iktidara verilen bir mesaj, diğer yandan ise işçilerin bilincinde demokrasi anlayışı 
ile sın ıf mücadelesinin örtüşen değil, zıtlaşan bir içerikle yer etmesi çabası olarak 
değerlendirilebilir.

Sovyetler B irliği’nin dağılmasına ilişkin Türk-İş yorumu dikkat çekmektedir. 
Konuyla ilgili olarak, 1990 yılı metninde şu değerlendirme yer almaktadır:

"Günümüz dünyasında meydana gelen olaylar ve özellikle 
totaliter rejimlerin, baskıcı sistemlerin uğradığı sevindirici 
yenilgiler, gözümüzün önünde cereyan etmekledir. Bu gelişmelerin  
sağlanmasında, sendikaların ve işçilerin girişim leri ve başarıları 
asla unutulmaz ”

Aynı metinde, hazırlanan bildirinin, “binlerce işyerinde okunmak 
suretiyle yüzbinlerce işçi tarafından, aynı anda dinlenmesi ve algılanınasf’nın 
sağlandığının belirtilmesi ise, kapitalizme alternatif bir sisteminin yıkılışından 
duyulan mutluluğun anlatıldığı bu söylemin ulaştığı işçi sayısını kabaca vermesi 
bakımından önemlidir.

DİSK ’in olduğu gibi Türk-İş’in metinlerinde de “demokrasi” vurgusu her 
sene çeşitli biçimlerde ve çokça yer almaktadır. Türk-İş, “sermaye egemenliği”, 
“burjuvazi”, “sosyalizm”, “kapitalizm” gibi belirli bir “sınıfsal netlik içeren” 
kavramları kullanmayı tercih etmezken, yaşanan Irak işgaliyle birlikte 
“emperyalizm” sözcüğünü kullanmaktadır. Öte yandan yukarıda sayısal veriler 
halinde sunulmamış olmakla birlikte, Türk-İş metinlerinde DİSK’ten farklı 
olarak dikkat çeken bir diğer yan da “ulusal birlik, bütünlük ve Atatürk ilkeleri” 
vurgusudur.

D İSK ’te de belirttiğim iz üzere Türk-İş’te de dikkat çeken bir nokta metinlerin 
içeriğindeki benzerliktir. İncelendiği zaman 2005 ve 2006 yıllarındaki metinlerin 
neredeyse birbirinin aynısı, hatta kimi cümlelerin aynı olması, önceki yıl yazılan 
üzerinden kaleme alındığı sonucuna ulaşmamıza neden olmaktadır.
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Tablo: 8-Dış Politika Alanına Bakış (1989-2006) (Türk-İş)
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Çin

Rusya

Ermeni 1

İsrail
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Afganistan

NATO

Metinlerde dikkat çeken bir unsur, daha önce yer almayan “İrak”, “savaş”, 
ve “işgal” sözcüklerinin Irak’ın işgali ile başlayan süreçle birlikte biraz olsun 
gündeme girmesidir. Türk-İş net bir dille Irak’taki işgalin son bulmasını talep 
etmektedir. Buna karşın “Afganistan”, “BOP”, “Amerika”, “Orta Doğu” sözcükleri 
metinlerde kullanılmamıştır. Türk-İş’in DİSK’e göre farklı “ulusalcı” siyasal 
çizgisi bağlamında daha mesafeli durduğu 11 Avrupa Birliği, 1996 ve 2004 
yıllarında metinlerde konu edilmektedir. 1996 bildirisi ortak olduğu için, bu başlıkta 
söylenecekler DİSK için söylenenlerle aynıdır. 2004’te ise, “Türk-İş’in kavgası... 
Avrupa Birliği ülkelerinin işçilerinin elde ettikleri sosyal hakların bizim ülkemizde 
de olması içindir” denilmektedir. Buna göre A B ’de işçilerin sendikasızlaştırılması,

11 2002 yılında AB ile ilgili yayımlanan vc AB'yi sert bir biçimde eleştiren bir bildiriye Türk-İş kurumsal 
olarak destek vermemiş; ancak imzacıların çok büyük çoğunluğunu Türk-İş yöneticileri oluşturmuştur. 
Bildiri için bkz: Cumhuriyet, 07.06.2002, s.6
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toplu sözleşme düzeninin altüst edilmesi, toplu işten çıkarmalar, çalışma yaşamının 
esnekleştirilmesi yönünde atılan adımlar, sosyal alanın daraltılma çabalarına 
değinilmemekte, “A B ’de işçilerin hakları var” gibi gösterilerek, aslında dolaylı 
olarak işçilerde bir AB sempatisinin oluşmasına zemin hazırlanmaktadır. Yine İran, 
BOP, NATO, vs. Türk-İş metinlerinde kullanılmayan sözcüklerdir.

Dış politika alanına ilişkin savaş ve işgal karşıtı bir tutum izleyen Türk-İş, 
diğer metinlerden farklı olarak 2004 yılında, Kıbrıs konusuna şöyle değinmiştir:

“Kendilerine 30 yıld ır haksız bir ambargo uygulanmasına 
rağmen, onurlu bir biçimde dünyaya entegre olmaya çalışan 
Kıbrıslı soydaşlarımızı sevgiyle selamlıyorum. Kıbrıs konusundaki 
hassasiyetlerimizi devam ettirmekle beraber, bu sorununun,
Kıbrıs halkının özgür iradesiyle bir çözüme gitmesinden mutluluk 
duyuyorum. ”

Tablo: 9- Çalışanların karşılaştıkları sorunlar (1989-2006) (Türk-İş)
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Esneklik 1

Kıdem tazminatı 1

Özelleştirme - - - - 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1

IMF - - - - 2 1 - - - - 1 4 4 3

İşsiz/lik 1 - - 1 6 7 - 2 2 - 2 2 2 1

İşten çıkarma/atma - - 1 1 3 1 1

Kayıt dişilik 1 1 1

Türk-İş, 1993 yılından itibaren istikrarlı olarak IMF, işsizlik ve özelleştirmelere 
ilişkin eleştirilerini 1 Mayıs kürsülerinden ve bildirilerinden iletmektedir. Tablo 
içerisinde dikkat çeken nokta, özelleştirme, IMF ve işsizliğin en çok eleştiri 
yöneltilen konulan oluşturmalarıdır. Özelleştirme başlığında söz konusunda 
eleştirilerin ana kaynağı, özelleştirmelerin işçi sınıfı üzerindeki olumsuz etkisinin 
yanında, Türk-İş’in kamuda örgütlü bir sendika olmasıdır. Esneklik sadece 2000 
yılı metninde geçmekte ve “kazanılmış hakların gaspedilm esi”nin bir aracı olarak 
değerlendirilmektedir. Kayıtdışılık konusuna 1998, 2005 ve 2006 yıllarında 
değinilmekte, önceki metinlerde de sorun genel olarak kaçak işçilik çerçevesinde 
ele alınıp eleştiri konusu yapılmaktadır.
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Neo-libcral program kapsamında işçi sınıfının değişen gündemine 1994 
yılında, “Özelleştirme, taşeronlaştırma, işten atmalar, yerli ve yabancı kaçak işçi 
çalıştırma, işyerlerini bölme geçici işçi çalıştırma ve benzeri uygulamalar hızla 
yaygınlaşıyor” ifadesiyle dikkat çekilmiştir. Öte yandan son dönemde çokça 
tartışılan ve kaldırılması durumunda Türk-İş tarafından genel grev nedeni olarak 
belirlenen “kıdem tazminatı” ise metinlerde sadece 1992 yılında görülmektedir.

Sonuç ve D eğerlen d irm e

Bu araştırmada DİSK ve T ürk-İş'in 1 M ayıs işçi bayramında kamuoyu ile 
paylaştıkları bildirilerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi yapılmıştır. 
Bildiriler, araştırma içerisinde de belirtildiği gibi sendikal politikalara ilişkin 
mutlak değil; ama genel fikirler vermektedir. DİSKüzerindenbirkarşılaştırma 
yapacak olursak, bildirilerde süreç içerisinde bir söylem yum uşam asına gidildiği 
gözlemlenmiştir. 1980 öncesi yayınlanan metinlerle yasaklı dönemin aşılmasının 
ardından kullanılan m etinler arasında politik doğrultu ve “ ideolojik sertlik” 
itibariyle ciddi bir farklılık olduğu ortaya çıkmaktadır. Bunun böyle olmasında 
belirleyici olmuş olan etmenler genel hatlarıyla şunlardır: O dönemde Türkiye’de 
sınıflar mücadelesindeki dengeyi belirleyen unsurlardan birisi olan sol düşüncenin 
işçi sınıfı ve halk üzerindeki siyasal, ideolojik ve örgütsel etkisi ve kapsayıcılığı, 
D İSK ’in yönetiminde etkin olan siyasal çevre, işçi sınıfına ve sol düşünceye karşı 
yaşanan saldırılar ve uluslararası konjonktür. Tüm bunların birleşmesi sonucunda 
ortaya siyasal içeriği son derece yoğun metinler çıkmıştır.

Konuyla ilgili çeşitli yorum lar bulunmaktadır. Bu çerçevede 1980 öncesi 
DİSK yönetimine ilişkin notlara değinmek gerekmektedir. DİSK, yönetiminde 
farklı siyasal yapıların etkili olduğu bir örgüt olagelmiştir. Buna göre, 1967
1970 yıllarında TİP, 1975-1977 yılları arasında TKP -ki etkisini 1980’e kadar 
göstermiştir-, 1973-1980 seçim dönemlerinde de C H P’nin “sosyal demokrat 
düzen” olarak ifade edilebilecek politikasının DİSK yönetiminde etkili olduğu 
belirtilmektedir (Ötküner, 2007-2008:67-70). A kkaya’nm (2002:72-82) verdiği 
bilgilere göre, DİSK sanıldığının aksine, izlemiş olduğu stratejiler sonucunda 
1970’li yıllar boyunca sosyalist hareketten uzaklaşarak C H P’ye yönelmiştir. 
DİSK 1960 ve 1970’lerde verdiği mücadele ile işçilerin örgütlenmeden sınıf 
bilincine varmasını ve işyeri ile sınırlı bir mücadeleden sın ıf merkezli bir 
mücadeleye doğru evrilmelerini sağlamıştır. Bu zeminden hareketle de işçilerin 
ülke genelinde yükselen sosyalist hareket ile bağlantıları giderek güçlenmiştir. 
Ancak DİSK yönetimi CHP dışındaki partilere kapılarını kapatmıştır. Merkez 
düzeyinde CHP’ye yakınlığı ile bilinen büyük sendikalardan Genel-İş’in 1975'te 
Türk-İş’ten ayrılarak C H P’ye geçmesi de bu süreci tetiklemiştir. G enel-İş’in
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genel başkanlığını yürüten Abdullah Baştürk birkaç dönem CHP milletvekilliği 
de yapmıştır.

Yukarıda metinlerin incelenmesi sırasında metinlerin ideolojik içeriğinin son 
derece yoğun olduğunu kaydetmiştik. Söz konusu durum bir kaynakta (Akkaya, 
2002:77-78) şöyle değerlendirilmektedir:

“Kongrelerdeki s ın ı f  sendikacılığı, sosyalizm hedefi söylem i ise sağa  
kayışı maskelemeye çalışan ajitatifsöylem den başka bir şey değildi.
Çiinkii D İSK 'in C H P ’lileştiği 1970’li yılların ikinci yarısında  
Türkiye 'de sosyalist hareket de önemli gelişmeler kaydetmiş, işçi 
sınıfının içindeki küçümsenmeyecek bir etkiye sahip olmuştu. Böyle 
bir ortamda söylem i daha geri bir düzeyde tutmak mümkün değildi.
Bu sosyalist söylem, DİSK yönetim inin CH P'ye kayma isteğine 
rağmen tabanı etkiliyor, işçiler arasında kök salıyordu. K. Tiirkler 
ve ekibi için içinden çıkılması zor bir durum söz konusuydu... A jita tif 
s ın ıf  sendikacılığı ve sosyalist söylem D İSK 'in üst yönetim inin  
bu ihtiyacını karşılayan yaklaşımlardan biri oluyordu. Kuşkusuz 
söylem tek başına yetmiyor, biraz da CHP 'niıı solunda bir yerlere 
yaslanm ak gerekiyordu. TKP ’nin iç kadroları “ulusal demokratik 
cep h e" '2 yaklaşım ı ile K. Tiirkler ve ekibinin yardım ına yetişiyorlar, 
birlikte D İSK 'i hızla C H P'ye taşıyorlardı. Kongrelerde s ın ıf  
sendikacılığından, sosyalizmden söz ediliyordu; ama f i il i  durum  
fa rk lı yöne işaret ediyordu. Görüntü ile öz aynı değildi. Keskin, 
parlak, a jita tif söylem sosyalizmi işaret etse de sendikal politikalar 
açısından uygulamada D İSK giderek daha çok Türk-İş ’e benzemeye 
başlıyordu... Bu dönemin ideolojik harcını ise M C üzerinden faşizme 
karşı ortak cephe düşüncesi oluşturuyordu.

M etinler içerisinde özellikle 1976, 1977 ve 1978 yıllarında faşizm vurgusunun 
sıklıkla görüldüğüne işaret etmiştik. Bu durumun artan saldırılar kadar yukarıda 
açıklanan politika ile ilgili olarak, “ Böylece önce korkulacak bir olgu icat ediliyor, 
sonra bu olguya karşı mücadele adı altında sağa kaymanın taşları döşeniyordu” 
(Akkaya, 2002:79) yorumu yapılmaktadır.

Işıklı, (2003:10 3 -104) D İSK ’te “Toplumsal İlerleme Hareketi” 13 olarak anılan 
akımın zayıflayarak “kesin yenilgi”sinde ve CHP etkisinin giderek artmasında, 
T K P’nin etkisiyle ileri sürülen Ulusal Demokratik Cephe açılımının ve Genel- 
İş’in DİSK ’e katılımının belirleyici olduğunu kaydetmektedir.

12 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Öz, 2003 :3 12-339
13 Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Işık, 1995: 135-161
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Yukarıda sıralananları destekler bir şekilde de Akalın (2000:143-144), DİSK 
yöneticilerinin Genel K urul’da seçilebilmelerinin “sosyalist görünm ekle” 
gerçekleşebileceğini bildiklerini ifade etmekte ve 1975 yılında yapılan 5. 
Genel K urul’un ardından D İSK ’in giderek daha fazla C H P’lileştirildiğini 
ve yönetiminde sosyalistlerin bulunduğu sendikaların tasfiye edildiğini 
kaydetmektedir. Öte yandan aynı dönemde DİSK, “ ilerici ve demokratik bir güç 
olduğu inkar edilemeyen CHP ile de, güç birliği yapma doğrultusunda eylem 
içinde olmanın büyük yararlan” olacağını karar altına alm aktadır.1'1 Aslında 
DİSK’in CH P’lileşmesinin kökenlerinin 15-16 Haziran 1970 olaylarının ardından 
başladığı ifade edilmektedir. Bu dönemde DİSK yöneticileri söz konusu eylemin 
“amacını aşar” nitelikte olduğunu belirtmişler ve tabanın yönetici kadroyu aşar 
bir eylemlilik içerisine ginııesindcn rahatsız olmuşlardır. Dolayısıyla yukarıda 
ifade edilen tabanın kontrol altında tutulması çabası, 1970’li yıllar ile birlikte uç 
vermeye başlamıştır.

Abdullah Baştürk’ün Genel Başkan seçildiği Altıncı Genel Kurul, DİSK’in 
CH P’lileştirilmesinde bir diğer dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Birkaç 
dönem C H P’den milletvekilliği de yapmış olan Baştürk’ün görüşlerinin CHP 
çizgisinde olduğu ifade edilmekte ve bu genel kurul ile birlikte Türk-İş’ten 
ayrılan sendikaların yönetimine geçen D İSK ’in bir ölçüde Türk-İş’leştiği 
değerlendirmeleri bile yapılmaktadır (Sönmezsoy: 1978: 75-76).

Yukarıda da anlatılan D İSK ’in sağa kayması ve C H P’lileştirilmesine 
ilişkin bir başka kaynakta (Akalın, 1995:182) Abdullah Baştürk’ün 12 Eylül 
mahkemelerinde söylediği, “DİSK, bu anlamda 1961 Anayasası’nın sonun kadar 
uygulanması yolunda, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmi savunmuştur” 
ifadeleri aktarılarak, “Böylece, ‘sosyalizm in’, ‘sosyal devlet’ anlamında 
kullanılmış olduğu anlaşılır oluyor. Bu açıklık, sosyal demokrat sendikacılara 
uygun düşüyor. Uygun ayrıntıları daha önce belirtilen D İSK ’in ehlileştirilmesi 
planını doğruluyor” değerlendirmesi yapılmıştır.

Dolayısıyla metinlerde kendisini net bir biçimde gösteren ajitatif söylem, yine 
D İSK ’e egemen olan siyasi çevre, gelişen sosyalist hareket ve D İSK ’in tabanının 
durumu ile ilintilidir. Bu noktada DİSK ileri bir söylem geliştirmek durumunda 
kalmış, devrimci bir sendikacılık anlayışına sahip olduğunu ileri sürse de sürekli 
olarak C H P’yi işaret etm iştir.15 D İSK ’in bu yönelişi 12 Eylül’e kadar sürmüş; 
Ecevit’in iktidarda olduğu dönemde yaşadığı sıkıntılara, CH P’nin DİSK’e sırt 
çevirmesine ve D İSK ’in de C H P’yi sert bir biçimde eleştirm esine16 karşın,

14 DİSK. (1977a) DİSK 5. Genel Kurul Kararı No: 33, Yaşasın DİSK, “Sınıf ve Kitle Sendikacılığında 
Atılım" (1975-1977) (iç.)

15 DİSK’in CHP’yi destekleme gerekçesi için bkz: DİSK (1977b): 111-118
16 Akkaya, 2002:80-81, İşıklı, 2003:104

5 6 2 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan



DİSK ve Abdullah Baştürk halen daha C H P’den medet umar konum larını17 
sürdürmüşlerdir.

Ancak yine de teslim etmek gerekir ki, DİSK 1980 öncesi politika ve eylemleri 
ile “sendikal eylem ile siyasal eylem arasında olması gereken uzaklığı ve belki 
‘seviye’ farkını ihlal etmiş bir” hattı izlemiştir. “DİSK, genellikle ‘sın ıf ve kitle 
sendikacılığı’ olarak adlandırılan bir sendikal söyleme sahipti ki, bu da DİSK’i 
ekonomik ve toplumsal alandaki yeni politikaları ve bunların taşıyıcılığını 
yapacak yeni siyasal aygıtı daha kolay deşifre edecek, sendikal alana ve işçi 
sınıfına daha etkili bir şekilde tercüme edecek bir merkez” yapmıştır (Geniş, 
2002:265-266). D İSK ’in düzenin çizdiği sınırları aşan söz konusu tutum u18, 12 
Eylül sonrasında kapsamlı saldırılara maruz kalmasının gerisinde yatan neden 
olarak değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, 1980 öncesinin ithal ikame koşullarının bir sonucu olan 
“kolay sendikacılık” döneminde anılan nedenlerden dolayı, siyasal olarak daha 
ileri metinler çıkarmış olan bir sendikanın, siyasal ve toplumsal alana, bugün 
işçi sınıfının 24 Ocak kararlarıyla başlayan ve 2008 Tem m uz’unda 10’uncu yılı 
dolan IMF programlarıyla süren ııeo-liberalizm koşullarında, sınıfsal yönü daha 
kuvvetli bir müdahalede bulunmasına gerek duyulmaktadır.

Türk-İş ise, zaten cn başından beri sın ıf temelli sendikacılık anlayışına karşı 
olmuş bir yapılanmadır. O kadar ki, 1 Mayıs 1977’de Taksim alanında yaşanan 
katliamın sorumlusunun DİSK olduğunu ilan etm iştir19. Türk-İş söz konusu 
yaklaşımını 1979 yılında 11. Genel Kurulu’na sunulan Çalışma Raporu’nda şöyle 
ifade etmiştir:

“Tiirk-İş, s ın ıf  ayrılıklarının derinleşmesi ile s ın ıf  çatışmalarına yo! 
açacak akımları ortadan kaldırmak, sınıflar arasında denge, barış 
ve kaynaşma politikası izlemekten yanadır, s ın ıf  kışkırtıcılığına ve 
sınıflararası savaş isteklilerine karşıdır. ”20

17 Mumcu, 1999: 51-61
18 1980 öncesinde DİSK’in ajitatif söylemi 1 Mayıs kutlamaları öncesinde belirlenen slogan ve dövizlere 

de yansımıştır: Bu dönemde, “Çarklar Duracak MESS Dize Gelecek, Yaşasın Halkların Kardeşliği, 
Bağımsızlık-Dcmokrasi-Sosyalizm Yolunda İleri, MHP ve ÜGD Kapatılsın, Türkeş Tutuklansın, 
Üsler Kaldırılsın, Faşizmi Ezeceğiz, Umudumuz Sosyalizm, Yaşasın Proletarya Diktatörlüğü, 
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi, İşçi Sınıfını Partisine Özgürlük, Selam Olsun Sosyalist 
Vietnama, İşçilerin Kurtuluşu Kendi Eserleri Olacaktır, Kahrolsun Emperyalizm, Banka vc Sigortalar 
Millileştirilmeli, Petrol ve Tüm Madenler Millileştirilmeli, Üsler Kapatılmalı, İkili Anlaşmalar 
Yırtılnıalıdır, Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin” (DİSK, (1978), 1 Mayıs Hazırlıkları Raporu; DİSK, 
(1979), I Mayıs Konak-Cumhuriyct Alanı Raporu) türü politik dozajı yüksek ve ajitatif sloganlar 
kullanılırken, 2000’li yıllarda taleplerin içeriğindeki politik öz geriye düşmüş, daha çok çalışına 
ilişkileri ve koşullarından kaynaklı olarak yaşadıkları sorunlara ilişkin talepler öne çıkmıştır.

19 Aktaran Gürcü, 1979: 245-247
20 Belgelerle Tiirk-İş Tarihi ( 1963-1980) :358
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Türk-İş metinlerinde özelleştirme, kıdem tazminatı, işten atmalar, IMF 
gibi çalışanların gündemini doğrudan etkileyen konularda net bir karşı tutum 
sergilenmiştir. Kamu reformu, soysal güvenlik yasası gibi başlıklarda da karşı 
çıkan bir çizgi izleyen Tiirk-İş’in ulusötesi şirketlere ve IM F’ye yaptığı vurgular 
dikkat çekicidir. Ancak Türk-İş bu karşıtlıkları üretirken D İSK ’ten farklı olarak 
“Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir. Bu ülkenin gücü tarihinden ve köklü devlet 
geleneğinden gelir” ifadesi örneğinde olduğu gibi devlete sahip çıkma anlayışını 
öne çıkarmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye gündem ine giren konuların 
metinlerde yansımaları olduğu görülmüştür. Çete olayları, NATO Zirvesi, F-Tipi 
Cezaevleri, Irak İşgali, Avrupa Birliği bu örneklerden kimileridir. Çalışanların 
gündemine ilişkin konularda ise gerek DİSK gerekse Türk-İş metinlerinde 
özelleştirme, IMF ve işsizlik konularının yer bulduğu saptanmıştır. Gerçekten de 
söz konusu üç başlık, Türkiye ekonomisi ve emek piyasasının en sorunlu ve çalışma 
ilişkilerini sermaye lehine en çok yıpratan konuların başında gelmektedir.

Bununla birlikte D İSK ’e ait çalışanların karşılaştıkları sorunlara ilişkin tablo, 
neo-liberal dönemin emek-sermaye ilişkilerini genel hatlarıyla yansıtmaktadır. 
Bu anlamıyla emek piyasasının dönüşen yapısını ve çalışanların gündemine 
artarak giren sorunları görmek bakımından elverişli bir zemin sunmaktadır.

Sonuç olarak ise çalışanların yaşadıkları sorunlar “değişmiş” , örneğin 
1970’lerden farklı olarak kıdem tazminatı, özelleştirme ya da esneklik gibi 
başlıklar 1990’larla birlikte çalışanların gündemine girmiştir. Sendikalar ise, 
farklı bir söylem geliştirmek bir yana varolan söylemin de gerisine düşmüşler, 
nihayetinde ise her yıl içerik itibariyle hemen hemen aynı metinler ortaya 
çıkmıştır. Yukarıda da ileri sürüldüğü üzere, söz konusu tıkanıklık, siyasetsizlikten 
kaynaklanmaktadır. Sendika yönetimlerinin siyasetten uzaklaşmaları da yine 
işçi sınıfının içerisinde hızla yayılmış durumdadır. Bu tıkanıklığın aşılmasının 
kaynakları ise, “ sın ıf sendikacılığı” anlayışının, çalışma ilişkilerinin ve tüm 
toplumsal yaşantının neo-liberal bir dönüşüme tabi tutulduğu bugünkü koşullarda 
yeniden üretilmesinde yatmaktadır. Bu noktada da geçmişten ders çıkartılması 
bağlamında 1980 öncesi DİSK deneyiminin ve siyasi partilerle ilişkilerin 
gözden geçirilmesinde ve kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılmasında yarar 
bulunmaktadır. Bu çalışma, bu zeminde ele alınıp, geçmiş değerlendirilirken, 
geleceğe ilişkin belirlenecek politikalarda kimi ipuçları sunulması noktasında 
yardımcı olabilirse amacına ulaşmış olacaktır.
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Geçersiz Feshe İlişkin Bir Yargıtay 
Kararının Ayrımcılık Tazminatına İlişkin 

Düşündürdükleri

Gaye Burcu Yıldız*

T.C.
YARGITAY 

9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2005/24415 
Karar No. 2005/29357 
Tarihi: 12.09.2005

• FESHİN ZORUNLU HALE GELDİĞİNİN KANITLANAM AM ASI
• AYNI DÖNEM DE HAM İLE ÜÇ İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞM ESİNİN SONA 

ERDİRİLM ESİ
• GEÇERSİZ FESİH

ÖZETİ: Dosya içerisinde bulunan bilirkişi heyet raporuna göre 
ise şirketin zararda olmadığı ak tif kalemlerinde artış olduğu ancak 
m asraf kalemlerinin artması nedeniyle karlılığın aşağıya çekildiği 
belirtilmiştir. Dinlenen bir kısım davacı tanıkları ise kendileri gibi 
davacının da hamileliği nedeniyle işten uzakta kaldığı verimli 
olamayacağının söylenerek işten çıkartıldıklarını belirtmiştir. 
İşverence sunulan ve 2004 yılında doğum yapan 3 işçinin de

* Araş. Gör., AÜ SBF ÇEEİ Bölümü, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik ABD
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bölümlerinin kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkartıldıklarının 
belirtilmesi de dikkat çekicidir. İşveren işletmesel karar 
sonucunda tedbir olarak düşünülen feshin zorunlu hale geldiğini 
ispatlayamamıştır.

DAVA: Davacı, işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, 
davayı reddetmiştir.

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya 
incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, haksız olarak işine son verildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve 
işe iadesine boşta geçen süre ücretine ve tazminata kara verilmesini istemiştir.

Davalı işveren, ekonomik sıkıntı nedeniyle şirketin zarar etmesini önlemek 
amacıyla satış ve pazarlama bölümünün iş ve işlem hacmini daraltma yönünde 
girişimlerde bulunduklarını bunun sonucunda iş hacmi daralan bölümde davacıya 
ihtiyaç kalmadığını bu nedenle hizmet akdinin feshedildiğini savunmuştur.

M ahkemece davacının işten çıkarılma sebebinin doğum yapmasından değil 
şirketin karlılığını artırmak amacıyla personel azaltma yoluna gitmesi farklı bir 
yönde de istihdam olanağı bulunma(ma)sı nedeniyle geçerli nedene dayandığını 
belirterek davanın reddine karar vermiştir.

Fesih gerekçesinde işveren şirket finansmanının imkan vermemesi nedeniyle 
iş ve işlem hacmi daralan bölümde personel açısından da daralmaya gitme 
zorunluluğu nedeniyle akdin feshini belirtmiştir. Dosya içerisinde bulunan 
bilirkişi heyet raporuna göre ise şirketin zararda olmadığı ak tif kalemlerinde artış 
olduğu ancak m asraf kalemlerinin artması nedeniyle karlılığın aşağıya çekildiği 
belirtilmiştir. Dinlenen bir kısım davacı tanıkları ise kendileri gibi davacının da 
hamileliği nedeniyle işten uzakta kaldığı verimli olamayacağının söylenerek 
işten çıkartıldıklarını belirtmiştir. İşverence sunulan ve 2004 yılında doğum 
yapan 3 işçinin de bölümlerinin kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkartıldıklarının 
belirtilmesi de dikkat çekicidir. İşveren işletmesel karar sonucunda tedbir olarak 
düşünülen feshin zorunlu hale geldiğini ispatlayamamıştır. Feshin son çare olması 
gerektiği ilkesi gözetilmemiştir.

Dosya içerisinde bulunan bilgi ve belgelere göre davanın kabulü gerektiği 
halde reddedilmesi hatalıdır.

4857 sayılı Kanun 20/3 maddesi uyarına aşağıdaki şekilde hüküm 
kurulmuştur.
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H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Kadıköy İş Mahkemesinin 17.6.2005 tarih 2003/997 E 2004/470 K. sayılı 
kararının bozularak ortadan kaldırılmasına

2- Feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine

3- Davacının yasal sürede başvurmasına rağmen işverenin süresi içinde işe 
başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının takdiren işçinin 4 
aylık ücreti olarak belirlenmesine

4- Davacının işe iadesi için işverene süresi içinde başvurusu halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer 
haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine,

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına ,

6- Davacı kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 
tarifeye göre 350 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine

7- Davacı tarafından yapılan 38.00 YTL masrafın davalıdan tahsili ile davacıya 
verilmesine,

8- Peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 
12.9.2005 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi. 1

K a r a r ın  İn c e len m es i

İşçinin hayatının (kişiliğinin) korunması, ücretinin güvence altına alınması 
ve iş ilişkisinin devamının sağlanması iş hukukunun temel taşları olarak tabir 
edilebilir. Türk iş hukuku uygulamasına ilk kez 4773 sayılı Kanunla giren iş 
güvencesi sisteminde işveren, belirsiz süreli iş akitlerini süreli fesih yoluyla sona 
erdirmek için geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

Bu çalışmada incelenecek olan husus ise, yukarıda yer alan karardan yola 
çıkarak, işverenin hamilelik (doğum) nedenine dayalı olarak gerçekleştirdiği 
tespit edilen fesih ile ilgili olarak verilen geçersizlik ve işe iade kararının yanı 
sıra, işçinin bu davranış nedeniyle ayrımcılık tazminatı talep etme hakkının 
olup olmadığıdır. Her ne kadar karara konu olan olayda davacı işçinin bu yönde 
bir talebi bulunmuyorsa da iş güvencesi sistemi içinde yer alan işçilerin iş 
sözleşmelerinin ayrımcı bir nedenle feshedilmesi halinde sahip oldukları hakların 
ortaya konabilmesi, kanaatimizce son derece büyük önem taşımaktadır.

1 Karar, Çalışına ve Toplum Dergisinin 7.sayısı (2005/4) 177-178.sayfalarından alınmıştır.
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İnccleme konusu kararda iş güvencesi kapsamı içinde yer alan davacı taraf, 
işe iade talebiyle dava açmış, feshin geçersizliğine ve işe iadesine, boşta geçen 
süre ücretine ve tazminata karar verilmesini istemiştir.

Davalı işveren ise, ekonomik sıkıntı nedeniyle şirketin zarar etmesini önlemek 
amacıyla satış ve pazarlama bölümünün iş ve işlem hacmini daraltma yönünde 
girişimlerde bulunduklarını, bunun sonucunda iş hacmi daralan bölümde davacıya 
ihtiyaç kalmadığını, bu nedenle de hizmet akdinin feshedildiğini savunmuştur. 
Yerel mahkeme, davacının işten çıkarılma sebebinin doğum yapması olmadığını, 
şirketin karlılığını artırmak amacıyla personel azaltma yoluna gittiği, davacının 
farklı bir yönde de istihdam olanağının bulunmadığı gerekçesiyle, feshin geçerli 
nedene dayandığını belirterek davanın reddine karar vermiştir. Dosyanın Yargıtay 
9.Hukuk Dairesi tarafından temyizen incelenmesinde ise, yargılama aşamasında 
alman bilirkişi raporunda şirketin zararda olmadığı, ak tif kalemlerinde artış 
olduğu ancak m asraf kalemlerinin artması nedeniyle karlılığın aşağıya çekildiği, 
dinlenen bir kısım davacı tanıklarının ise kendilerine de daha önceden yapıldığı 
gibi, davacının da hamileliği nedeniyle işten uzakta kaldığı, bu nedenle de artık 
verimli olamayacağının söylenerek işten çıkarıldığı yolundaki beyanlarının dikkate 
alınması gerektiği belirtilmiştir. Yüksek mahkeme bozma kararında “İşverence 
sunulan ve 2004 yılında doğum yapan 3 işçinin de bölümlerinin kapatıldığı 
gerekçesiyle işten çıkartıldıklarının belirtilmesi de dikkat çekicidir. İşveren 
işletmesel karar sonucunda tedbir olarak düşünülen feshin zorunlu hale geldiğini 
ispatlayamamıştır. Feshin son çare olması gerektiği ilkesi gözetilm em iştir” 
ifadelerine yer vermiştir.

İş güvencesi kapsamı içindeki işçiler için İş Kanununun 18.maddesinin üçüncü 
bendinin a ve d fıkraları ile İK ’nun 5.maddesinde düzenlenmiş olan ayrımcılık 
nedenleri örtüşmektedir. İş Kanununun 18/111, d fıkrasına göre işverenin iş 
sözleşmesini feshederken hamilelik, sendika üyeliği, sendikal faaliyet, ırk, renk, 
dil, din, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, doğum, siyasi görüş ve benzeri 
nedenlere dayalı olarak hareket etmesi geçersiz fesih olarak değerlendirilmektedir. 
İş Kanununun 5.maddesi de bu sebeplerin yanı sıra iş sözleşmesinin türü 
nedeniyle de farklı işlem yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Sonuçta 
işveren, işten çıkaracağı işçi sayısı önem taşımaksızın, yapacağı fesihlerde anılan 
nedenlere dayalı seçim yapamaz. Daha açık bir ifadeyle, işyerinde ister tek bir 
işçinin, ister işletme gerekleri nedeniyle bir grup işçinin iş sözleşmesi sona 
erdirilecekse, işveren bu işçilerin seçiminde ayrımcılık yapmamalıdır. (SÜZEK, 
2005: 366; ULUCAN, 2003: 46-47; EYRENCİ-TAŞKENT-ULUCAN, 2006: 
145; TUNCAY, 1982: 213 vd; ENGİN, 2003: 112-113; YENİSEY, 2006b: 64; 
Fesihte eşit işlem yapma borcu olmadığı, ancak keyfi ya da kötü niyetli olarak
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fesih hakkının kullanılamayacağı görüşü için bkz. ÇELİK, 2007: 178-179, 224, 
226-227; DEM İRCİOĞLU-CENTEL: 123).

Görüldüğü üzere karara konu olan olay sadece İş Kanunun 18 vd. maddelerinde 
düzenlenmiş olan iş güvencesi hükümlerine değil, A nayasa’nın 10.maddesi ve İş 
Kanununun 5.maddesinde düzenlenmiş olan cinsiyete dayalı ayrımcılık yasağına 
da aykırıdır.

Bilindiği üzere Anayasanın lO.maddesi “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin 
kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya 
sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde 
kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” 
hükmünü taşımaktadır.

İş Kanununun 5.maddesinin inceleme konusu ile ilgili fıkraları ise birinci, 
üçüncü ve altıncı fıkralarıdır. Bunlar sırasıyla şu düzenlemeleri içermektedirler;

“ İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep 
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılam az.....

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, 
bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, 
uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan 
veya dolaylı farklı işlem yapam az.....

İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı 
davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka 
yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun
31 inci maddesi hükümleri saklıdır.....”

Temyiz incelemesi sonucunda işletmenin zarar etmediği, aksine aktiflerinde 
artış olduğu, işverenin, davacının yanı sıra 2004 yılı içinde doğum yapan üç 
işçiyi de bölümlerinin kapatıldığı gerekçesiyle işten çıkarttığı, ancak gerçek fesih 
nedenin bu işçilerin doğum yapmaları olduğu ortaya konmuştur. Bütün bu olguların 
birlikte değerlendirildiğinde ve olayların kronolojik sırası dikkate alındığında, 
söz konusu olayda işverenin Anayasanın lO.maddesi ile İş Kanunun 5.maddesi 
uyarınca cinsiyete dayalı doğrudan ayrımcılık yaptığı kabul edilmelidir.

İş Kanununun geçerli sebep saydığı durum lar arasında işçinin verimsizliği 
de bulunmaktadır. Daha açık bir deyişle, işveren verimsiz çalışan, kendisinden
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beklenen performansı göstermeyen işçinin iş sözleşmesini bu nedene dayalı 
olarak ve yasada belirtilmiş prosedüre uygun olarak feshedebilir. Şayet işçinin 
verimsizliği objektif olarak ortaya konmuş ve yasadaki usule (İK 19) uygun 
olarak iş sözleşmesi feshedilmişse, burada yasanın aradığı koşullara uygun bir 
fesih bulunduğundan işveren açısından herhangi bir müeyyide gündeme gelmez.

Ancak işveren hamile ya da yeni doğum yapmış işçilerle ilgili olarak, anılan 
sebeplere dayalı olarak işten uzak kaldıkları, bunun sonucunda da artık verimsiz 
olduklarını iddia ederek iş sözleşmelerini feshetme yoluna gidemez. Kadın işçinin 
hamilelik ya da doğum nedeniyle işten uzak kalması bu kişilerin verimsizlikleri 
olarak değerlendirilemez. İşveren anılan nedenlere dayalı olarak iş sözleşmesini 
feshederse, iş güvencesi kapsamı içindeki işçiler açısından hem yaptığı fesih 
geçersiz sayılarak buna ilişkin yaptırım lar gündeme gelir hem de işçi talep 
ederse, aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz ayrımcılık tazminatı ile yoksun 
bırakıldığı diğer hakları ödemekle yükümlü olur.

İnceleme konusu olayda eğer işveren gerçekten zarar ediyor olsaydı acaba 
yapılan yargılama sonucunda aynı hükme ulaşılabilir miydi? Elbette ki işveren 
zarar ediyorsa işletmesini ayakta tutmak için gerekli önlemleri alma hakkına 
sahiptir. Bu önlemler işyerinin tamamen kapatılmasına kadar genişleyen bir 
çeşitlilikte olabilir. İşyerini kurma özgürlüğüne sahip olan işverenin, Anayasanın 
48.maddesi ile güvence altına alınmış olan çalışma ve sözleşme özgürlüğünün 
sonucu olarak işyerini kapatma özgürlüğüne de sahip olması tabiidir (SÜZEK, 
2001: 1343; SÜZEK, 2005: 172 vd; SOYER, 2005: 48; EKONOM İ, 2006: 
429). Ancak somut bir zarar olgusu ortaya konmuş olsaydı bile, işverenin işten 
çıkaracağı işçileri seçerken hamile ya da yeni doğum yapmış işçiler yönünde 
tercihini kullanması mümkün değildir. İşveren, fesih konusunda aldığı kararı 
makul bir biçimde haklılaştırabilmeli, bir anlamda o işçileri neden seçtiğini 
açıklayabilmelidir. Uluslararası metinler, Anayasa ve İş Kanunu cinsiyet nedeniyle 
farklı işleme maruz kalmayı açıkça yasaklamaktadır. Hamilelik ve doğum da 
sadece kadınların yaşayabildiği durumlar olduğundan cinsiyete dayalı ayrımcılık 
kapsamında değerlendirilmektedirler. Sonuç olarak, inceleme konusu olayda 
işveren gerçekten zarar ediyor olsaydı da sadece hamile, yeni doğum yapmış ya 
da kadın işçileri işteıı çıkartma yoluna başvuramazdı. Unutulmaması gereken 
nokta iş güvenccsi sisteminin işverenin aldığı kararı denetlediği, bir anlamda bu 
alandaki serbestisini kısıtladığıdır.

İşverenin yasa ile yasaklanmış ölçütlere dayalı olarak ayrımcılık yapması İş 
Kanununun 5.maddesi uyarınca yaptırıma bağlanmıştır. Uygulamada “ayrımcılık 
tazminatı” olarak adlandırılan bu tazminat maddenin altıncı fıkrasında işçinin
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dört aylık ücret tutarı ile sınırlandırılmıştır. Yargıç, yapılan ihlalin ağırlığına göre 
ayrımcılık tazminatının miktarını belirleyecektir. Öğretide, ayrımcılık tazminatına 
üst sınır konulması haklı olarak eleştirilm iştir (SÜRAL, 2006: 43; YENİSEY, 
2006a: 77; BAYRAM, 2007: 79).

İncelenmesi gereken nokta iş güvencesi tazminatı ile ayrımcılık tazminatı 
arasındaki ilişkidir. Acaba bu iki tazminat aynı olaya dayalı olarak istenebilir mi? 
Bu konuda sorulabilecek bir diğer husus ise ilk soruya olumlu cevap verilmesi 
durumunda ayrımcılık tazminatı işe iade talebiyle birlikte aynı davada istenebilir 
mi?

Öncelikle iş güvencesi kapsamı içinde olan ve iş sözleşmesi İş Kanununun 
18.maddesine aykırı olarak feshedilen ve işe iade kararına rağmen işe başlatı lınayan 
işçilerin hem İK 21.maddede öngörülen iş güvencesi tazminatını hem de İK
5.maddedeki ayrımcılık tazminatını alabileceği kabul edilmektedir. İşçinin hem 
iş güvencesi tazminatına hem de ayrımcılık tazminatına hak kazanabileceği 
görüşünün temelinde iş güvencesi tazminatının amacı bulunmaktadır. Buna göre iş 
güvencesi tazminatı, feshin geçersizliğinin yargı kararıyla tespit edilmiş olmasına 
rağmen, usulüne uygun başvuruda bulunan işçinin işverence işe başlatılmaması 
üzerine, işçinin maruz kaldığı geçersiz feshi yaptırıma bağlamaktadır (ULUCAN, 
2003:85; SÜZEK, 2005:485; SARİBAY, 2007:257). Bir anlamda işveren, geçersiz 
fesih ile yaratılan hukuka aykırı durumu işçiyi işe iade ederek değil mahkeme 
kararında belirlenmiş olan tazminatı ödeyerek ortadan kaldırmaktadır. Oysa İş 
Kanununun 5.maddesi uyarınca ayrımcılık tazminatı işveren tarafından yapılan 
ayrımcı davranışın müeyyidesidir. Anılan düzenlemelerin amaçları ve korumaya 
çalıştıkları durumlar açısından konuya yaklaşıldığında burada aslında iki farklı 
amacın hukuken güvence altına alınmaya, korunmaya çalışıldığı görülmektedir. 
Bu gerekçelerden dolayı da her iki tazminatın bir arada talep edilebilmesinin 
mümkün olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bunun da ötesinde, yürürlükteki 
mevzuat uyarınca işveren işe iade kararı doğrultusunda işçiyi işe başlatsa bile 
ayrımcılık tazminatını ödemekle yüküm lü tutulabilir (YENİSEY, 2006a:78-79; 
M OLLAM AHM UTOĞLU, 2005: 442; SÜZEK, 2005: 368; SARI BAY: 2007, 
283; Farklı bir gerekçe ile aynı görüşü savunan ENGİN, 2003: 113). Bu görüşü 
destekleyen bir diğer düşünce ise hem geçersiz hem de ayrımcı ya da kötü niyetli 
bir sebep taşıyan fesihlerde daha ağır yaptırım lar öngörülmesi gerektiğidir 
(BAKIRCI, 2006: 117).

İşe iade talebi ile diğer işçilik alacaklarının aynı davada ileri sürülmesi ise 
Yargıtay’a göre mümkün değildir. Bunun nedeni ise işçilik alacaklarının sözlü 
yargılama usulüne, işe iade talebinin ise seri yargılama usulüne tabi tutulmuş
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olmasıdır. Bakmakta olduğu bir davada Yargıtay, işe iade talebi ile birlikte diğer 
işçilik alacaklarının bir arada talep edilemeyeceğini şu ifadelerle açıklamaktadır;

bu talepler yönünden yargılama yapılması, işe iade davasının yasa koyucunun 
öngördüğü süre içinde seri yargılama usulüne göre görülüp sonuçlandırılmasına 
engel oluşturur. İşe iade davası dışında kalan diğer hak ve alacaklar ile ilgili 
davalar ise sözlü yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle işe iadeyle birlikte 
diğer işçilik haklarının da dava edildiği hallerde bu davaların ayrılmasına karar 
verilerek yargılama yapılmalıdır.” (ÇELİK, 2007: 235, dn 280’de künyesi verilen 
kararlar)

Ancak Yargıtay’ın bu uygulaması eleştirilmiştir. Öğretide işe iade talebi ile 
açılan davalarda diğer işçilik haklarının da birlikte talep edilebileceği, kıdem ve 
ihbar tazminatının ise terditli olarak istenebileceği savunulmaktadır. Bu görüşü 
savunan yazarlara göre, işe iade talebi ile işçilik haklarının birlikte talep edilmesi 
çelişkili bir durum olarak nitelendirilemez. Örneğin işçi, ödenmemiş ücretlerinin, 
hafta tatili ya da fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini de işe iade talebi ile birlikte 
isteyebilmelidir. Çünkü işe iade olsa da olmasa da işçiye hak kazandığı ödemelerin 
yapılması gerekmektedir. Burada teknik anlamda objektif dava birleşmesi söz 
konusu olacaktır. Kıdem ve ihbar tazminatları ile ilgili olarak ise işçinin hem işe 
iadeyi hem de bu tazminatları aynı anda istemesi mümkün değildir. Ancak bu 
talepler de terditli dava yolu ile ileri sürebilir. İşçi, işe iade talebi ile açtığı davanın 
sonucunu bilemeyeceğinden, talebinin kabul edilmemesi hali, yani feshin geçerli 
olduğu yolunda bir karar verilmesi durumu için kıdem ve ihbar tazminatlarını 
talep edebilir. Burada işçi işe iadeyi, bu olmazsa kıdem ve ihbar tazminatlarının 
ödenmesini istemektedir. Bunların yanı sıra iş mahkemelerinin her iki talebi de 
inceleme konusunda görevli olması, ayrıca temyiz mercilerinin de aynı yer olması 
bu taleplerin aynı dava ile istenebileceğinin kabul edilmesini gerektirmektedir. Bu 
durumda iş mahkemesi, gerek objektif dava birleşmesi (ücret ve benzeri işçilik 
hakları için) gerek terditli dava (kıdem ve ihbar tazminatı) yolu ile talep edilen 
haklan da işe iade talebinin tabi olduğu seri yargılama usulüne göre inceleyerek 
sonuca varacaktır (ÖZEKES, 2005: 138-142; GÜZEL, 2004: 97-102; SÜZEK, 
2005: 479; ŞAHLANAN, 2005: 104-105). İnceleme konumuz ile ilgili olarak 
ayrımcılık tazminatını işçilik hakları arasında değerlendirmemiz gerekmektedir. 
Bu nedenle de işe iade talebi ile dava açan işçi, eğer maruz kaldığı feshin esas 
nedeninin cinsiyet, hamilelik, doğum, ırk, renk, siyasal düşünce veya benzeri 
şekilde ayrımcı bir ölçüt olduğunu düşünüyorsa aynı davayla, yani objektif dava 
birleşmesi yolu ile ayrımcılık tazminatı da talep edebilmelidir.

Sonuç olarak feshin geçersizliğinin tespiti ve işe iade kararı üzerine işverene 
başvuran ancak işe çağrılmayan işçi, iş güvencesi tazminatının yanı sıra eğer iş
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sözleşmesi İş Kanununun 5.maddesi uyarınca ayrımcı nitelik taşıyan bir sebebe 
dayalı olarak feshedilmişse, yukarıda açıklanan görüşe uygun olarak işe iade 
davası ile birlikte ayrımcılık tazminatı da talep edebilir. Ancak işçi, işe iade 
talebinin yanı sıra ayrımcılık tazminatını talep etmemişse ya da talep etmesine 
rağmen davaya bakmakta olan iş mahkemesi Yargıtay görüşüne uygun olarak bu 
iki talebin aynı davada ileri sürülemeyeceğine karar verip uyuşmazlığı sadece 
işe iade talebi ile ilgili olarak karara bağlamışsa, ayrımcılık tazminatı ayrı bir 
dava konusu da yapılabilir. İş Kanununun 5.maddesinin açık hükmü gereğince 
işçi ayrımcılık tazminatının yanı sıra eğer varsa, yoksun bırakıldığı diğer hakları 
da isteyebilir. İş güvencesi tazminatı almış olması, işçinin aynı olay nedeniyle 
ayrımcılık tazminatı talep etmesine ve hak kazanmasına engel oluşturmaz.
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iki Düşman Kardeş: 
Endüstri ilişkileri ve Çevre

Ç ağla  Ü n lü türk  Ulutaş*

Giriş

‘Endüstri ilişkileri’ kavramının ve günüm üzde karşı karşıya olduğumuz boyutu 
ve anlamıyla ‘çevre sorunsalının’ doğuşu Sanayi Devrimiyle gerçekleşm iştir1. 
Sanayi devriminden günümüze dek endüstri ilişkileri ve çevre birbirini önemli 
düzeyde etkilemiş ve birbiri üzerinde sonuçlar doğurmuştur. Ancak kapitalist 
üretim sürecinin endüstri ilişkileri ve çevre arasında dengeli bir ilişki kurulmasını 
engellemesi, bıı iki kavramın yan yana kullanımından bile kaçınılmasına ve 
çevre sorunsalının endüstri ilişkileri literatüründen, endüstri ilişkilerinin ise 
çevre literatüründen kovulmasına yol açmıştır. Genel olarak çevrenin üretim 
sürecinin ve endüstri ilişkilerinin bir bileşeni olduğunun göz ardı edilmesi, 
çevrenin sanayi politikalarından, işçi ve işverenlerin de çevre politikalarından 
dışlanması, endüstri ilişkileri ve çevrenin çoğunlukla birbirine karşıt cephelerde 
ele alınmasını beraberinde getirmektedir. Oysa küresel kapitalizm, iki alanın 
birbiriyle barışmasını giderek daha gerekli kılmaktadır. Artık ne üretim sürecinin 
ekolojik sonuçlarını bir fabrikanın çevresiyle sınırlı bir biçimde değerlendirmek 
mümkündür, ne de çevre politikalarının endüstri ilişkileri üzerindeki etkilerini tek

* Asistan, AÜ SBF
I Küçük ölçekli çevresel yıkımlar, tarih boyunca ortaya çıkmıştır, hatla zaman zaman bu yıkımlar 

önemli büyüklüklere de ulaşmıştır. Kabileler veya daha karmaşık toplumsal yapılar, çevresel felaketler 
nedeniyle yok edilmişler veya göçe zorlanmışlardır. Bununla birlikte en geniş kapsamlı yıkım süreci 
bile, küresel değil, bölgesel felaketler meydana getirmiş ve bütün bir çevrenin boyutlarına göre küçük 
kalmıştır (Svveezy, 2004: 86). Ancak, modern sanayi tekniğinin 18. yüzyılın ikinci yansından itibaren 
gösterdiği gelişimle birlikte başlayan süreçte, insanlık giderek dünyayı ve çevrenin kendini yenileyici 
gücünü tehdit edecek bir güce erişmiş ve bugünkü anlamıyla çevre sorunları baş göstermiştir.

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı'y a  A rm ağan 5 7 7



bir fabrikadaki üretim, istihdam ve emek- sermaye ilişkileri ile değerlendirmek 
mümkündür. Örneğin günümüzde Çernobil nükleer faciasının yarattığı olumsuz 
sonuçlar Türkiye’de halen etkisini sürdürmektedir. Tüm dünyanın ortak sorunu 
haline gelen küresel ısınmayı önlemek üzere emisyonları azaltma hedefi, sanayiye 
enerji ve kaynak tüketimi ile üretimin küresel ve sektörel dağılımında belirleyici 
olacağı gibi, emisyonları bir piyasa unsuru haline de getirmiştir. Yeni uluslararası 
işbölümü, sermayenin endüstriyel üretimi güney ülkelerine kaydırarak yalnızca 
emek maliyetlerini düşürmesini değil, çevresel maliyetlerden de kaçınmasını 
sağlamıştır.

Küreselleşme süreci endüstri ilişkileri ve çevrenin etkileşimini giderek daha 
yakıcı ve geniş çaplı bir gündem haline getirm ekle birlikte, üretim ve tüketim 
süreçlerinin yarattığı büyük ekolojik sorunlar; işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları 
ile çevre sorunları arasındaki yakın ilişki; çevre sorunları ve çevre politikalarının 
istihdam üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri; uluslararası rekabet, uluslararası 
ticaret ve uluslararası çevre sözleşmelerinin yatırım, üretim ve istihdam üzerindeki 
etkileri, endüstri ilişkileri ve çevre arasındaki görmezden gelinen bağlantının 
açık biçimde kurulmasını ve tüm çevresel önlemlerle ekolojik sorunların çözümü 
yolunda geliştirilen tüm politikaların sınıfsal arka planının çözümlenmesini 
başından beri gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada endüstri ilişkileri ve çevre 
arasındaki yakın ve tezat ilişkiyi gözler önüne seren temel unsurlar Türkiye’den 
ve dünyadan örnekler verilerek açıklanmaya çalışılacaktır.

1. E nd ü str iye l Ü retim in  Ç evre  Ü zerin de Yarattığı Baskı:

Üretimin çevre üzerinde yarattığı baskı, endüstri ilişkileri ve çevrenin 
birbirine karşıt cephelerde ele alınmasının temel gerekçesini oluşturmaktadır. 
Çarpık kentleşme, hava, su ve toprak kirliliği, gürültü kirliliği, artan enerji 
ihtiyacı ve doğal kaynakların hızlı tüketimi, biyolojik çeşitliliğin yok olması ve 
küresel ısınma gibi ekolojik sorunların önemli bölümünün kaynağında mevcut 
endüstriyel üretim tarzı yatmaktadır.

İmalat endüstrisindeki altı sektör (gıda, metalürji, çimento, ampul kağıt ve 
petrokimya endüstrisi) kirlenmenin 2/3’ünden sorum ludur (Arıcı vd., 1993, s.2). 
Endüstriyel üretim bağlamında enerji üretim ve tüketimi, zararlı kimyasallar ve 
atık sorunun yarattığı çevre sorunlarının boyutları aşağıda örenklendirilecektir.

1.1. E nerji  Ü retim  ve T ü k etim i

Endüstriyel üretimin motoru olan eneıji, üretiminden tüketimine kadar geçen 
tüm süreç içinde çevreye zarar vermektedir. Üretimde kullanılan başat enerji 
kaynaklarının fosil yakıtlara dayanması küresel ısınma başta gelmek üzere
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birçok önemli çevre sorunun kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle Türkiye 
gibi sanayileşme sürecini devam ettiren ülkelerde ucuz üretim amacı ile ucuz 
ve kalitesiz yakıt kullanılmakta, ortaya çıkan atıklar doğrudan alıcı kaynaklara 
verilmekte, sonuçta hava, su ve toprak kirlenm ektedir (Halkman vd., 2000: 
1032).

Son iki yüz yıldır, yeryüzüne yayılan kızıl ötesi ışınları tutan sera gazı salmımı 
büyük miktarda artırılmıştır. Bu eklem eler sonucunda yaşamı sürdürmek açısından 
çok önemli bir m ekanizma olan sera etkisi2, dünyanın en tehlikeli çevre sorunu 
haline gelmiştir: Sera gazlarının salmımı, sanayi üretimiyle, enerji tüketimiyle 
ve otomobil sayısı gibi diğer etkenlerle yakından bağlantılı olduğu için, salmımı 
azaltma sorunu, sanayileşmiş ülkelerin geleceği, enerji ve kaynak tüketimlerinin 
yapısıyla yakından ilgilidir (Pointing, 2000, 340- 343).

Enerji kaynağının seçimi, enerji üretiminin ekonomik, ekolojik ve toplumsal 
maliyetlerinin analizi ve enerjinin ne tür bir üretim- tüketim işlevine hizmet 
edeceğine karar verilmesi, gerek ulusal ve uluslararası alanda, gerekse işyeri 
çapında, katılımcı biçimde gerçekleştirilmesi gereken süreçlerdir. Ancak aksine 
bu alandaki kararlar yalnızca ulusal ve küresel sermaye veya tekil olarak işverenler 
tarafından alınmakta, olumsuz sonuçlarıyla ise işçiler baş başa bırakılmaktadır. 
Örneğin Yatağan Termik Santrali, kuruluş sürecinden itibaren çevreye ve halk 
sağlığına vereceği zararlar öngörülmesine ve yoğun bir çevre mücadelesi 
yürütülm esine rağmen baca gazlarındaki kükürt dioksit ile azot oksitleri arıtma 
tesislerinden yoksun biçimde enerji üretimine başlamıştır. Kısa bir süre içinde, 
öngörüldüğü biçimde çevreye, yöre halkının ve işçilerin sağlığına ciddi zararlar 
vermiş, yoğun kamuoyu baskısı, İdare M ahkemesi tarafından verilen bu 
işletmenin faaliyete devam etmesini önleyici kararlara ve Avrupa İnsan Haklan 
M ahkem esi’nce verilen tazminat ve ihlal kararlarına rağmen işletilmeye devam 
etmiştir.

1993 yılında santralin çevreye zarar verip vermediğinin saptanması amacıyla 
yerinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesinde termik santralin bacalarından 
çıkan karbon m onoksit m iktarının 1000 mg/  m3e ulaştığı ve bu miktarın termik 
santraller için verilen 250 mg/ m3 CO sm ır değerinin oldukça üzerinde olduğu, 
santralin çevrede geniş bir alandaki kızılçam ormanlarının kurumasına ve meyve
2 Sera etkisinin, sera gazlarının (karbondioksitin, metanın, nitrous oksidin, troposferik ozon gazlarının 

ve CFC’lerin) dünyanın her yerinde havaya salınması, güneşten gelen ışığın içeri girmesine ve içeriyi 
ısıtmasına izin veren fakat ortaya çıkan ısının tekrar “cam”dan geri çıkmasına izin vermeyen bir 
seradaki camın, atmosferdeki eşdeğerini ürettiği zaman ortaya çıktığı düşünülmektedir (Fostcr, 1999,
s. 29). Sera gazı emisyon artışı sonucunda ortaya çıkan küresel ısınmayla birlikte deniz seviyesinde 
yükselme, aşırı hava olaylarının şiddeti ve sıklığında artış, şiddetli kuraklıklar gibi küresel iklim 
sisteminde çeşitli etkiler beklenmektedir.
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ağaçlarında verim düşüklüğüne yol açtığı saptanm ıştır3. Santral işletildiği ilk 
üç yılda 35 bin hektar ormanı kurutmuş ve bu nedenle Enerji Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı’na tazminat ödemek zorunda kalm ıştır (Başkurt, 2001: 8). Santralin 
halk sağlığına verdiği zararsa en az çevreye verdiği zarar kadar korkutucudur. 
Santralde ve madende çeşitli risklere maruz kalan işçilerin büyük bölümünün 
yaşama alanı da Yatağan bölgesinde yer aldığı için çifte risk altındadırlar. Türk 
Tabipler Birliği tarafından 2000 yılında hazırlanan raporun4 verilerine göre:

Solunıım sistemi hastalıkları nedeniyle Yatağan Devlet Hastanesi 'nde 
yatarak tedavi gören hasta oranı, aynı hastalık grubu nedeniyle 
Muğla merkezindeki hastanelerde yatan hastalara oranla 2 kat 

fazladır. Bronşit, astım ve amfizem grubu hastalıklar için bıı oran 3 
kat fa z la  bulunmuştur. Santral ve madende çalışan yaklaşık 4000 
işçi ek risklere maruz kalmıştır.

Desülfürizasyon sistemi için çalışm alar 1993 yılında başlamış olmakla birlikte 
Bacagazı Kükürt Arıtma tesislerinin ilk ünitesi ancak 2006 yılında, diğerleri 2007 
yılında devreye girebilmiştir. Bununla birlikte arıtma tesisinde ortaya çıkan arızalar 
sonucunda hava durumuna bağlı olarak yoğun bir hava kirliliği oluşabilmektedir. 
Örneğin 24.08.2007’de 3 ’üneti ünitenin arıza nedeniyle devreden çıkması sonucu 
01.09.2007’de yapılan ölçümle ilçede havadaki ktikürtdioksit oranının 395 mg/ 
m3’e çıktığı saptanm ıştır5.

Santral’de örgütlü bulunan ve Toplu İş Sözleşm esi’nin tarafı olan TES-İŞ 
Sendikası ise Santralin, geçici veya sürekli olarak faaliyetlerinin durdurulmasının 
işyerinin kapanması sonucunu doğuracağı ve bu işlemden sendika üyeleri ve 
aile bireyleri olumsuz yönde etkileneceği ve SantraFin kısa süreli dahi olsa 
faaliyetlerine ara vermesinin vardiya tazminatı, fazla mesai ücreti gibi ödemeler 
dikkate alındığında, işçileri maddi kayıplara uğratacağı gerekçesiyle santralin 
kapatılması veya çalışmasının askıya alınmasına karşı çıkmış ve yürütülen çevre 
mücadelesinin karşısında yer almıştır. Sendika bu süreçte kamu işverenleri ve 
hükümetle görüşmeler yaparak baca gazı arıtma tesislerinin kurulması talebinde 
bulunmuş, ne var ki bu tesisler ancak santralin kuruluşundan 25 yıl sonra 
kurulabilm iştir6. Böylece işçiler “ya işsizlik ya da ölüm ” seçenekleriyle baş başa 
bırakılmıştır. Afşin- Elbistan, Scyitömer, Soma, Çatalağzı, Tunçbilek, Passiner-

3 Aydın İdare Mahkemesi 1993/ 830 Esas N o’lu karar
4 Türk Tabipleri Birliği Yatağan’da Hava Kirliliğinin Değerlendirilmesi Raporu için bkz. http://\v\vw. 

ttb.org.tr/eweb/yatagan/index.html
5 http://wwu.cnnturk.com/TURKI YE/habcr_detay.asp?PID=318&HID=2&haberID=388693
6 Bu bilgiler Seııdika’nın Aydın İdare Mahkemesi’ne, üyeleri adına verdiği davaya katılma dilekçesi ile 

Yatağan Termik Santrali’ııe ilişkin davayı açan İzmir Barosu avukatları ve TES- İŞ Sendikası Genel 
Eğitim Sekreteri Bayram Eren’le 2006 yılında yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.

5 8 0 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya Arm ağan

http://www
http://ww/v.cnnturk.com/TURKIYE/haber_detay.asp?PID=318&HlD=2&haberID=388693


Fernas, Sugözü Termik Santralleri gibi pek çok santralde de benzeri sorunlar 
yaşanmaktadır.

Hidroelektrik Santrallerin kuruluş aşamasında ise akarsu vadilerindeki doğal 
ve kültürel varlıklara ilişkin gerekli analizler yapılmamaktadır. Santraller Cizre 
Barajı’nda olduğu gibi sulanabilecek alandan daha büyük bir tarım alanını veya 
Hasankeyf, Alliaııoi ve Zeugma gibi uluslararası öneme sahip kültür varlıklarını 
sular altında bırakacak biçimde planlanabilmektedir.

Ülkemizde yenilenebilir; alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmak, enerji 
verimliliği ve tasarrufu yaklaşımlarını yaygınlaştırm ak yerine, enerji sorununa 
çözüm olarak nükleer enerji gösterilmektedir. Erken kapitalistleşmiş ülkelerin 
giderek terk ettiği bu pahalı teknoloji, santralin çalışmaya başlamasından, atık 
boşaltımı ve saklanmasına kadar her aşamasında tehlike saçmaktadır7.

Üretim ve yaşam için gerekli enerjinin çevreye, işçi ve halk sağlığına zarar 
vermeyecek biçimde elde edilmesi ve tüketimi, endüstri ilişkilerinin tüm 
taraflarının katılımıyla çevre ve sağlık koşullarını gözeterek alacakları önlemlere 
bağlıdır. Enerji, çevresel koruma ve sürdürülebilirlik politikalarıyla toplumsal ve 
işyeri çapındaki çevresel hedeflerin oluşturulmasına işçiler ve sendikalar dahil 
olmalıdır. Enerji politika ve uygulamalarının toplumsal ve istihdama ilişkin 
etkilerinin iyice anlaşılması sağlanmalıdır. Bunların uygulanabilmesi için işçilere 
gerekli eğitim ve olanaklar sunulmalıdır. Enerjiye tam ve eşit erişimin sağlanması 
ise tüm toplum açısından önem taşımaktadır. Düşük karbon üreten bir ekonomiye 
geçiş amacıyla emisyonların azaltılması ve yenilenebilir kaynakların kullanılması 
için araştırma, altyapı ve mesleki eğitim  yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. Bu durum  her zaman istihdam artırıcı olmayacak, yeniden 
yapılanmaya bağlı iş kayıplarına ve sosyoekonomik zararlara yol açabilecektir. Bu 
nedenle gerekli politikaların program lar çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir 
(1CTU, 2006: 12-15).

1.2. Zararlı  K im yasa llar  ve  A sb est

Günümüzde kim yasallar hayatımızın tüm alanlarına girmiştir. Öyle ki 
modern toplum, kim yasallar olmaksızın işlevini yerine getiremez. Bununla 
birlikte sentetik kimyasalların üretimi, kullanımı ve onların atıkları artan sayıda 
çevre ve sağlık sorunun sorumlusudur. Kimyasallar üreme, sinir, solunum ve 
dolaşım sistemlerini tahrip edebilir; alerji, astım, deri hastalıkları ve kansere yol 
açabilir. Aynı zamanda ozonun incelmesi, asit çökelmesi, hava, toprak ve suyun

7 Nükleer Enerji'nin taşıdığı risklere ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. A rif Künar, “Neden Nükleer 
santrallere Hayır?”, Bilim ve Çelecek, Ocak 2005 (II) .
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kirlenmesi ve biyo-çeşitliliğin azalmasına neden olabilmektedir. Bu olumsuz 
etkiler, kimyasalların özelliklerine ve taşıdıkları risklere ilişkin bilgi eksikliğiyle 
de birleşmekte ve endüstriyel süreçlerin etkileri çevre ve topluma taşınmaktadır 
(ICTU, 2006: 16).

Örneğin pestisidler, tarımsal üretimin verimini artırmak ve üretilen malları 
uzun süre saklamak amacıyla üretilmekte ve kullanılmaktadır. Pestisidlerin 
üretimine ilişkin işlerde çalışan işçilerin, bu maddelerden kaynaklanan meslek 
hastalığına yakalanma riskleri yüksektir. Aynı zamanda pestisidleri tarımsal 
üretim sırasında ilaçlamada kullanan tarım işçilerinin de sağlıkları olumsuz 
etkilenmekte ve zehirlenm eler görülmektedir. Tarımsal üretim sonucunda elde 
edilen ve pazarlanan gıda maddeleri dc üzerlerinde pestisid kalıntıları taşımakta 
ve gıda alımı yoluyla da insanları etkilemektedir. Pestisidler diğer yandan çevre 
kirliliği ve doğal dengenin bozulması sonuçlarını da doğurmaktadır.

İsıya, aşınmaya, kimyasal maddelere çok dayanıklı olduğu için birçok sektörde 
çok kullanılan kanserojen bir mineral olan asbest ise tüm dünyada her yıl ortalama 
100.000 kişinin ölümüne yol açmaktadır (IMF, 2007: 2).Her yıl 2 milyon ton 
asbest üretilmekte, dünyanın pek çok yerinde kullanıma sunulmakta ve başta gemi 
sökümü yoluyla olmak üzere geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüm çevrenin 
korunması açısından son derece önemli bir faaliyet olmakla birlikte, asbest gibi 
zararlı maddelerin geri dönüştürülmesi çevre ve toplum sağlığı açısından son 
derece olumsuz sonuçlar yaratm aktadır (Takala, 2003). ILO ve uluslararası işkolu 
sendikalarının öncülüğünde asbest kullanımının engellenmesi için kampanyalar 
yürütülmektedir. Bazı gelişmiş kapitalist ülkelerde asbest kullanımı tamamen 
yasaklanmıştır; ancak işçileri ve tüketicileri koruyucu önlemlerin de oldukça 
zayıf olduğu geç kapitalistleşmiş ülkelerde asbestin verdiği zararlar çok daha 
sarsıcıdır.

1.3. A tık  Sorunu

Endüstriyel atıkların yok edilmesi, halen üstesinden gelinemeyen bir çevresel 
sorun olma özelliğini korumaktadır. Bu atıkların önemli bölümü nehirlere, 
kanallara ve denizlere bırakılarak veya toprağa gömülerek işletmelerden 
uzaklaştırılmaya çalışılmakta, böylece su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır.

Türkiye’de başta M armara Bölgesi olmak üzere büyük kent merkezlerinde 
yer alan ve önemli bölümü arıtma tesisleri ve çevresel önlemlerden yoksun olan 
endüstriyel kuruluşlar, kent çevrelerindeki deniz, su ve toprak kirliliğinin temel 
kaynağıdır. Bu kirlilik, sanayi kuruluşları ile iç içe olan yerleşim  merkezlerindeki 
halk sağlığını da tehdit etmektedir. Örneğin, Ergene Nehri ve Meriç Havzası,
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çevredeki sanayi kuruluşları tarafından ileri düzeyde kirletilmiştir. İmalat sanayi 
üretimine yüzde 13’lük üretim katkısıyla İstanbul’dan sonra ikinci büyük sanayi 
metropolü olan K ocaeli’de ise, Dilovası Organize Sanayi Bölge M üdürlüğü’ne 
bağlı 167tesistensadece 16’sm daatıksuarıtm atesisibulunm aktadır. Butesislerdeıı 
bazıları, organik madde emisyonlarım, herhangi bir arıtma olmadan atmosfere 
vermektedir. Yolların bozuk ve asfaltsız olması da partikül madde kirliliğine yol 
açmaktadır. Dil Deresi ise Gebze çöplüğünün sızıntı sularını, evsel ve endüstriyel 
atık sularını alarak, M armara denizine ulaştırm aktadır8. D ilovası’ııda kanser 
sonucu ölümler, Türkiye genelinin aksine kalp damar hastalıklarından ölümlerin 
önüne geçerek birinci sırada yer almıştır9. Başta TÜPRAŞ olmak üzere çok sayıda 
akaryakıt, petrokimya fabrikaları ile LPG dolum tesislerinin bulunduğu İzm it’in 
Körfez ilçesinde yaşayan 106 bin kişi hava, su ve gürültü kirliliği açısından 
büyük oranda risk altındadır. İlçede sanayi alanları ile yerleşim alanları birbirine 
çok yakındır. Tesislerde çıkacak bir yangının yerleşim alanlarına sıçraması 
kuvvetle muhtemeldir. Sanayi tesislerinde gaz emisyonlarının önlenmesinde ve 
artırılmasında eski teknolojiler kullanılmaktadır; ekonomik ömrünü doldurduğu 
halde hâlâ bazı ünite ve tesisler çalıştırılmakta, yakma ünitelerinin bir kısmında 
hâlâ kükürt oranı yüksek yakıtlar kullanılmaktadır. Bu da ilçedeki hava kirliliğinin 
temel sebeplerini oluşturmaktadır.

Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın illerinde kuaılu sanayi kuruluşlarının Gediz 
ve Büyük M enderes Nehirlerine arıtma işlemine tabi tutmadan bıraktıkları atıklar 
nehir ekosistemini, çevre halkın vc bölgede yetişen tarım ürünlerini tüketenlerin 
sağlığını tehdit etmektedir.

Sanayi atıklarının saklama ve yok etme maliyetlerinden kaçınmak amacıyla, 
atıkların denizlere dökülmesi veya deniz yoluyla başka ülkelere gönderilmesi 
ise deniz kirliliğinin çok önemli bir başka nedenidir. 2000 yılında M/V Ulla 
gemisi yasadışı bir şekilde, Türkiye’ye sokulması yasak olan Krom 6 ağır 
metali içeren toksik madde yüküyle İskenderun Körfezine girmiş ve 6 Eylül 
2004’te batmıştır. 2200 ton zehirli atık içeren yükün ancak 1400 tonu çalışmalar 
sonunda çıkarılmıştır. U lla’dan körfeze yayılan zehirli atıklar doğaya ve yöredeki 
balıkçılığa darbe vurm uştur10.

1987 yılında Sinop kıyılarına vuran İtalya menşeili zehirli atık dolu variller 
ise, kendilerine ait olduğu yönünde yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle İtalya 
tarafından geri alınmamış ve 19 yıl boyunca, Karadeniz sahillerinde zehir

8 www.haber3.com/habcr.php?habcr_id=97865 (Son ziyaret tarihi: 16. 04. 2006).
9 http://vvww.ntvııısnbc.conı/news/369117.asp.(Son ziyaret tarihi: 16. 04. 2006).
10 ww w.radikal.com .tr/haber.php?haberno= 175846,ww w.greenpeace.org/turkey/press/releases/m v- 

ulla-batal-bir-ay-oldu-te (Son ziyaret tarihi: 06. 11. 2004).
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saçtıktan sonra, 140 adeti S inop’un Soğuksu K öyü’nde, 249 adeti ise Sam sun’un 
Alaçam İlçesi’ne bağlı Terskırık Köyü’nde saklandıkları depolardan alınarak, 
Alman Bertaraf Şirketi Remondis tarafından bertaraf edilmek üzere A lm anya’ya 
gönderilcbilm iştir".

Çevresel açıdan sürdürülebilir bir ekonomide, günümüzün çöp toplama ve 
çöpleri yok etme şirketlerinin yerini atıkların azaltılması ve geri dönüştürme 
endüstrileri almalıdır. Günümüzde kullanılan malzemelerin büyük bölümü -  tüm 
alüminyumun yaklaşık üçte ikisi, tüm çelik ve kağıdın dörtte üçü ve plastiğin daha 
yüksek bir oranı- tek bir kullanımdan sonra atılmaktadır. Kullan at ekonomisinin 
yerini yeniden kullanan ve geri dönüştüren bir ekonominin alması, toplumun 
kullandığı enerji miktarının ve yarattığı kirliliğin büyük oranda azalmasını 
sağlayacaktır. Oysa tamamen hurdadan üretilen çelik için, dem ir cevherinden 
üretilenin yalnızca üçte biri kadar enerji kullanır ve geri dönüştürülmüş kağıttan 
gazete kağıdı üretimi, bakir kağıt ham uruna oranla % 25 -60 daha az enerji 
gerektirir. Camın geri dönüştürülmesi ise ilk ürünün içerdiği enerjinin üçte bire 
varan kısmının tasarruf edilmesini sağlamaktadır (Brown vd., 1998: 47-48).

2. Sağlık , G ü v en l ik  ve Ç evre

Her yıl 2 milyonun üzerinde kadın ve erkek iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucunda yaşamını yitirmektedir. Tüm dünyada yılda 270 milyon iş kazası 
meydana gelm ektedir ve 160 milyon işçi meslek hastalıklarıyla boğuşmaktadır. 
Üstelik 2005 başında Uluslararası Çalışma Örgütü (1LO) ve Dünya sağlık Örgütü 
(W HO), bu istatistiklerin gerçek rakamların çok altında olduğunu açıklamışlardır 
(ICTU, 2006: 26). Türkiye’de ise 2005 yılında 73.923 kişi iş kazası geçirmiş, 
bunun sonucunda 1639 kişi sürekli iş göremez hale gelmiş, 1096 kişi ise yaşamını 
yitirm iştir'2. Bu veriler gerçek durumu yeterince yansıtm ıyor olsa bile, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarının bunlara maruz kalan işçilerin hayatları üzerinde 
doğurduğu olumsuz sonuçları açık seçik ortaya koymaktadır. Ancak, aynı veriler, 
iş kazaları ve m eslek hastalıklarının işyeri dışına taşınan toplumsal etkilerini 
gizlemektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile toplumsal sağlık ve çevre arasında, ilk 
bakışta dikkat çekmeyen sıkı bir ilişki bulunmaktadır.

Meslek hastalıkları, tanımı gereği belirti mesleklerde görülebilen  
hastalıklardır. Çünkü hastalığa yo l açan etmen, ancak o mesleğin  
yapıldığı koşullarda ortaya çıkmakta ve yakın çevresindekileri 
etkilemektedir. Meslek hastalıklarının etkileri, yalnızca bu yakın  
çevreyle sınırlı kalmamaktadır. Kadın ya  da erkek olsun, bir

11 http://www.sinop.gov.tr/habcr/varil.htm
12 http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do
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işçide görülen meslek hastalığı, onun aile bireylerini de yakından  
ilgilendirir. Bir kez, kurşun çözücüler vb. etmenlerin toz halinde 
giysi, saç, tırnak, anne sütü vb. ile, ya  da solunum havasında eve 
taşınması söz konusu olabilmektedir. Ya da üreme hücrelerinde 
ve gen düzeyinde oluşabilen kırık vb. sapmalar, anne karnındaki 
yavrunun düşük, ölü ya  da sakat doğum, gelişm e geriliği vb. sağlık  
sorunlarını yaşam asına neden olmaktadır. M eslek hastalıklarına 
yo! açan etmenlerin, insanlara ulaşması önlenemediği gibi, 
çevreye yayılm asına da engel olunamamaktadır. Böylece zararlı 
etmenden etkilenen toplum yalnızca o işte çatışan işçiler olmaktan 
çıkmaktadır. Havaya, suya, toprağa karışan zararlı etmen, uzaklara 
kadar gitm ekte ve geniş bir toplum kesimini etkilemektedir, işçiler 
gibi tophım da, o işyerinde kullanılan zararlı maddelere sıınıık 
kalmaktadır. Bu gelişmelerden sonra bu olgular, yalnızca “meslek ” 
hastalıkları değil, artık “çevre” hastalıkları olarak da nitelemek 
zorundadır (Fişek, 1995: 325).

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre arasındaki bu sıkı ilişki son yıllarda “ İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği”nin literatürdeki yerini yavaş yavaş “Sağlık, Güvenlik ve 
Çevre” kavramının almasına yol açmaktadır. “Sağlık, Güvenlik ve Çevre” deyimi 
başta Uluslararası Çalışma Örgütü kaynakları olmak üzere ulusal ve uluslararası 
sendikal örgütlenmelerin önemli bir bölümü tarafından kullanılmaktadır. Bu 
değişiklik yalnızca bir isim değişikliğinin ötesine geçerek işyeri çevresi ile yaşam 
çevresini birlikte değerlendiren bir bakış açısına da karşılık gelmektedir.

Sağlık, 1946’da kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü (W HO) Anayasası’nın 
G irişi’nde tanımlandığı gibi, “yalnız hastalık ve sakatlıkların yokluğu olmayıp, 
bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali”dir (Fişek vd., 1997: 
61). Böyle bir sağlık anlayışı, insanın çevresi ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilmesi gereğinin ve buna bağlı olarak sağlığı etkileyen ekonomik, 
sosyal ve çevresel faktörlerin bütününe yönelik politikalar oluşturulması ve 
uygulanmasının ipuçlarını verm ektedir13. Bu bakış açısıyla işçilerin çalışma ve 
yaşam koşullarını birbirinden ayrı ele almak mümkün değildir. Çalışma ortamında 
çevre ve sağlık riskleriyle karşı karşıya gelen işçi, aynı risklerle yaşam ortamında 
ikinci kez karşılaşmaktadır. Genel olarak işyeri çevresinde veya kentlerin 
altyapı sorunları olan, etkin belediye hizmetlerinden yoksun ve elverişsiz yaşam 
koşullarına sahip bölgelerinde oturan işçiler, endüstriyel ve evsel atıklarla hava 
kirliliğinin yarattığı risklere çok daha açık konumdadırlar.

13 Şcııay Gökbayrak, “Sosyoekonomik Statü ve Sağlık: Çevresel Risk Faktörlerinin Potansiyel Rolü”.
2003. http://www.isguvenligi.net/yazi.php?yazi_id=42(Son ziyaret tarihi: 10. 04. 2006).
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Gerekli önlemlerinin alınmaması Çem obil, Bhopal ve daha pek çok yerde 
görüldüğü gibi fabrika sınırlarını aşan büyük sanayi kazalarına neden olarak çevre 
felaketlerine de dönüşebilmektedir. Sanayi kazaları tehlikesi yeni değildir ancak 
başta dünya ticaretinin çok büyük oranda artması ve tehlikeli madde üretiminin 
fazlalaşması olmak üzere birçok etken nedeniyle bu kazaların gerçekleşme olasılığı 
yükselmiştir. 11 Eylül saldırısıyla birlikte, stratejik önemdeki üretim tesislerinin 
güvenliği de daha dikkat çekici hale gelmiştir. Ulusal, hatta uluslararası güvenlik 
standartlarının getirilmesi, kazaların ardından çeşitli büyük felaketlerin ortaya 
çıkmasını engelleyememiştir. Örneğin 1986’da Basel’deki Sandoz kimyasal 
madde fabrikasında çıkan yangın sonucunda otuz ton böcek zehri, mantar 
ilacı ve boya Ren nehrine akmıştır. Nehirde fabrikanın yaklaşık 200 kilometre 
ilerisine kadar olan bölümünde yaşam sona ermiş ve en az 500 000 balık ölmüştür 
(Pointing, 2000: 326). En büyük sanayi kazası ise 1984 yılında Hindistan’ın 
Bhopal kentinde gerçekleşmiştir. Union Carbide adlı yabancı şirket, 1970’lerde 
kentin kuzey kesiminde bir fabrika kurmuş; başka ürünlerin yanı sıra haşere ilacı 
yapımında kullanılan kimyasal maddeleri üretm eye ve depolamaya başlamıştır. Bu 
kuruluş kentteki insanlara iş vaat ettiği için halktan destek görmüştür. 1980’lerin 
başlarında fabrikada birkaç kez sızıntı ve kaza olmuş ancak bu konuda yapılan 
uyarılar ne fabrika yönetimince ne de hükümetçe ciddiye alınmamıştır. 2 Aralık 
1984 gecesi Union Carbide fabrikasında son derece zehirli olan ve haşere ilacı 
yapımında kullanılan metil izosiyanat (MIC) gazı sızıntısı oluşmuştur. Güvenlik 
önlemlerinin yetersizliği ve uyarı sirenlerinin çalışmaması sonucu gaz 40 km 2’lik 
bir alana yayılmış ve 200 000 kişiyi etkisi altına almıştır. Ölü sayısı kesin olarak 
bilinmemekle birlikte 2300 kişi ile 10000 kişi arasında değişen rakam lar öne 
sürülmüştür. Fabrika yakınındaki derme çatma kulübelerde yaşayan yoksullar 
faciadan en çok etkilenenler olm uşlardır (Gupta, 1993: 83-85).

Türkiye’de 17 Ağustos Depremi ile birlikte deprem bölgesinde zarar gören 
üretim tesisleri çevreyi tehdit etmiştir. Örneğin fay kırığı üzerinde kurulu 
bulunan İzmit TÜPRAŞ Rafinerisi’nde çıkan yangın güçlükle söndürülebilmiştir. 
Yalova’daki Aksa Akrilik Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin depremde 
zarar gören tanklarından kanserojen bir madde olan ve yüksek dozda solunduğunda 
ölüme yol açan 6 bin ton ‘akrilonitriP maddesi sızm ıştır14.

Sanayideki yeni kimyasal maddelerin birçoğunun petrol ürünlerine dayanması 
ve sanayileşmiş dünyanın petrole büyük gereksinim duyması sonucunda, dev 
tankerlerle dünyanın her yerine ham  petrol taşınmaktadır. Bu tankerlerden birinin 
geçireceği bir kaza, geniş bir deniz ve kıyı bölgesini kirlctebilmektedir. 1967’den 
bugüne 42 tanker kazası gerçekleşmiştir. Yılda ortalama 6000 -  700015 tehlikeli

14 www.radikal.com.lr/1999/09/05/turkiye/01aks.hlml (Son ziyaret tarihi: 10. 08. 2005).
15 Bu sayı Türkiye Büyük Millet Mcclisi 22. Dönem 3. Yasama Yılı 66. Birleşim Genel Kurul 

Tutanağı’nda yer almaktadır.
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madde taşıyan geminin transit geçiş yaptığı İstanbul Boğazı da hemen her yıl 
deniz kazalarına sahne olmaktadır.

3. Çevreye Karşı İş: Çevre ve İstihdam İlişkisi

İşyerlerinin kuruluşu ve üretimi sürecinde çevre göz ardı edildiği gibi çevre 
politikaları geliştirilirken de istihdam boyutu çoğu zaman göz ardı edilmektedir. 
Bazı durumlarda işçiler “doğayı korum ak” ve “işlerini korumak” arasında bir 
seçim yapmak zorunda kalabilmektedir.

Çevre koruma fayda ve maliyetlerinin sınıflar arasında nasıl dağıtıldığı 
sorusunu ele alan bazı teorisyenler, alt gelir gruplarının çevresel bozulmanın 
etkilerinden olumsuz sağlık sonuçları ve hayat kalitesi açılarından oransız 
biçimde etkilendiklerini ortaya koymuşlardır. Araştırmalar gösterm ektedir ki 
tehlikeli ve olumsuz çevresel etkileri olan tesisler alt gelir gruplarının yaşadıkları 
yerlerde veya onların yakınlarında kurulabilmektedir. İşçi sınıfının maruz kaldığı 
zararlı çevresel etkilerin bu oransız paylaşımına ek olarak, doğal çevreyi korumak 
amacıyla geliştirilen projelerin de işçi sınıfının sırtına büyük bir ekonomik yük 
yüklediği öne sürülm ektedir (Briaıı ve Obach, 2004: 28). Nitekim işletmelerin 
çevreye önlenemez zararlar verdiği durumlarda tümüyle kapatılması ve işçilerin 
işsiz kalması gündeme gelebilmektedir.

İşveren çevre koruma maliyetlerini üstlenmek istemediği için; işçi, işverenin 
maliyeti düşürmek amacıyla işten çıkarma yoluna başvurabileceğinden korktuğu 
için; işçi ve işveren işyerinin kapatılmasına karşı koyduğu için “çevreye karşı 
iş” çelişkisi ortaya çıkmaktadır. Endüstri ilişkileri ve çevrenin birbirleriyle 
barışamamasınm altında yatan en önemli gerekçe de sözü edilen “çevre ve iş” 
karşıtlığıdır. Bu karşıtlık kimi zaman öylesine keskinleşebilm ektedir ki tarihsel 
olarak karşıt konumlardaki sermaye ve işçi sınıfı yeni çevre politikalarına ve 
çevrecilere karşı bir koalisyon oluşturabilmektedirler.

Örneğin Bergama’da Ovacık altın madeninde örgütlü olan Türkiye Maden- 
İş Sendikası, Bergamalı köylüler, çevre örgütleri, İzmir Barosu, Türk Tabipler 
Birliği, Çevre M ühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri odası gibi çok sayıda 
demokratik kitle örgütünün dayanışma içinde yürüttükleri uzun soluklu mücadele 
sürecinin dışında ve karşısında yer almıştır. M adende çalışan işçiler ve Türkiye 
Maden-İş Sendikası, madende yeterli düzeyde çevresel önlem alındığını öne 
sürerek, madenin kapatılmasına karşı çıkmıştır. Sendika yönetiminin ve madende 
çalışan işçilerin yürütülen çevre mücadelesine mesafeli tutumunun temel 
gerekçesi, hiç kuşku yok ki, işletmenin kapatılması sonucu işçilerin işsiz kalacak
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olmasıdır. M adende çalışan 400 işçinin işsiz kalma olasılığı nedeniyle madenin 
kapatılmasına karşı oluşturdukları direnç, işçilerin şiddete başvurmasına dahi yol 
açmıştır. 20 Mayıs 2005 günü altın madeninin tekrar çalıştırılmaya başlamasına 
karşı çıkan Bergamalı Köylüleri desteklemek amacıyla 5 Haziran 2005 Dünya 
Çevre G ünü’nde yurdun dört bir yanından gelenler, madene bitişik köylerden 
Çam köy’de buluşma kararı almışlardır. Aynı gün, altın madenini çalıştıran Koza 
Madencilik A.Ş. de Bergama- Çamköy yolu üzerinde madende çalışan işçilerle 
yakınları için piknik düzenlemiştir. İşçiler Çamköy Yolunu işgal ederek Dünya 
Çevre Günü buluşmasına gelenleri taş ve yum urta yağmuruna tutmuşlardır. 
Üstelik madenin açılm asına karşı çıkan grubun arasında, Aliağa Petrol-İş 
Sendikası işçileri ve şube başkanı de bulunmaktadır.

Kentlerde artan işsizlik, önemli oranda enformel sektörde istihdam ile 
hafifletilmektedir. Formel ve enformel sektör, formel sektörün yararına işleyen, 
çoğunlukla merkez- çevre karakteri olan bir ilişkiler yumağı aracılığı ile birbirlerine 
bağlanmışlardır (Beck, 1990: 136-137). Enformel işletmeler küçük ölçekli 
olmalarının yanı sıra eğitim ve nitelik düzeyi düşük işçileri çalıştırmaktadırlar. 
Bu işletmeler çoğunlukla zorunlu yatırım kaynaklarından yoksundurlar; bu 
nedenle işçi başına küçük bir sermaye harcarlar ve basit teknolojiler kullanırlar. 
Çevre açısından önemli olan ise enformel sektörün minimum zorunlu altyapıdan 
bile yoksun bulunmasıdır. Sektörün kirletici ve sağlığa zararlı kimyasal ve toksik 
maddeler yayan bir takım faaliyetler içermesi, işçilerin yaşamlarını tehlikeye 
attığı gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Buna karşın, kağıt, 
plastik, cam gibi maddelerin toplanmasını ve geri dönüşümünü içeren enformel 
işler, çevreye ve kaynakların korunmasına katkıda bulunm aktadır (Sethuraman, 
1992: 126- 128). Atık toplayıcılığı çevre üzerinde bıı olumlu etkileri üretirken, 
işçiler üzerinde son derece olumsuz sağlık sonuçları yaratmaktadır. Atıkların 
toplanması ve geri dönüşümü kamu eliyle gerçekleştirilmesi gereken ve işçiler 
için yüksek düzeyde sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren formel bir iş sahası 
olmalıdır.

Yapılan çalışm alar çevre politikalarının istihdam ve büyüme üzerindeki etkisini 
belirleme konusunda yetersizdir ve sonuçları birbirleriylc çelişmektedir. Çevreye 
zararlı işletmelerin kapatılması ve çevreye zararlı ürünlerin üretimindeki daralma 
gibi istihdamı daraltıcı sonuçlar ortaya çıkabildiği gibi çevre dostu tasarım, üretim 
ve enerji kullanımındaki yaygınlaşm ayla yeni istihdam imkanlarının ortaya 
çıkışı, çevrenin istihdam üzerindeki net etkisinin açıkça ortaya konulamamasına 
yol açm aktadır16.

16 Bu konudaki ayrıntılı hesaplamalar için bkz. A. S. Bhalla, “Conclusions and Futurc Perspectivcs”,
Hnvironment, Employmcnt and Development (Rdit. A. S. Bhalla), Geneva, ILO, 1992.
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Çevre politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması mühendisler, araştırmacılar, 
danışmanlar gibi çok sayıda beyaz yakalı işçiye istihdam olanağı sağladığı 
gibi, kirlilik kontrol araçları (filtreler, geri dönüşüm donanımları, çözücüler, 
soğutma kuleleri, su işleme parçaları gibi) üreten yeni endüstrilerde de yeni işler 
yaratılabilmektedir. Ancak bu olumlu istihdam etkisi temelde kirlilik kontrol 
endüstrisinin ilerlediği ülkeler için söz konusudur. Ayrıca çevreyle uyumlu, yani 
yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm gibi emek yoğun ekonomik faaliyetlerin 
gelişimi olumlu istihdam etkisi yaratır. Fakat elbette bu artış çevreye zararlı 
endüstrilerin yavaş yavaş yok olması ve o sektörlerde istihdamın daralması 
pahasına gerçekleşebilm ektcdir (Bhalla, 1992: 164). Renner (2000), çevresel 
olarak sürdürülebilir bir ekonominin tüm dünyada 14 milyon iş yarattığını 
ve gelecekte çok daha fazlasının yaratılmasının muhtemel olduğunu ortaya 
koymuştur.

2020 itibariyle, rüzgar enerjisinin tüm dünyada 1.7 milyon kişiye istihdam 
sağlayabileceği kestirilmektedir. Küresel geri dönüşüm endüstrisinde 1. 5 milyon 
kişi istihdam edilmiştir. Birleşik K rallık’ta, vergi yükünün işçilerden çevreye 
zarar verenlere kaydırılmasıyla, 8 yıl boyunca 700 000 ek iş yaratılabileceği 
düşünülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde düşük maliyetli enerji 
verimlilik ölçümlerinin 15- 20 yılda 1.1. milyon iş yaratması beklenmektedir 
(UNEP, 2007: 6). Ancak bu iyimser tablo, eski kirletici endüstriler kapandığında, 
bu endüstrilerde çalışan işçilerin doğrudan yeni çevre dostu işlere geçebileceği 
anlamına gelmemektedir. Kapatılan ve açılan işler sektörel ve mekansal olarak 
çoğu zaman birbiriyle örtüşm em ektedir (UNEP, 2007: 17). Yüksek işsizlik 
oranlarının yanı sıra, sağlıksız ve kötü çalışma koşullarına sahip, düşük ücretli, 
kirletici işlerden, göreli olarak daha yüksek ücretli, güvenceli, sağlıklı ve 
teknolojik yenilenm e imkanı bulunan çevre dostu yeni işlere geçiş imkanın çok 
düşük düzeyde olması, işçilerin büyük çoğunluğunun çalıştıkları işletmelerin 
kapatılması sonucunda işsiz kalma korkularını haklı çıkarmaktadır. Buna ek 
olarak, eşitsiz gelişim  nedeniyle, kuzeyde giderek olumlu sağlık, güvenlik ve 
çevre koşullarına sahip yeni işler açılırken, temel karakteristiği enformel istihdam 
olan güney ülkelerinde insan onuruna yakışmayan, sağlıksız, güvensiz ve çevreye 
zarar veren işletmeler ağırlığını korumaktadır.

Kuzey ülkeleri, uzun yıllar boyunca çevreyi fazla dikkate almaksızın, doğanın 
kirliliği abzorbe etme ve dönüştürme kapasitesinden yararlanarak güçlü bir 
endüstriyel altyapı oluşturmuştur. Doğanın kendini yenileme kapasitesinin 
sonlarına yaklaşıldığı ve küresel önlemlerin gündem e getirildiği günümüz 
koşullarında ise kuzey, kirliliği azaltıcı araçlar üretirken, güney daha önce kuzey 
ülkeleri tarafından kullanılmış olan “kirli” kalkınma teknolojilerini reddetmeye ve
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kuzeyde geliştirilm iş “sürdürülebilir” teknolojileri kullanmaya davet edilmektedir 
(ILO, 1990: 34). Diğer yandan ise çevre ve sağlığa olumsuz etkileri nedeniyle 
kuzeyin kullanımına son verdiği eski teknolojilerin ve ürünlerin çöplüğü; düşük 
m aliyet imkânları nedeniyle de karlı bir üretim alanı olarak görülmektedir. 
Böylece, küresel piyasadaki rekabet şansı -b aşta  emek maliyetleri gelmek üzere- 
üretim maliyetlerini düşürmesine bağlanan güney ülkeleri, içinden çıkılması 
zor bir döngüye sürüklenmekte; bu ülkelerdeki emekçilerse giderek daha düşük 
ücretle, daha güvencesiz, daha tehlikeli, çevre ve toplum sağlığı açısından daha 
olumsuz koşullarda çalışmaya mahkum edilmektedir.

4. U luslararası T icaret,  R ekab et,  S tan d ard izasyon  ve Çevre

“Çevre” , son yıllarda bazı büyük işletmelerin üretim standartlan arasına girmiş, 
hatta bir rekabet ve pazarlama aracına dönüşmüştür. 1996 yılında ISO tarafından 
yayınlanan “ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı” 1997 yılında Avrupa Birliği 
tarafından benimsenmiş ve “EN- ISO 14000”e dönüşmüş; Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) Teknik Kurulu da aynı yıl, standardı “Türk Standardı” olarak 
kabul etm iştir (Milli Prodüktivite Merkezi, 2000: 26). “Conformite Europeenne” 
(Avrupa’ya Uygunluk) kelimelerinin baş harflerinden oluşan CE işareti ise sağlık- 
güvenlik-çevre ve tüketiciyi koruma konularında konulmuş standart ve zorunlu 
şartları içeren ürünlerde bulunmakta olup ürünlerin A B ’nin ilgili direktiflerine 
uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden 
geçtiğini gösterm ektedir17.

Çevresel ve sıhhi standartlar, işletmeler ve uluslararasındaki rekabette artan 
oranda belirleyici olmakta, uluslararası ticarette sivrilen geç kapitalistleşmiş 
ülkelerle yarışta da bir araç olarak kullanılmaktadır. Yüksek çevre standardı 
uygulayan ülkeler rekabet güçlerini korumak için farklı yollara başvurmaktadırlar. 
Bu yöntemlerden biri günümüzde Ç in’e uygulanan, bazı mallara ithalat 
kısıtlamaları ya da bütünüyle yasaklama getirme yöntemidir. Bir diğer yöntem 
ise uluslararası anlaşmalar veya bölgesel birlikler yolu ile ortak bir standart 
geliştirme yöntemidir. Günümüzde en çok uygulanan yöntem ise üretim sürecini 
parçalayarak veya tümüyle çevre standartlarının ve işgücü m aliyetlerinin düşük 
olduğu ülkelere taşımaktır.

“Çevre dostu üretim ”, çevre projeleri geliştirmek ve çevreci örgütlere fon 
sağlamak bazı büyük işletmelerin kamuoyunda olumlu bir imaj yaratmak 
amacıyla uyguladıkları yöntem ler arasına girmiştir. Tüketicilerin gözünde “çevre 
dostu” bir imaj yaratmak amacıyla büyük paralar akıtılabilmekte; bu olumlu imaj 
şirketlerin rekabet güçlerini artırabilmektedir.

17 CE işaretiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://gumyonder.gumruk.gov.tr/dcrgi/sayi2/ce.htm (Son 
ziyaret tarihi: 13. 04. 2006).
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Örneğin BP (British Petroleum), Haziran 2000’de şirketi yeşilleştirmek üzere 
yeniden markalaşma girişiminde bulunmuştur. O günden itibaren BP’nin açılımı 
“Beyond Petroleum” (Petrolün Ötesinde) olmuş ve B P’nin bir petrol şirketi 
olmadığını vurgulaması amaçlanmıştır. Şirket artık yenilenebilir enerjiye yatırım 
yapacaklarını ve dünyanın güneş enerjisi devi olmayı umduklarını açıklamıştır. 
B P’nin yeni logosu da yeşil çerçeveli, parlayan bir güneş olmuştur. Diğer yandan 
B P’nin genel müdürü, yaptığı açıklamalarla çevreye olan duyarlılığını sergilemiştir. 
Ancak ne yöneticilerinin çevreyle ilgili sözleri ne de yeni logosu, B P’nin her 
zamankinden daha çok petrol satarak halen küresel ısınmayı tetiklediği gerçeğini 
saklayamamıştır. Yeni logosuna ve isim değişikliğine rağmen BP, dünyanın en 
büyük petrol satıcısı konumundadır. Şirket yeni imajına kavuşmak için yedi milyon 
dolar, imajı geliştirmek için ise yüz milyon dolar harcarken, yenilenebilir enerji 
için yaptığı yatırım bu miktarların yanında çok düşük kalmaktadır. Üstelik tam 
da imaj değişikliğini kamuoyuna açıkladığı günlerde, A BD ’deki rafinerilerinde 
hava kirliliği yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle, ABD Çevre Koruma Ajansı 
tarafından, on milyon dolar para cezasına çarptırılm ıştır (McGarr, 2000: 82). 
B P’nin yanı sıra küresel ısınma, biyo-çeşitliğin azalması gibi pek çok çevre 
sorununda önemli pay sahibi olan Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota, 
Shell, Cargill, M onsanto gibi çok sayıdaki motor, petrokimya ve gıda devi de 
çevreye duyarlı bir imaj geliştirmeye çalışmaktadırlar. Bu şirketler çevreye 
duyarlı yatırımlar, sürdürülebilir çevrenin işletme hedefleri arasında ilk sıralarda 
yer alması ve hatta çevre koruma projelerinin desteklenmesi gibi faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Örneğin genetik olarak değiştirilm iş organizmalar (GDO) ve 
tarımsal kimyasallarla gıda güvenliğini ve çevreyi en çok tehdit eden şirketlerden 
biri olan M onsanto18, kurduğu fonla çevre eğitimi ve doğal kaynakların korunması 
amaçlı projelere kaynak dağıtm aktadır19. “Çevre dostu” imajını pekiştirmek 
amacıyla en çok çaba gösteren şirketlerin çevreyi en çok tahrip eden tekeller 
olması dikkat çekicidir.

5. S en d ik a la r  ve  Ç evre  Sorunları

Endüstriyel kapitalizmin tarihi, işçiler için yeni mücadele alanları açan 
birbiriyle ilişkili soysal, ekonomik ve çevresel krizlerle doludur. Küresel ısınma, 
zararlı kimyasal maddeler, doğal kaynakların korunması ve kaynaklara eşit 
erişim, yenilenebilir enerji ve çevre dostu teknolojiler, sağlıklı ve güvenli çalışma 
ve yaşam koşulları günümüzde sendikaların gündemine girmesine gereken 
m ücadele alanlarından bazılarıdır. Nitekim günümüzde sendikaların kaybettikleri

18 Monsanto’nun çevre ve gıda güvenliğini tehdit eden faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. www.
grccnpcace.org/intcmational/news/monsanto-are-wanted-for-crimes.

19 Monsanto Vakfı’nın faaliyetleri için bkz. http://www.monsantofund.org/asp/Contribution_Rpts/
iııtroduction.asp
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toplumsal güç ve meşruiyetlerini yeniden elde etmelerinin yolu, üyelerinin 
gündelik talep ve ihtiyaçlarıyla daha genel toplumsal sorunlar arasında dengeli 
bir bağ kurmalarından geçmektedir.

Sendikal hareket diğer toplumsal hareketler ve hedeflerden kopar ve daha geniş 
bir hareketin bileşeni olmayı reddederek, görevinin ücretlerin savunulmasıyla 
sınırlı olduğunu kabul ederse, yeni- korporatist ve m uhafazakâr bir güç olarak 
zayıflamaktan kurtulam ayacaktır (Gorz, 1995: 276-277). Bu bağlamda üretimin 
temel aktörü ve toplumun en geniş yığını olarak işçi sınıfı ve onların temsilcisi 
olarak sendikalar tüm toplumu etkileyen çevre sorunlarına yönelik kalıcı 
çözümlerin üretilmesinde önemli taraflardan biri olmalı; kökten ve gerçekçi 
çözüm önerileri sunma sorumluluğunu üstlenmelidirler. Nitekim son yıllarda 
birçok ulusal ve uluslararası sendikal örgütlenme çevre sorunsalını mücadele 
alanlarına katmıştır. 2006 yılında N airobi’de Uluslararası Hür İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (1CFTU), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş 
M illetler Çevre Programı (UNEP) öncülüğünde ilk defa bir “Sendikalar, Çalışma 
ve Çevre” toplantısı gerçekleştirilm iş ve sendikalar, çalışma yaşamı ve çevre 
arasındaki ilişki tüm boyutlarıyla ele alınmıştır. Uluslararası İşkolu Sendikaları 
küresel ısınma ve iklim değişikliği, üretimde asbest kullanımın ve gemi sökümüniin 
yasaklanması, Genetik Olarak Değiştirilmiş Organizmalar (GDO), endüstriyel 
atıklar, madencilik şirketlerinin çevreye verdiği zararların önlenmesi gibi çeşitli 
alanlarda kampanyalar yürütm ekte ve çevre örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. 
Pek çok ulusal sendikal örgütlenme de önemli çevresel mücadele örnekleri 
sergilemektedir. Filipinlerde KM U’nun 1985’de ABD üslerine elektrik sağlamak 
amacıyla ak tif deprem bölgesinde bir yanardağın eteklerine Batan nükleer 
enerji santralini kurma girişimine karşı yürüttüğü mücadele son derece önemli 
bir örnektir. Türkiye’de sendikaların tarafı olduğu iki büyük çevre mücadelesi 
örneğinde ise işyerlerinde örgütlü sendikalar çevre mücadelesinin karşısında 
ve işverenin yanında yer almıştır. Gerek Bergama, gerek Yatağan örneğinde 
sendikaların tavrının temel belirleyeninin üye işçilerin işsiz kalma ihtimali olduğu 
açıktır. Bununla birlikte, her iki yörede de işletmelerin işçilerin sağlığının yanı sıra 
yöre halkının sağlığını tehdit ettiğini; yarattıkları olumsuz çevresel sonuçların ise 
yöre halkının turizm ve tarımsal üretim gibi daha geniş kapsamlı ve uzun vadeli 
ekonomik etkinliklerine zarar vereceğini göz ardı etmişlerdir. Ç'evrc örgütleri ise 
işçilerle ilişki kurmaya ve onlara bulundukları bölgede sağlıklı çalışma imkanları 
sunabilecek alternatifler üretmeye çalışmamışlardır. Bu durum çevre örgütleri ile 
sendikalar arasındaki ittifak ihtimallerini imkansızlaştırmıştır.

Ülkemizde yüksek işsizlik, örgütsüzlük ve olumsuz çalışma koşullarının 
yaygınlığı ile Türkiye’de sendikacılığın yapısal sorunları, Dev M aden-Sen ve
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Petrol-İş gibi birkaç sendikanın sınırlı çabalarının dışında sendikal hareketin 
çevresel sorunlara gözlerini kapamasına ve politikalarına dahil etmemesine yol 
açmıştır. Oysa sendikaların temsil ettiği işçiler yalnız çalışma koşullarından değil, 
içinde yaşadıkları tüm toplumsal koşullardan etkilenmektedirler. Bu nedenle 
sendikalar, yalnızca üye işçilerin çalışma koşullan ve ücretleri için mücadele 
etmekle yetinemezler.

Türkiye’de sendikalar, kendilerini, yalnızca işyerlerinin sınırları içinde ve 
işverenle iletişim içinde kurum lar olarak algılamışlardır. İşçinin, işyeri dışındaki 
sosyal yaşantısı ve sorunları, sendikanın görev alanının dışında görülmüştür. 
Oysa yaşama ve çalışma koşulları da; çalışılan ve çalışılmayan dönem ler de 
birbirinden ayrılamaz. Sendikaların bakış açılarını yaşama alanlarına çevirmesi, 
onların toplum yaşantısında vazgeçilmez bir öğe ve toplumsal hareketlerde bir 
motor konumuna geçmelerine olanak verecektir (Fişek vd., 1997, s. 66).

Sendikalar toplu pazarlık, mitingler, kampanyalar, ulusal ve uluslararası 
toplantılar, eğitim çalışmaları, medyanın kullanılması, diğer demokratik kitle 
örgütleriyle ve çevre hareketi ile işbirliği içinde kamuoyunun harekete geçirilmesi 
ve yargı yoluna başvurulması gibi mücadele araçlarını kullanarak, ulusal ve yerel 
çevre sorunlarına katılımcı çözümler üretilmesini sağlayabilir ve enerji, altyapı, 
madencilik, çevre politikalarının yönünü değiştirebilirler.

Konfederasyonlar, iilke bazında çevrenin korunması için gerekli mevzuatın 
hazırlanması sürecinde önemli roller üstlenebilirler. Bu mevzuatın hazırlanma 
aşamalarında karar m ekanizmalarına gerek bilgi aktararak gerekse başka baskı 
gruplarının onları yanlış yönlendirmelerine engel olarak dâhil olabilirler. Çevre 
mevzuatının dışında örneğin gümrük, sanayi, yatırım, maden, ihracat ve ithalat 
mevzuatları da çevrenin kirlenmesi veya korunmasında etkili olabilmektedir. 
Bu sebeple konfederasyonlar bu alanda da gelişmeleri takip edebilirler. 
Konfederasyonlar uluslararası seviyede, birleşmeler ve katılmalar ile sorunun 
uluslararası boyutta ele alınması ve karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konusunda 
da etkili olabilirler (Vargı, 1999: 35).

Sendikalar Toplu İş Sözleşmeleri ile işverenlerin çevre eğitimi yükümlülüğünü; 
çevre hakkı kapsamında bilgi alışverişini; çevreyi kirletici tasarrufları önceden 
ihbar etme yükümlülüğünü; işyerinden çevreye yayılan kirletici atıklar vb. için 
belirli bir süre içinde önleyici tedbirler alınmasını taahhüt altına alabilirler. 
Örneğin, fabrikanın bacasına filtre taktırmak ya da atık sular için arıtma tesisi 
kurmak gibi taahhütler Toplu İş Sözleşmelerinin konusu olabilm cktedir(Bilgihan, 
1999, s. 87).
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Sendikaların eğitici rolleri, işçiler ve ailelerinden başlayarak tüm toplumda 
çevre bilincinin yaratılması açısından son derece önemlidir. Sendikalar 
düzenledikleri eğitim faaliyetleri ve yayınları ile sağlık, güvenlik, çevre sorunları 
ve işçiler üzerindeki etkileri; üretimin yarattığı çevre tahribatı ve çözüm yolları 
hakkında işçileri bilinçlendirerek, işçilerin sorunların boyutlarını kavramalarını 
ve bu amaçla mücadele etmelerini sağlayabilirler. Sendikaların zirve örgütleri ile 
diğer meslek kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri arasında gerçekleştirilecek 
bir işbirliği sonucu, tüm topluma seslenen eğitim projeleri gerçekleştirebilirler.

S onu ç Yerine

Günümüzde küreselleşme, üretimdeki akıl almaz artış ve çevresel yıkımın 
yakıcı biçimde kendini göstermesiyle birlikte endüstri ilişkileri sisteminin çevreyi 
kapsaması gerekliliği gün yüzüne çıkmıştır. Bununla birlikte mevcut üretim ve 
birikim sisteminin çevre üzerinde yarattığı baskı, sermayenin üretimin olumsuz 
çevresel sonuçlarını göz önünde bulundurmaması ve çevresel maliyetlerden 
kaçınması, istihdam ve çevre çelişkisi, sendikal hareketin çevreyi öncelikli bir 
mücadele alanı olarak görmemesi, çevrehareketininsegerekli sınıfsal perspektiften 
yoksun olması gibi nedenler endüstri ilişkileri ve çevrenin birbiriyle sürekli 
etkileşim halinde olmakla birlikte, birbirini içeren alanlar haline gelememesine 
yol açmıştır. Oysa çevre sorunlarının siyasal, sınıfsal, toplumsal ve ekonomik 
sorunların nedenleri ve sonuçları arasında yer alması, çözüm yolunda endüstri 
ilişkileri ile çevre arasındaki bağlantının kurulmasını zorunlu kılmaktadır.

Çevresel sorunların sosyoekonomik etkilerine en çok maruz kalan gruplardan 
biri olan işçilerin bilgi eksikliği ve pek çok durumda çevreyi korumakla işlerini 
korumak arasında kalmaları, çevresel sorunlara karşı mücadele etmelerinin 
önündeki en temel engellerdir. Endüstriyel işletmeler ve maden işletmelerinin 
açılması gibi çevreyi ve halk sağlığını etkileyecek kararlar söz konusu olduğunda, 
yöre halkı ve işçilerin temsilcilerinin her tür bilgiye ulaşabilmesi ve onlara 
danışılmasının sağlanması gerekmektedir. İşçi temsilcilerinin ve sendikaların 
planlama aşamasından itibaren üretim ve yatırım kararlarına katılımı büyük 
önem taşımaktadır. Sendikalar endüstri ilişkilerinin tarafı ve tarihsel dönüştürücü 
misyona sahip toplumsal baskı grupları olarak çevre sorunlarına karşı çözüm 
üretme sorumluluklarını kavramalı ve bu alanda da mücadele yürütmelidirler. 
Çevresel etkilerin, işçilerin yalnızca çalışma yaşamları üzerinde değil çalışma dışı 
yaşamları üzerinde de önemli sonuçlar doğurduğu göz önünde bulundurulduğunda 
sendikaların bu konuda taşıdıkları sorumluk daha da açığa çıkmaktadır.
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Yedek Sanayi Ordusunun 
Yeniden Düzenlenmesi Aracı Olarak 

Aktif İstihdam Politikaları4

Nail D ertli **

Giriş

Devletin uzun süreli işsizler, özürlüler, yaşlılar ve yalnız anneler gibi işgücü 
piyasası ile bağları görece zay ıf toplumsal gruplara yaklaşımının değiştiği 
gözlemlenmektedir. Dünya Bankası yoksullukla mücadele raporlarında, OECD 
aktif toplum tasarımında, Avrupa Birliği istihdam stratejisinde çalışabilecek 
durumda olan yoksulların işgücü piyasası ile bağ kurmasına özel bir önem 
vermekte ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya dönük ak tif istihdam 
politikalarına vurgu yapmaktadır. Bu kapsamda aktif istihdam politikaları 1990’lı 
yıllarda işsizlikle mücadelede önemli bir politika aracı olarak sunulmuştur. A ktif 
istihdam politikalarına yönelik bu ilgi program lar hakkındaki literatürün lıızla 
gelişmesine yol açmıştır. Ancak çalışmalar daha çok ak tif istihdam politikalarının 
mikro ve makro etkilerine odaklanmış bulunmaktadır. Bu çalışmada ise aktif 
istihdam politikaları M arx’ın yedek sanayi ordusu analizi çerçevesinde ele 
alınacaktır.

* Bu çalışmada, büyük ölçüde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans programına sunulan “A ktif İstihdam Politikaları: Eleştirel Bir 
Yaklaşım” başlıklı tezden yararlanılmıştır. Tezin ve makalenin yazım sürecindeki öneri, eleştiri ve 
katkılarının yanı sıra gösterdiği sabır ve destekten dolayı tez danışmanım Doç. Dr. Metin Özuğurlu’ya 
teşekkürlerimi sunarım.

** Ar. Gör., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü.
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1. Sermaye Birikimi ve Yedek Sanayi Ordusu

Kapitalist sermaye birikim sürecinin temel yasalarını ortaya koyduğu eserinde 
Marx, emekçi artı nüfusun birikimin ya da kapitalist temele dayanan zenginliğin 
zorunlu bir ürünü olduğu tespitinde bulunmaktadır (Marx, 1997: 602). M arx’m 
analizinde, meta birikimi olarak kendini gösteren zenginlik ile üretim ve geçim 
araçlarından koparılarak yaratılan yoksulluk bir madalyonun iki yüzü gibidir. 
Öyle ki nispi artı nüfus kapitalist üretimin ve zenginlik artışının koşulunu 
oluşturmaktadır. Bu yönüyle işsizlik ve yoksulluk yalnızca kapitalizme içsel 
olgular değillerdir aynı zamanda kapitalist birikimin kaldıracıdırlar.

M arx’in çözümlemesinde yedek sanayi ordusu kapitalist birikimin genel 
yasalarından biridir ve üstlendiği iki temel işlev nedeniyle sermaye açısından 
vazgeçilmezdir (Luksemburg, 1995: 157). İlk olarak yedek sanayi ordusu, 
işteki olası ani genişleme için işgücünü hazır bulundurur. Yedek sanayi 
ordusunun üstlendiği ikinci işlev ise, ekonominin duraklama ve ortalama gönenç 
dönemlerinde faal emek ordusunu baskı altında tutulması ve aşırı üretim ve 
coşkunluk dönemlerinde bu faal ordunun isteklerinin dizginlenm esidir (Marx, 
1997:609). Sermaye birikimi ile birlikte bir taraftan yedek sanayi ordusunun 
saflan şişerken bir taraftan da yedek sanayi ordusunun rekabet yoluyla çalışanlar 
üzerindeki baskısı, işçi sınıfını, aşırı çalışmaya boyun eğmek ve sermayenin 
diktası altına girmek zorunda bırakır.

1.1. Yedek Sanayi Ordusunun Farklı Biçimleri

Ancak, yedek sanayi ordusu homojen bir yapı gösterm ez ve kendi içinde farklı 
tabakaları barındırır. Yan ya da tam işsiz olduğunda her em ekçinin bir parçasını 
oluşturduğu yedek sanayi ordusunu Marx (1997:610-617), sermaye birikimi için 
farklı işlevleri olan dört tabakaya ayırmaktadır. En üst tabakayı, en iyi meslek 
alanında bile sürekli varolan periyodik işsiz sanayi işçileri oluşturur (Luxemburg, 
1995:157). Bu tabakayı oluşturanlar sanayi çevrimin değişik evrelerine göre 
sürekli değişmekte, sayılan bunalım dönemlerinde artarken, iyi konjonktür 
dönemlerinde azalmakta ama hiçbir zaman yok olmamaktadır. M arx (1997:610
612), yedek sanayi ordusunun geriye kalan üç tabakasını akıcı, durgun ve saklı 
yedek sanayi ordusu olarak nitelendirir.

Büyük sanayi merkezlerinde emekçilerin üretimin boyutlarına göre daima 
azalan oranda olmakla birlikte, bütünüyle alındığında çalışanların sayıları artacak 
şekilde büyük kitleler halinde bazen işten uzaklaştırılıp, bazen da işe alındıklarına 
dikkat çeken M arx (1997:610-611), burada artı-nüfiısun akıcı olduğunu belirtir.
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Nispi artı nüfusun ikinci tabakasını oluşturan bu akıcı nüfus, belirli bir iş alanına 
bağlı olmayıp herhangi bir alanda çalıştırılmayı bekleyen, kalifiye olmayan 
emekçilerden oluşur (Luxemburg, 1995: 158). Marx, kırdan kente göç eden 
emekçileri de bu kategori içerisinde değerlendirmektedir.

Nispi artı-nüfusun üçüncü kategorisini, durgun artı-nüfus oluşturur. Bu 
kategorideki emekçiler, faal emek-ordusunun bir kesimini oluşturmakla birlikte, 
bir işte çalışmaları son derece düzensizdir. İşçi sınıfının en uzun iş süresine 
katlanan ve en düşük ücret alan kesimlerini içinde barındıran bu tabakanın yaşam 
koşullan, işçi sınıfının ortalama düzeyinin altına düşer ve bu durum, onu, derhal, 
özel kapitalist sömürü kollarının geniş tabanı haline getirir (Marx, 1997:612). 
Azami çalışma süresi ve asgari ücret, bunların ayırdedici özelliğidir. Luxemburg 
(1995: 158), bu tabakanın yalnızca sermaye için yararlı olmakla kalmayıp aynı 
zamanda önceki üst tabakalar gibi vazgeçilmez olduğuna işaret etmektedir.

Yedek sanayi ordusunun dördüncü tabakasını oluşturan saklı artı nüfus ise 
M arx’in “en dipteki tortu” olarak nitelendirdiği sefalet içindeki düşkünlerden 
oluşmaktadır. Marx, bu tabakayı da kendi içinde dört gruba ayırarak inceler. Birinci 
grupta; serseriler, suçlular gibi tehlikeli sınıflar yer alır. İkinci grup çalışabilecek 
dunım da olan yoksullardan oluşur ve bunların sayısı ekonomik konjonktüre bağlı 
olarak artar veya azalır. Üçüncü grup, yedek sanayi ordusunun adayları olan yetim, 
öksüz ve fakir çocuklardan ibarettir. Son grup ise, ahlak düşkünleri; zavallılar; 
çalışamayacak durumda olanlar; işbölümü nedeniyle uyum yeteneğinden yoksun 
kalmış çaresizler; normal emekçi yaşını aşan kimseler; sayıları tehlikeli makineler, 
madenler, kimyasal işler vb. ile artan sanayi kurbanları, sakatlar, saynlılar ve 
dullardan oluşmaktadır. M arx’a göre ‘düşkün’lerden oluşan bu tabaka, yedek 
sanayi ordusunun safrasıdır ve üstelik, sefalet, nispi artı nüfusla birlikte artar ve 
biri diğerinin zorunlu koşuludur. Sermaye açısından yedek sanayi ordusunun en 
istenmeyen tabakası bu saklı artı nüfustur.

1.2. Yedek Sanayi Ordusunun İşleyişi

Sweezy (2007), M arx’in yedek sanayi ordusuna ilişkin çözümlemesini basit 
bir şekil ile daha anlaşılır bir hale getirmiştir. Aşağıda gösterilen bu şeklin en 
üstünde sanayide istihdam edilen işçi kütlesi yer almaktadır.

Bir taraftan kapitalist sanayide ilk kez iş bulan işçi akımı (A) diğer taraftan 
da yedek sanayi ordusundan gelen işsizlerin bir kısmının istihdam edilmesi (D) 
bu kütleyi beslemektedir. Bir taraftan sanayide istihdam edilen işçilerin işten 
çıkarılması (C) diğer taraftan ise iş arayıp da bulamayan işçilerin yedek sanayi
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ordusuna katılması ise yedek sanayi ordusunun büyümesine yol açmaktadır. 
Yedek sanayi ordusu ise büyüklüğü ölçüsünde işlevlerini etkin bir şekilde yerine 
getirmektedir.

Ancak Sweezy’nin analizinde üretkenliğini yitiren işçilerle umudu kırıldığı 
için iş aramaktan vazgeçen işçi grupları yedek sanayi ordusuna dahil edilmemekte, 
emekliye ayrılmaktadır. Oysa bu unsurların yedek sanayi ordusuna, M arx’in 
saklı artı nüfus ya da safra olarak nitelendirdiği tabakasına, dahil edilmemesi 
için bir gerekçe yoktur. M arx’in yedek sanayi ordusunun parçası olarak andığı, 
normal emekçi yaşını aşmış kim seler ve uyum yeteneğini kaybetmiş işçilerle 
Sweezy’nin yedek sanayi ordusuna dahil etmediği üretkenliğini yitirmiş işçilerin 
işgücü piyasasındaki konumları itibariyle bir farklılıkları bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla onlar da yedek sanayi ordusu kapsamında değerlendirilmelidir. Bu 
bağlamda, G ough’un (1980:25-26) yedek sanayi ordusunun yalnızca işsizlerden 
oluşmadığı, özürlüler, marjinal gruplar, mevsimlik olarak istihdam edilenler ve 
günümüzde özellikle önemli hale gelen ev kadınları gibi gruplan da kapsadığı 
tespiti yol göstericidir. Nitekim M agdoff ve Magdofif (2004) günümüz yedek 
sanayi ordusunun kompozisyonuna da odaklandıkları çalışmalarında cesareti 
kırılmış işçileri yedek sanayi ordusuna dahil etmektedirler.

Sweezy’nin üretkenliğini yitinniş ya da cesareti kırılmış işçileri yedek 
sanayi ordusuna dahil etmemesi iki şekilde açıklanabilir. Öncelikle en başta 
belirtildiği gibi şekil M arx’in çözümlemesinin basitleştirilmiş bir halidir ve 
her basitleştirme bir takım indirgemeleri ister istemez içerir. Diğer taraftan 
Sweezy’nin basitleştirmeyi yaparken yedek sanayi ordusunun unsurlarını işgücü
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piyasası ile bağları dolayıınında titiz bir ayrıma tabi tuttuğu görülmektedir. 
Svveezy’nin bu tercihi oldukça anlaşılırdır. Çünkü, yedek sanayi ordusu, yalnızca 
ihtiyaç duyulduğunda işgücünün temin edildiği bir işgücü havuzu değildir. Aynı 
zamanda ücretleri baskılamanın ve işçi sınıfının isteklerini dizginlemenin de 
aracıdır. Ancak, yedek sanayi ordusunun işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine 
getirebilmesi yedek sanayi ordusunun büyüklüğünün yanı sıra onun işgücü 
piyasası ile bağına da bağlıdır (Grover ve Piggott, 2005: 712; Grover, 2005:85). 
Yalnızca istihdam edilmeyenlerden oluşan bir işgücü havuzu ücretleri baskı 
altında tutmak ve sanayi ordusunun isteklerini dizginlemek için yetmez. Aynı 
zamanda yedek sanayi ordusunun üyeleri arasında istihdam olanakları için bir 
rekabetin bulunması gerekir. Ancak, tıpkı üretim araçlarından koparılanların 
doğrudan ücretli emekçi statüsüne girmemeleri gibi, işsiz kalan işçiler de 
hemen ücretli bir iş peşinde koşmaya başlamazlar. Özellikle işsizlik sigortası 
ödemelerinin karşılama oranlarının yüksek olması, sosyal yurttaşlık kapsamında 
sunulan metadışı hizmetlerin yaygınlığı gibi işçinin yaşamını idame ettirebilmesi 
için piyasaya olan bağımlılığını azaltan kurumsal yapıların varlığı, işsizi ücretli 
istihdama katılmaya yöneltecek sosyal politika araçlarını gerektirir. Bu noktada 
O ffe’nin (1993:92-100) proleterleşmenin aktif ve pasif biçimleri arasında yaptığı 
ayrım yedek sanayi ordusunun kavranılması açısından kritiktir.

Offe (1993: 92-100), proleterleşmenin “a k tif ’ ve “p a s if’ biçimi arasında bir 
ayrıma gitmektedir ve üretim araçlarından koparılmanın ücretli işçilik statüsüne 
geçişiçinyeterliolm adığınısavunm aktadır.Şöyleki,üretim araçlarındankoparılarak 
miilksüzleştirilenler otomatik olarak ücretli işçilik rejimine tabi olm azlar yani 
aktif proleterler haline gelmezler. Gerçi, üretim araçlarından koparılma ücretli 
istihdam rejimi için gerekli koşuldur. Toplumsal ve tarihsel çalışmalar, ücrctli 
istihdamın yalnızca ihtiyaçlarını başka hiçbir yolla karşılayamayanlar arasında 
rağbet gördüğünü gösterm ektedir (Saad-Filho, 2006: 45-46). Ancak, üretim ve 
geçim araçlarından koparılarak proleterleştirilen em eğin ücretli emekçi haline 
gelmesi kendiliğinden gerçekleşmez. Bu bağlamda emek piyasasının yükselmesi 
proleterleşmenin ‘doğal’ bir sonucu değildir. Sosyal politikayı bu çerçevede 
proleterleşme sürecini etkilemeye yönelik devlet müdahalesi olarak tanımlayan 
O ffe’ye (1993: 92-99) göre, işgücünün ücretli emekçiye dönüştürülmesi bir 
kerelik bir müdahale olmayıp süreklilik gerektirmektedir.

O ffe’nin (1993:93) analizinde proleterleşme sosyal politikalar aracılığıyla 
düzenli olarak yönetilmesi gereken bir süreçtir. Çünkü kapitalizm bir taraftan 
mülksüzleştirdiği işgücünü emek piyasasında emek gücü satıcısı haline getirirken 
bir taraftan da işgücünün bir bölümünü emek piyasası dışına itmektedir. İşçilerin 
bireysel becerilerinin düzeyi ve sağlıkları tarafından belirlenen iş yapabilme
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kapasitesi, kapitalist üretimin içsel mekanizmaları tarafından zayıflatılır 
(Offe, 1993: 97-98). İşçinin normal emekçi yaşını aşması, çalışma takatinin 
tükenmesi, sakatlanması ya da emek sürecinde yaşanan değişimden kaynaklı 
mesleki yeteneklerinin iş bulmaya yetersiz hale gelmesi gibi durumlarda işgücü 
‘pazarlanabilirliğini’ yitirerek işgücü piyasasının dışına düşmektedir. İşgücü 
piyasasının dışına düşen bu unsurlar yedek sanayi ordusuna dahil olurlar ve 
onun boyutlarında bir büyümeye yol açarlar. Ancak yukarda belirttiğimiz gibi 
yedek sanayi ordusunun niceliksel büyümesi her zaman ücretli istihdam üzerinde 
eşdeğer bir baskı yaratmamaktadır. Çünkü, yedek sanayi ordusunun etkinliği, 
yalnızca işsizlerden oluşan işgücü havuzunun büyüklüğüne bağlı değildir. Aynı 
zamanda yedek sanayi ordusunun işgücü piyasası ile ilişkisinin düzeyine bağlıdır. 
Bu anlamda tıpkı O ffe’nin proleterleşmenin ak tif ve pasif biçimleri arasında ayrım 
yapması gibi, yedek sanayi ordusunun aktif ve pasif unsurları arasında da bir 
ayrım yapabiliriz. Nasıl ki ücretli istihdama katılma kararı işgücünün kendisine 
bırakılamazsa işgücü piyasası ile bağ kurma ve istihdam olanakları için rekabet 
etme kararı, özellikle de işgücü piyasası darsa, yedek sanayi ordusu mensuplarına 
bırakılamaz. Bu devletin bilinçli politikalarını gerekli kılar. Bu kapsamda yedek 
sanayi ordusunun pasif unsurları olarak nitelendirebileceğimiz, uzun süreli 
işsizlere, özürlülere, yalnız ebeveynlere, kadınlara ve işgücü piyasası ile bağı 
son derece zay ıf marjinal toplumsal tabakalara yönelik ilgi anlaşılırdır. OECD, 
DB gibi kuruluşların yapısal işsizlik oranlarının yükseldiği 1990’lı yıllarda 
aktif istihdam politikalarına yönelmesinin arkasında da bu toplumsal grupları 
aktifleştirerek yedek sanayi ordusunu yeniden düzenleme ve onun örüntüsünü 
yeniden şekillendirme amacı yatmaktadır.

Offe’nin (1993:92-100) aktif ve pasif proleterleşme arasında yaptığı ayrımı 
yedek sanayi ordusuna uygularsak şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz: Uzun 
süreli işsizler, uyum yeteneğini kaybetmişler, emekçi yaşını aşmış yaşlılar, yedek 
ordunun pasif unsurlarını oluştururken, durgun artı nüfus ve akıcı artı nüfus 
yedek ordunun ak tif unsurlarını oluşturur. Pasif yedek sanayi ordusuna azgelişmiş 
ülkelerdeki potansiyel işçi sınıfını da dahil edebiliriz. Bu kapsamda ak tif istihdam 
politikaları, sermaye birikiminin ihtiyaçları doğrultusunda küresel düzeyde esnek 
ve ak tif bir yedek sanayi ordusu yaratm a projesi olarak ele alınabilir. Bu projenin 
merkez ve çevre ülkeleri açısından farklı öncelikleri vardır. M erkez ülkeler için 
temel öncelik, proleterlerin aktif hale getirilerek, istihdam ordusunun ve ücretlerin 
baskı altına alınmasıdır. Çevre ve yarı çevre ülkelerde aktif politikaların amacı, 
üretim sürecinin ihtiyaç duyduğu temel becerilerin kazandırılmasıdır. Ucuz işçilik 
maliyetlerine bir de vasıflılık düzeyindeki artışın eklenmesi, çevre ve yarı çevre 
ülkelerindeki vasıflı işgücünü de küresel işgücünün baskısı altına alacak, hem 
merkezde hem çevrede istihdam üzerindeki baskı artacaktır.
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Mal, hizmet ve sermayenin ulusal sınır ve sınırlamalardan bağımsız olarak 
hareket edebilmesi olarak betimlenen küreselleşme, özünde bir sermaye 
stratejisidir ve bu strateji karlı yatırım lar için agresif bir arayıştan ibarettir (MagdofT 
ve MagdofF, 2004). Küreselleşme süreciyle birlikte sermaye, ulaşım ve iletişim 
teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak üretimin teknolojik tabanında 
ve örgütlenmesinde bir takım değişiklikler yapmayı başarmıştır. Üretim sürecinin 
küçük parçalara ayrılması, imalat sanayinin işgücünün neredeyse bedava olduğu 
azgelişmiş ülkelere kaydırılmasının önünü açmış ve uluslararası işbölümünü 
yeniden şekillendirmiştir. Küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan uluslararası yeni 
işbölümü çalışmamız açısından önemli üç gelişmeye yol açmıştır.

1. Üretimin coğrafi olarak yeniden örgütlenmesi merkez ülkelerdeki 
işgücünün bir bölümünü işgücü piyasası dışına fırlatm ıştır1. ‘Yapısal işsizler, 
dezavantajlı gruplar, düşük verim liler’ vb sıfatlarla nitelendirilenler aslında 
sermayenin birikim ve değerlenme süreçlerinde yaşanan değişimin ‘piyasadan 
dışladığı’ emekçilerdir. Piyasadan dışlanma özellikle imalat sanayinde toplu 
işten çıkarm alar şeklinde kendini gösterm ektedir ve özellikle imalat sanayinin 
gerilediği dönemlerde, otomobil, gemi yapımı, çelik ve kağıt gibi sektörlerde 
gözlenm iştir (Dar ve Tzannas, 1999:24).

2. Diğer taraftan üretimin teknolojik tabanında ve örgütlenmesinde yaşanan 
değişimler bu güne kadar işgücünün bir parçası olarak düşünülmeyen özürlüler, 
yalnız anneler, hastalar ve yaşlılar gibi grupların önemini artırmıştır. Özellikle 
kadın işgücü açıkça neoliberal birikim sürecinin kritik bir unsuru haline gelmiştir 
(Grover, 2005:72). Öte yandan merkez ülkelerde ağır sanayi ve imalat sektörünün 
yerini hizmet sektörüne bırakması işgücü piyasalarının kapılarını özürlülere de 
açmıştır (Grover ve Piggott, 2005).

3. Uluslararası yeni işbölümü ile üretimin çevre ve yarı çevre ülkelere 
kaydırılması bu ülkelerde üretimin gerektirdiği vasıflara sahip bir işgücünün 
yaratılmasını gerekli kılmıştır.

Bu gelişm eler bir taraftan yedek sanayi ordusunun küresel şekilde organize 
edilmesine olanak sağlarken diğer taraftan da merkez ülkelerde yedek sanayi 
ordusunun yeniden organize edilmesini gerektirmiştir.

2. Uluslararası Yeni İşbölümü ve Merkez Ülkelerde İşsizlik

I Bu piyasa dışına fırlatma işten çıkarma şeklinde açık bir şekilde ortaya çıkabildiği gibi işgücünün 
geleneksel sektörler tarafından daha az emilmesi durumunda olduğu gibi dolaylı olarak da 
gerçekleşcbilmektedir.
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Bu gelişmelere paralellik oluşturacak şekilde devletin uzun süreli işsizler, 
kadınlar ve özürlüler gibi toplumsal gruplara yönelik sosyal politikalarında 
sistematik bir değişiklik gözlenmektedir (Robinson, 2000: 15; Grover, 2003, 
Grover ve Piggott, 2005: 705). Bu değişikliğin temelinde uzun süreli işsizlerin 
ücretleri baskı altında tutmakta hiçbir rol oynamadığına dair makro ekonomik 
bulgular yatmaktadır A ktif istihdam politikalarına ilişkin literatürün önde 
gelen isimlerinden biri olan Layard’a (Layard’tan aktaran Grover, 2005: 74) 
göre, bir ekonomide hareketliliği artıracak ve ücretleri sınırlayacak kısa süreli 
işsizlerden oluşan bir işçi havuzu varolmak zorundadır. Enflasyonu baskı altına 
almakta çok sınırlı bir etkisi bulunan uzun süreli işsizler geniş ölçüde yararsızdır. 
Çünkü işverenler uzun süreli işsizleri potansiyel işçi olarak görmemektedirler. 
Bu nedenle de uzun süreli işsizler ücret enflasyonunu baskılam akta hiçbir 
etki gösterememektedirler. Grover (2003:19) benzer bir gözlemin özürlüler, 
yalnız anneler, hastalar gibi toplumsal gruplar için de geçerli olduğunu ifade 
etmektedir.

Layard Marxist bir açıklama kullanmamasına rağmen, esasında M arx’m yedek 
sanayi ordusunun rolünden bahsetmektedir ve Layard’m analizinde enflasyonun 
kontrolü etkin bir yedek sanayi ordusunun varlığını gerektirm ektedir (Grover, 
2003:19). Ancak 1980’ lerden itibaren bir taraftan toplam işsizler içinde uzun süreli 
işsizlerin payı artarken diğer taraftan da yardım bağımlılığının artması yedek sanayi 
ordusunun enflasyonun kontrolünde etkin olmamasına yol açmıştır. Nitekim J. de 
Koning ve arkadaşları (2004:6), Fransa, Batı Almanya ve Belçika’da son yıllarda 
işsizliğin yüksek olmasına rağmen boş işlerin çok olduğunu ve bunun 2000/1 
yıllarında enflasyonun yükselmesine yol açtığını ifade etmektedirler. Bu, yedek 
sanayi ordusunu yeniden düzenlemeye ve yedek sanayi ordusu ile işgücü piyasası 
arasında yakın bir ilişki kurmaya dönük reformları gerekli hale getirmiştir. Bu 
reformların en önemli ayağını ise işgücünün “ istihdam edilebilirliğini” artırmayı 
amaçlayan aktif istihdam politikaları oluşturmaktadır.

3. Yedek Sanayi Ordusunun Yeniden Düzenlenmesi Aracı Olarak 
A ktif İstihdam Politikaları

A ktif istihdam politikaları işsizliği azaltmayı ve işini kaybeden kişilerin işsizlik 
sürelerini kısaltarak yeniden istihdama katılmalarını amaçlayan programlardan 
oluşmaktadır (Varçın, 2004:3). Bu bağlamda mesleki eğitim, istihdam hizmetleri, 
kamusal işler, ücret ve istihdam sübvansiyonları, iş ve meslek danışmanlığı gibi 
programlar aktif politika araçları olarak karşımıza çıkm aktadır (Betcherman, 
Olivas ve Dar, 2004:1). İşgücü piyasasında üstlendikleri işlevi dikkate alarak 
aktif istihdam politikalarını, işgücünün sektörler, m eslekler ve bölgeler (şehirler,
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ülkeler ve kıtalar) arasında yeniden bölüşiimünü sağlayan ve işgücünün piyasa 
ile bağını kuvvetlendirmeyi amaçlayan program lar olarak tanımlayabiliriz. 
Bu yönüyle aktif istihdam politikaları yedek sanayi ordusunun örüntüsünü 
değiştirmeye dönük etkin bir politika aracıdır.

Yedek sanayi ordusu yıllar içinde aynı kalmamıştır. Yedek sanayi ordusunun 
kom pozisyonunun detayları ve arzın kaynağı yerel koşullara ve kapitalizmin 
merkez ve çevre ülkelerinin ekonomik ilişkilerine göre tarih içinde çeşitlenmiştir 
(M agdoff ve Magdoff, 2004). Farklı tarihsel dönemlerde yedek sanayi ordusunu 
farklı biçim ler aldığı gibi hem yedek sanayi ordusu için işgücünün kaynağı hem 
de yedek ordunun kompozisyonu dönemsel farklılıklar göstermiştir. Küreselleşme 
ise yedek sanayi ordusunu küresel çapta organize etmeyi mümkün kılmıştır. 
Ancak küresel bir işgücü piyasasını yaratan işgücünün coğrafi hareketliliği 
değil, sermayenin hareketliliğidir. Çünkü, “Sermaye, küresel finans ağlarının 
elektronik devrelerinde serbestçe akarken, işgücü hala kurumların, kültürün, 
sınırların, polisin ve yabancı düşmanlığının kısıtlaması altındadır (Castells, 
2005: 314).” Ancak, ulusal sınır ve sınırlamalardan bağımsız hale gelen sermaye 
ve uluslararası şirketler için, işgücünü küresel çapta kullanma olanağı vardır; 
çünkü, çevre ve yarı çevre ülkelerdeki yedek sanayi ordusu bugün, merkezdeki 
sermayenin doğrudan kullanımına elverişlidir. Dolayısıyla bugün yedek sanayi 
ordusunu yeniden organize etme girişiminin bir yönü çevre ya da yarı çevre 
ülkelerdeki işgücünün buralardaki yatırımlarının ihtiyaç duyacağı vasıf düzeyine 
kavuşturulmasıdır. Nitekim Dünya Bankası’nın teknik ve mali desteğiyle çevre 
ve yarı çevre ülkelerde bu politikalar uygulanmaktadır. Olgunun bir diğer yönü 
ise merkez ülkelerdeki yedek sanayi ordusunun günün koşullarına ve yeni üretim 
sisteminin gereklerine ve ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesidir. Merkez 
ülkeler açısından bu ihtiyaç, yedek sanayi ordusunun kompozisyonundan 
kaynaklanmaktadır. Uluslararası işbölümünün yeniden şekillenmesi ve üretim 
süreçlerinde başvurulan rasyonelleştirmeler, 1970’li yıllardan itibaren yedek 
sanayi ordusunun merkez ülkelerde nicel olarak büyümesine yol açmıştır. 1990’h 
yıllarda işsizlik oranlan zirve olarak nitelendirilen değerlere ulaşmıştır. Ancak, 
özellikle Avrupa alanında bir taraftan yüksek yerine koyma oranlarına sahip 
işsizlik ödenekleri diğer taraftan 1980’li yıllarda güç kaybetmiş olsa da hala etkin 
sendikal yapıların ve örgüt kültürünün varlığı ile sosyal yurttaşlık kapsamında 
sunulan metadışı hizmetlerin çeşitliliği ve kapsamının genişliği yedek sanayi 
ordusunun akıcı tabakasının oluşmasını önlemektedir. Avrupa alanı, nicel olarak 
büyüyen ancak, işgücü piyasası ile bağı son derece zay ıf bir yedek sanayi ordusu 
ile karşı karşıya kalmıştır. Yapısal işsizlik oranlarının artması ve işgücü arzının 
azalması olarak beliren bu durum, uzun süreli işsizliğe ve yapısal işsizliğe yönelik 
ak tif istihdam programlarını gündeme getirmiştir.
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Yapısal işsizlik, bir ekonomide, işgücünün meslekler, teknoloji, beceriler, 
sektörler ve coğrafi dağılım açısından yapısının işgücü talebinin yapısı ile tam 
olarak uyuşmamasından kaynaklanan işsizlik olarak tanımlanmaktadır. Yapısal 
işsizliğe karşı yürütülen aktif programlar, ak tif istihdam programlarının en 
önemli ayağını oluşturmaktadır. Öyle ki planlamacıların ve politika yapıcıların 
aktif istihdam politikalarından kastettikleri yapısal işsizliğe karşı yürütülen 
program lardır (Varçın, 2004: 31). İşgücü yetiştirme programları, işbaşı eğitimi, 
ücretlerin sübvanse edilmesi yapısal işsizliğe karşı yürütülen başlıca programlardır. 
İşgücüne bir takım mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı ya da kazandığı 
becerileri kaybetmesini önlemeyi amaçladığı için bu programların tümünü birden 
mesleki eğitim programları olarak nitelendirebiliriz. M erkez kapitalist ülkelerde, 
mesleki eğitim ve yeniden mesleki eğitim programlarına yapılan harcamalar 
aktif politikalara yapılan harcamaların %40 ile % 60’ı arasında değişmektedir. 
Hatta Danim arka’da bu oran % 75’in üzerindedir. (Betcherman vd. 2000:20). 
A ktif politikaların başarısı büyük ölçüde bu programların etkinliği üzerinden 
tartışılmaktadır. Mesleki eğitim programları kadınlar, azınlıklar, gençler, 
özürlüler, uzun süreli işsizler, yaşlılar gibi farklı toplumsal kesimlere yönelik 
olarak yürütülebilmektedir. Ancak hükümetlerin pek çoğu şu dört toplumsal 
kesimi hedefleyen programlara ağırlık vermektedir (Betcherman vd., 2000:5, 
20): Uzun süreli işsizler, kadınlar, özürlüler ve gençler.

Yeniden yapılanma sürecinin işgücü piyasasından dışladığı, uzun süreli işsizlere 
yönelik ilginin temelinde yedek sanayi ordusunun bu unsurlarının sermaye 
birikimi açısından Layard’ın ifadesiyle “yararsızlığı” yatm aktadır (Layard’dan 
aktaran Grover, 2005:74). Çünkü, “uzun süreli işsizlik hem işgücü arzını azaltır” 
(Calmfors, Forslund ve Hemström, 2002) hem de uzun süreli işsizlerden oluşan 
bir yedek sanayi ordusu ücretleri baskılamakta etkin değildir. Çünkü, işverenler 
uzun süreli işsizleri potansiyel işçiler olarak görmemektedir. Oysa günümüzde 
pek çok Avrupa ülkesinde işsizlik oranları yalnızca yüksek değildir; aynı 
zamanda işsizlik süreleri de oldukça uzundur. Genel olarak Avrupa bölgesinde 
bir yıldan uzun süreli işsizler toplam işsizlerin yarısını o luşturm aktadırlar. Bir 
taraftan işsizlik oranları yükselirken diğer taraftan işsizlik sürelerinin uzaması ve 
işsizlerin işgücü piyasası ile bağının zayıflaması yedek sanayi ordusunun sermaye 
açısından yararsız biçime bürünmesine neden olmaktadır. M arx’in kavramlarıyla 
ifade edecek olursak; yedek sanayi ordusu büyümektedir ancak büyüme safranın 
büyümesi şeklinde gerçekleşmektedir.

2 Örneğin standartlaştırılmış işsizlik oranlan 2006 yılı için sırasıyla %8,4, %9,4 vc %8,2 olan Almanya, 
Fransa vc Belçika’da uzun süreli işsizlerin toplam işsizler içindeki payı yine sırasıyla %57, %44, 
% 55.6’dır. Aynı oranlar, standartlaştırılmış işsizlik oranları sırasıyla %4,6 vc %6,3 olan ABD ve 
Kanada için yine sırasıyla yalnızca %10 ve % 8,7’dır (OECD, 2007:244, 265).
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Uzun süreli işsizlik başlıca iki nedene bağlanmaktadır. Özellikle Avrupa’da 
görülen yüksek oranlı ve uzun süreli işsizlik yaygın bir şekilde işgücü piyasası 
katılıkları ile açıklanmakta ve refah devleti kapsamında sunulan hizmetlere 
odaklanılmaktadır. Yüksek yerine koyma oranlarına sahip ve uzun süreli işsizlik 
ödenekleri ve cömert sosyal yardımların sağladığı alternatif geçim olanaklarının 
varlığı işsizlik tuzağı, bağım lılıkkültürügibikavram larlaifadecdilenişgücüarzında 
azalmaya yol açabilmektedir. A ktif istihdam politikaları hakkındaki literatürde 
aktif ve pasif politikalar arasındaki etkileşimin önemine vurgu yapılmasının 
nedeni pasif politikaların işgücü arzı üzerindeki bu etkisidir. Dolayısıyla aktif 
istihdam politikalarının işsizleri etkin bir şekilde işgücü piyasasına entegre etmesi 
pasif program lar kapsamında sunulan yardımların azaltılmasına bağlıdır. Nitekim 
pek çok ülkede pasif politikalardan ak tif politikalara geçiş olarak nitelenen süreç 
bunu yansıtmaktadır.

İkinci olarak, işsizlik süresinin uzaması işgücü piyasasında boş işlerle işsizlerin 
eşleştirilmesini sağlayan kurumsal yapıların etkinliğinin düşüklüğü veya bu 
tür kurumların yokluğu ile açıklanmaktadır. Söz konusu kurumlar istihdam ve 
danışmanlık hizmetlerini yürütecek olan istihdam ofisleridir. İstihdam ofisleri 
aracılığıyla yürütülen istihdam ve danışmanlık hizmetleri ak tif programların 
önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Bu tür programların işsizlerin iş arama 
davranışı üzerinde olumlu etkiler göstereceği ve işsizlerin iş arama verimliliklerini 
artıracağı ifade edilm ektedir ve bu durum ‘motivasyon etkisi’ ile açıklanmaktadır. 
M otivasyon etkisi, esas olarak sosyal yardımların şartlı ve süreli hale getirilerek 
işsiz bireylerin iş aramaya ve bir an önce işgücü piyasasına dönmeye motive 
edilmelerini ifade etmektedir. Daha fazla kişinin iş araması mevcut işler için 
rekabeti artıracak, ücretleri düşürerek istihdamı artıracaktır.

M otivasyon etkisinin ortaya çıkmasında önemli bir öğe olarak işsiz bireylerle 
istihdam ofisleri arasındaki işbirliğine dikkat çekilmektedir. Literatürde sıklıkla 
kamu istihdam ofislerinin önemine vurgu yapılsa da alanın asıl dinamik halkası 
özel istihdam ofisleridir. Latsch (2000), istihdam hizmeti veren ofislerin ulusal 
ve uluslararası çapta köklü bir değişim süreci yaşadığına işaret etmekte ve bu 
süreçte özel istihdam ofislerinin hızlı bir gelişim gösterdiğine vurgu yapmaktadır. 
Gelişim yalnızca bu büroların niceliksel artışında değil dolar cinsinden yıllık 
ciroları, bürolar aracılığıyla yaratılan iş saatleri, kendisine iş bulunan işgücü 
gibi ölçütlerde gözlemlenebilmektedir. Özel istihdam bürolarının son çeyrek 
yüzyılda bu denli önem kazanmasının belli başlı sebeplerini şöyle sıralayabiliriz: 
Öncelikle denizaşırı istihdam büroları ve yabancı işçi getirme ve yerleştirme 
büroları işgücünü işgücü fazlası olan bölgelerden işgücü açığı olan bölgelere 
aktararak sermaye birikiminin ihtiyaç duyduğu işgücünü küresel ölçekte organize
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edilmesine olanak sağlamaktadır. Denizaşırı istihdam bürolarının küresel 
işgücünün hangarları olarak nitelendirilen Hindistan Yarımadası ve Güneydoğu 
Asya gibi bölgelerde yaygın olması bu bakımdan anlamlıdır. Diğer taraftan özel 
istihdam büroları sermaye açısından esnek, emek açısından katı düzenlemeleri 
içeren esnek istihdam biçimlerini yaygınlaşma araçlarından biridir. Özel istihdam 
bürolarının en çok karşılaşılan türünün geçici iş büroları olması ve geçici iş 
bürolarının iş hacminin diğer büroların toplamından daha fazla olması bu 
tespitimizi doğrulam aktadır (F ırat’tan aktaran Cam, 2005:64).

Geleneksel aktifleştirme program lan çalışma çağındaki işsizleri (çalışma 
yeteneğine sahip ve iş arayan) hedeflemektedir. Bununla birlikte devletin özürlüler, 
yalnız ebeveynler gibi işgücü piyasalarıyla geleneksel olarak bağları zay ıf olan 
ve işgücü arzı beklenmeyen toplumsal gruplara yaklaşımının değişmesiyle 
birlikte bu tür toplumsal gruplara yönelik aktif istihdam programları da önem 
kazanmıştır. Grover (2003; 2005) özürlüler, kadınlar gibi gruplara yönelik 
devletin yaklaşımındaki sistematik değişimi bu grupların yeni sermaye birikimi 
rejimindeki kritik önemlerine bağlamaktadır.

Kapitalist birikimin ihtiyaç duyduğu nispi artı nüfusun yaratılması 
yollarından biri de işgücünün sektörel ve bölgesel hareketliliğinin sağlanmasıdır. 
Sanayi devriminin başlangıç aşamasında fabrikaların ihtiyaç duyduğu işgücü 
topraklarından koparılan emekçilerden sağlanmıştır. Ancak günümüz ileri 
kapitalist ülkelerinde tarım sektörünün bir hayli daralmış olm ası3, bu sektörden 
sanayi ve hizmetler sektörüne işgücü akışını büyük ölçüde olanaksız kılmaktadır. 
Oysa, söz konusu nüfus uluslararası yeni işbölümü çevçevesinde üretimin az 
gelişmiş ülkelere kaydırıldığı sektörlerde mevcuttur. Gerçekten de merkez 
ülkelerde özellikle ııluslarararası rekabetin yüksek olduğu otomobil, gemi yapımı, 
çelik ve kağıt sektörlerinde yoğun işten çıkarm alar gözlenm iştir (Dar ve Tzannas, 
1999:24). İşten çıkarılanlar genellikle mavi yakalı işçilerden oluşmaktadır ve bu 
işçiler uzun süreli işsizlik deneyimlemektedirler. İşgücü piyasası ile bağları kopan 
bu işçilerin işgücü açığı bulunan sektörlere aktarılması ücretlerin kontrol altında 
tutulması için son derece gereklidir. İşçileri gerileyen imalat sanayi sektörlerinden 
işgücü açığı bulanan sektörlere akışkanlığını sağlayacak programlara ihtiyaç 
vardır. A ktif istihdam politikaları, işsizlerin sektörel olarak yeniden paylaşımını 
düzenleyerek aktif bir yedek sanayi ordusu aracılığıyla ücretlerin baskı altında 
tutulmasına yardımcı olur. Nitekim istihdam politikaları literatürünün önde gelen 
isimleri, aktif politikaların işgücünün sektörel paylaşımını değiştirerek ücretlerin 
düşmesini sağlayacağını, böylece işsizliğin azalacağını ifade etmektedirler

3 2000 yılı itibariyle tarım sektörünün toplam istihdamdaki payları Fransa’da % 1,3, Alm anya’da %2,8,
Birleşik Krallık'ta % 1,5 ve ABD’de % 2,6’dır (ILO, 2002).
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(Calmfors, 1994:19-22; Calmfors ve arkadaşları, 2002:20-21). Şöyle ki, 
mesleki eğitim ve işgücünün mobilitesini artırıcı diğer ak tif politikalarla, işgücü 
verimliliğin düşük olduğu sektörlerden verimliliğin yüksek olduğu sektörlere 
kaydırılacaktır. Bu ise ücretlerin yüksek olduğu sektörlere yönelik işgücü arzını 
artıracağından ücretler artan işgücü arzı nedeniyle düşecektir. Calm fors’un 
analizinde düşen ücretler bu sektörlerdeki istihdamı artırırken, verimliliğin düşük 
olduğu sektörlerde işgücü arzının azalmasından kaynaklanan ücret artışı marjinal 
düzeyde kalmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse ak tif istihdam politikaları işsizlerin işgücü piyasası 
ile bağını kuvvetlendirerek ya da geleneksel olarak işgücü arzı beklenmeyen 
toplumsal gruplan işgücü piyasasına dahil ederek yedek sanayi ordusunun aktif 
unsurlarını niceliksel olarak büyütmekte, işgücü arzını artırmaktadır.

4. Ç evre  ve Yarı Ç evre  Ü lk elerd e  A k t i f  İstihdam  Politikaları

A ktif istihdam politikaları yalnızca merkez kapitalist ülkelerde 
uygulanmamakta, aynı zamanda özellikle Dünya Bankası’nm teknik ve mali 
desteğiyle çevre ve yarı çevre ülkelerde de uygulanmaktadır. Bununla birlikte 
aktif istihdam politikalarının merkez kapitalist ülkelerde üstlendiği işlevle 
çevre ve yarı-çevre ülkelerde üstlendiği işlevler birbirinden farklıdır. Fröbel ve 
arkadaşlarının (1982) 1970’li yılların başında tespit ettikleri gibi çevre ülkeler 
hem fiili olarak hem de potansiyel olarak çok büyük bir emek arzı kapasitesine 
sahiptir. Öyle ki bu ülkelerde henüz işçileşme sürecini yaşamamış milyonlar yer 
alm aktadır4. Çevre ülkelerin bu muazzam emek arzı kapasitesi, küreselleşme 
sürecinin sunduğu olanaklarla meta üretimini düşük bir maliyetle ve esnek bir 
temelde organize edebilme olanağına kavuşan sermayenin başta imalat sektörü 
olmak üzere üretimlerini bu ülkelere kaydırmasına olanak tanımıştır. Fröbel ve 
arkadaşlarının uluslararası yeni işbölümü kavramsallaştırması ile betimledikleri 
bu süreç, başlangıçta emek yoğun üretimlerin kaydırılması şeklinde ortaya 
çıkmış daha sonra sermaye yoğun üretimlerin de buralara kaymasına yol açmıştır. 
İmalat sektörü başta olmak üzere yatırımların çevre ülkelerdeki serbest üretim 
bölgelerine ya da dünya pazarı fabrikalarına kaymasının arkasındaki asıl itici güç

4 Toplam istihdam içinde tarımın oranı Asya Pasifik ülkelerinden Ç in'de %47,5 (1998), Hindistan'da 
% 66,7(1995), Pakistan’da% 47,3( 1999), Endonezya’da% 45( 1998), Filipinler’dc% 39,l (1999);Latin 
Amerika ülkelerinden Brezilya’da %23 (1998). M eksika'da %2I (1999), Nikaragua’da %42 (1999); 
geçiş ekonomilerinden Romanya’da% 4 I,8  (1999), Bulgaristan’da% 26,6 (1999), Polonya’da %19,2 
(1998); Afrika ülkelerinden Mozambik’te %82.5 (1990), Uganda’da %89,6 (1994), Scncgal’de %76 
(1990). Somali’de %75.3 (1990) ve Sudan’da % 69,5'tir (1990). Genel olarak bakarsak tarımsal 
istihdam oranları küçük Afrika ülkelerinde % 80’lcrin (örneğin Rsvanda’da 1990 verilerine göre 
% 91,7’dir) üzerindedir (ILO, 2002).
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buralardaki ucuz işgücüdür (Fröbel, Heinrichs ve Kreye, 1982:108.). Ancak çevre 
ülkeler ucuz işgücü noktasında birbirlerinden büyük farklılıklar göstermezler. Bu 
yüzden yabancı yatırımları ülkelerine çekebilmek için pek çok ülke, ülkelerinin 
sahip olduğu işgücünü pazarlamak için düzenledikleri reklam kampanyalarında 
‘niteliklilik, verim lilik’ gibi unsurları ön plana çıkarm ışlardır (Fröbel, Heinrichs 
ve Kreye, 1982:124). Küreselleşmenin yarattığı sosyal haklarda dibe doğaı yarışın 
bir sonucu olarak bugün çevre ülkelerinin ücret düzeylerinin birbirinden farklı 
olmaması (asgari düzeyde eşitlenmesi) yabancı sermayenin hangi ülkeye yatırım 
yapacağını belirlerken işgücünün vasıf düzeyi gibi unsurları da dikkate almasını 
gerektirm iştir5. Aslında bu, sermayenin emek yoğun üretimlerin yanı sıra daha 
fazla nitelikli emek gereksinimi duyan sermaye yoğun yatırımlarını da çevreye 
kaydırmasının bir sonucudur. Fröbel ve arkadaşları (1982) daha uluslararası yeni 
işbölümü tezini ortaya attıklarında sermayenin yalnızca emek yoğun üretimleri 
değil sermaye yoğun üretimleri de çevreye kaydırma eğilimine de dikkat 
çekiyorlardı. 1990’lara gelindiğinde nitelikli emeğe gereksinim duyan işlerin 
de çevre ve yarı çevre ülkelere taşınması eğilimi ivme kazandı ve “dış yatırım 
kalifiye işleri düşük ücretli/maaşlı bölgelere ‘yönlendirm eye’ başladı” (Petras 
ve Weltmeyer, 2007: 200). Öyle ki bu süreç, yazılım  programcılığı, muhasebe, 
mühendislik, araştırm a-geliştinne, tasarım gibi uzmanlık gerektiren alanlardaki 
pek çok faaliyette ileri düzey kalifiye emeği kapsayacak şekilde genişledi. Petras 
ve W eltmeyer’e göre (2007:200), kalifiye işlerin de düşük ücretli bölgelere 
yönlendirilmesi, devletin eğitimli ve düşük ücretli bir işgücü oluşturmasını ve 
yerel iş çevrelerinin dış yatırımın tedarikçisi olarak hareket edip finansman 
sağlamasını gerektirmektedir.

Öte yandan 1980’li yıllar boyunca çevre ülkelerin pek çoğu neoliberal 
siyasa reformları ve yapısal uyum programları uygulamışlardır. Bu reformlar 
ve program lar uygulandıkları her ülkede milyonların tepkisiyle karşılaşmıştır. 
Hükümetler ve uluslararası kurumlarsa yapısal uyum programlarının 
uygulanabilirliğini artırmak, reform sürecinin kesintiye uğramasını önlemek için 
bir takım sosyal destek programları uygulamaya koymuşlardır. A ktif istihdam 
programları da bu programlar arasındadır.

4.1. Türkiye Ekonomisinin Dönüşümü ve Aktif İstihdam  
Politikaları

5 Sekizinci Kalkınma Planı İşgücü Piyasası Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da Türkiye’nin bir 
dönem ucuz emek cenncti olarak gösterilerek yabancı sermayeyi çekmeye çalıştığının altı çizilmektedir. 
Ancak Komisyon artık yabancı sermayenin nitelikli emek peşinde olduğunu vurgulayarak yabancı 
sermayeyi ülkeye çekebilmek yabancı sermaye -istihdam  bağlantısının yeniden düzenlenmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır (DPT, 2001:41).
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OECD ülkeleri ve orta gelirli diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye, 
aktif istihdam politikaları konusunda sınırlı bir deneyime sahiptir (DB, 2006:98). 
Mesleki eğitim anlamında ak tif istihdam politikalarına geçiş tarihi olarak 1980’li 
yılların sonu gösterilse de İŞKUR’un 1947’den beri kesintiler olmakla birlikte 
esas olarak işgücü eğitimine yönelik politikalar ortaya koyduğu ve uyguladığı 
görülm ektedir (Çiner, 2007:272-273). Ancak, bu tür çalışm alar hem çeşit olarak 
hem de kapsadığı nüfus açısından son derece sınırlı kalmıştır.

A ktif istihdam politikalarının Türkiye’de işsizlikle mücadelede önemli bir araç 
olarak sunulmaya başlanması ve ak tif programların yaygınlaşması 1993 sonrasına 
rastlamaktadır. Bu süreçte gerek politika telkinleri ve gerekse kredi desteği ile 
Dünya Bankası etkin bir rol oynamıştır. Öyle ki ülkemizde 1993-2000 yılları 
arasında uygulanan ak tif istihdam programlarının finansmanının büyük bölümü 
Dünya Bankası kredileri ile sağlanmıştır. 2003 yılından itibarense bu politikaların 
finansmanı Avrupa Birliği kaynaklarından karşılanmaya başlanmıştır. Aşağıdaki 
tablo Türkiye’de aktif istihdam politikaları kapsamında yürütülen mesleki eğitim 
faaliyetlerini yıllar itibariyle göstermektedir.

Tablo. Yıllar İtibariyle İşgücü Yetiştirme Kursları Kursiyer Sayısı

YILLAR TOPLAM KURSİYER SAYISI

1988-1995 90.021
1996 11.641

1997 11.002
1998 10.158
1999 4.830
2000 8.137
2001 882
2002 3.892
2003 13.115
2004 8.990
2005 11.473
2006 17.106

TOPLAM 191.247

Kaynak: <http://wvvw.iskur.gov.tr/mydocu/gerceklesen.hlml> 4.9.2007

1980’li yılların ilk yarısında uygulanan aktif istihdam programlarının 
sınırlılığına rağmen, 1990’lı yıllarda hem uygulanan programların çeşitlendiğini
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hem de bu programların kapsadığı nüfusun genişlediğini görmekteyiz. Bu 
çeşitlenme başlıca iki nedenden ileri gelmektedir: 1) 1980 sonrası uygulanan 
ekonomi politikalarının yarattığı toplumsal tahribata yönelik tepkileri yumuşatmak 
ve programın kesintiye uğramadan sürmesini sağlamak, 2) Uluslararası yeni 
işbölümünün gerektirdiği nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması.

Toplumsal Gerilimleri Yönetmenin Aracı Olarak Aktif 
Programlar

1980 sonrası Türkiye bir taraftan ihracata dayalı büyüme stratejisi ile dışa 
açılırken bir taraftan da bu dönüşümü sağlayacak yapısal reformları uygulamış 
ve büyüme stratejisinin gereği olarak bölüşüm ilişkilerini emek aleyhine olmak 
üzere yeniden yapılandırmıştır. Çünkü, 1980 yılından itibaren uygulanmaya 
başlanan ihracata dayalı büyüme stratejisi büyük ölçüde temel üretim unsuru olan 
işgücünün ücretinin düşük tutulması üzerine kurulmuştur. 1980 askeri müdahalesi, 
işgücü maliyetlerini düşük tutmayı temel alan bu yaklaşım için gerekli olan ortamı 
yaratmıştır: 12 Eylül hareketi ileüçişkolunu kaplamış grevler yasaklanmış; DİSK, 
MİSK ve HAK -İŞ’in faaliyetleri MGK kararı ile askıya alınmıştır. Böylece, 
başta ücretler olmak üzere çalışma koşulları özgür görüşme ve anlaşmalarla 
belirlenmesi ya da oluşturulması yerine zorunlu tahkim sistemine geçilm iştir 
(Boratav, 2005:150; Kara, 2004: 235). Sendikal faaliyetlerin askıya alınması ve 
zorunlu tahkim, 1980’li yılarda ücretlerin luzlı bir şekilde değer kaybetmesi ile 
sonuçlanmıştır6. Diğer yandan söz konusu dönemde emek aleyhindeki politikalar 
yalnızca örgütlü işçi sınıfına dönük değildir. M emur maaşlarında, emekli 
ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarında, tarıma dönük destekleme politikalarında 
büyük boyutlu reci ve göreli gerilemeler gerçekleşm iştir (Boratav, 2005: 151). 
Ücretlerin düşük tutulmasını esas alan ihracata dayalı sanayileşme modeli ve 
yapısal uyum politikaları, özellikle fason ve taşeron üretim ilişkileri aracılığıyla 
enformel istihdamın yaygınlaşmasında da etkili olm uştur (Özşuca ve Toksöz, 
2003:45). Böylece güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 1980-1988 arasını kapsayan dönem 
emek açısından sendikasızlaştırma, güvencesizleştirme, yoksulluk gibi unsurlarla 
şekillenen bir dönemdir. Gerçek ücretlerin hızlı bir şekilde gerilemesi, enformal 
istihdamın yaygınlaşması ve yaygınlaşan yoksulluk sınıfsal gerilimleri de

6 Kepenek ve Yentürk’ün (2000: 427-432) ücret ve maaşların 1963-1988 dönemini kapsayan seyrine 
ilişkin hesaplamaları ücretlerdeki düşüşü net birşekilde yansıtmaktadır. Buna göre, ücretlcr 1980’lerde
o derece azalmıştır ki, eğer 1976'ııın cıı yüksek değcri=100 alınırsa, 1988’de elde edilen gerçek ücrct 
bunun % 38,6'sı dolayına düşmüştür. Eğer 1979 gerçek ücrct düzeyi 100 alınırsa, 1988'dc varılan 
nokta bunun % 49,4’ü düzeyindedir. Ücret ve maaşların 1980-1984 yıllarını arasındaki gelişimini 
inccleyen Törüııer de ücret ve maaşlardaki düşüşe dikkat çekmektedir.
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artırmıştır. Her ne kadar 1980 askeri m üdahalesinin yarattığı baskıcı ortam 
bunların ifade edilmesini zorlaştırsa da, 1980’li yılların sonuna doğru işçi ve 
emekçilerin uygulanan ekonomik politikalara karşı eylemlilikler ortaya koydukları 
görülmektedir. 1986 NETAŞ grevi ile başlayan ve SEKA, demirçelik, Zonguldak 
grevleri ve Bahar eylemleri olarak bilinen protesto eylemlerini bu sınıfsal 
gerilimlerin yansımaları olarak değerlendirebiliriz. Boratav’a (2005:175) göre 
bu eylem ler 1980-1988 yılları arasında uygulanan politikalara son verilmesinde 
etkili olacak kadar önemlidirler.

Geniş toplumsal kesimlerin yoksullaştırılması ve güvencesizleştirilmesi gibi 
sonuçlar doğuran ekonomi politikalarına yönelik toplumsal tepkileri yumuşatacak 
bir takım araçlarla müdahale edilmesini gerekli kılmıştır. Bu bağlamda 
aktif istihdam politikaları, IMF ve DB gözetiminde yürütülen yapısal uyum 
politikalarının sonuçlarına yönelik olası toplumsal tepkileri yumuşatmanın da 
bir aracı olarak uygulama alanı bulmuştur. Özellikle özelleştirme uygulamalarına 
sosyal destek adı altında uygulanan program lar bu kapsamda önemlidir. 
Türkiye’deki ak tif istihdam politikalarının ciddi bir bölümünü, kamu iktisadi 
teşebbüslerinin özelleştirilmesi nedeniyle işini kaybedenlere, ekonomik reform 
programının etkisiyle işsiz kalmışlara veya anılan programdan kaynaklı istihdama 
katılmakta zorluk çekenlere yönelik olarak tasarlanan özelleştirmeye sosyal destek 
programları oluşturmaktadır. IMF ve DB, özelleştirme çalışmalarının, fazla bir 
sosyal tepki uyandırmadan, hızlı, sessiz ve sorunsuz tamamlanması amacıyla bir 
takım ekonomik ve sosyal yardım programlarını gündeme getirebilmektedir. Bu 
kapsamda ülkemizde özelleştirmelere sosyal destek sağlamak amaçlı ilk program 
Hazine M üsteşarlığı ile Dünya Bankası arasında 5 Mayıs 1994’te imzalanan 
sözleşmeyle uygulamaya konulan Özelleştirme Uygulamaları Teknik Yardımı ve 
Sosyal Güvenliği Projesidir (22, Varçın, 2004: 115). Ancak, projeye ayrılan fonlar, 
özelleştirmelerin önceden planlandığı gibi ilerlememesi nedeniyle yeterince 
kullanılamamıştır (Tunalı, 2004: 81). Özelleştirme programındaki hedeflerin 
başarıyla tamamlanmasını sağlamak ve kamu kuruluşlarının özelleştirilmelerinden 
doğan olum suz ekonomik ve sosyal etkileri hafifletmek amacıyla 2002 yılında 
Dünya Bankası fon kaynaklı bir başka proje daha uygulamaya konulm uştur7. 
Projenin yeniden işe yerleştirme hizmetleri İŞKUR ve KOSGEB tarafından 
yerine getirilm iştir ve yaklaşık 32.000 kişi proje hizmetlerinden yararlanmış, altı 
iş geliştirme merkezi kurulmuştur. 2005 yılı sonunda tamamlanmış olan ÖSDP-I 
kapsamında, 244 formel eğitim, 440 işyeri eğitimi, 76 toplum yararına çalışma

7 “Özelleştirme Sosyal Destek Projesi”. Tazminatlar ve yeniden işe yerleştirme olmak üzere iki 
bileşenden oluşan proje kapsamında; iş ve meslek danışmanlığı, iş klübii hizmetleri, sosyal 
danışmanlık, işe yerleştirme hizmeti, yeni bölgeye taşınma hizmetleri, istihdam garantili mesleki 
eğitim, kendi işini kuracaklara yönelik meslek eğitimi, toplum yararına çalışma programları, küçük 
ölçekli iş kurma danışmanlık desteği, iş geliştirme merkezleri (İŞGEM) hizmetleri verilmiştir.
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programı ve 13 danışmanlık alanında gerçekleştirilen toplam 773 projede, 26.677 
işsiz yeniden işe yerleştirme hizmetlerinden yararlanmıştır. Hizmet alımı yapılan 
kurumların sözleşme gereği yerine getirmesi gereken yüküm lülükler çerçevesinde 
program lan bitiren 23.378 katılımcı üzerinden başarılı olan 22.036 katılımcının
11.706’i istihdam edilmiştir. Ö SD P’nin 2005 yılında sona ermesinin ardından, 
Özelleştirme Program ı’nın sosyal açıdan desteklenmesi amacıyla oluşturulan 
“İkinci Özelleştirme Sosyal Destek Projesi” gündeme gelmiştir. Dünya 
Bankası’nın finansmanıyla oluşturulan projenin, Kredi Anlaşması 24.10.2005 
tarihinde Dünya Bankası ve Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanmış ve 
Resmi Gazetede yayımlanması sonrasında yürürlüğe girmiştir. ÖSDP-2 projesi 
450 milyon Euro büyüklüğündedir ve Aralık 2008 tarihinde sona erecektir. 
Bütçenin öncelikli bölümü işten çıkarılacak işçilere ödenecek olan tazminatlar 
için kullanılacaktır. Proje kapsamında, 31.12.2008 tarihine kadar 11 bin kişiye, 
hizmet verilmesi hedeflenmektedir. Projenin başladığı 1 Ocak 2006 tarihten 15 
Ağustos 2007 tarihine kadar İŞKUR tarafından verilen proje hizmetlerinden 
yararlananlarla ilgili olarak şu bilgiler verilebilir: 5 1 ilde 5225 katılımcı ile toplam 
256 adet proje hayata geçirilmiş ve bunların sonunda 2808 katılımcının istihdamı 
gerçekleşmiştir. Öte yandan, KOSGEB tarafından verilen İş Geliştirme Merkezi 
kurulması hizmetleri çerçevesinde ÖSDP-1 Kapsamında açılan altı iş geliştirme 
merkezine ilave olarak 6 yeni yörede (Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Van, Samsun, 
Nevşehir) İŞGEM kurulmasına yönelik çalışm alar devam etm ektedir8.

Uluslararası Yeni İşbölümünün Gerektirdiği Nitelikli İşgücü 
İhtiyacının Karşılanması

A ktif istihdam politikalarının 1990’lı yıllarda önem kazanması bir yanıyla 
1980 sonrası uygulamaya konan ihracata dayalı büyüme stratejisinin de 
bir gereğidir. 24 Ocak Kararları ile birlikte Türkiye, ithal ikamesine dayalı 
sanayileşme stratejisinden vazgeçerek, dışa açık ihracata dayalı büyüme 
stratejisini benimsemiştir. Bu çerçevede, ithalat kısıtlamaları kaldırılmış, mal 
piyasalarında fiyat kontrolleri terk edilmiş, para piyasalarında faiz oranı ve döviz 
kuru aşamalı olarak serbest bırakılmıştır. Dışa açık büyüme olarak isimlendirilen 
1980 dönüşümü ile birlikte Türkiye ekonomisinin dış pazarlara açıldığı ve dünya 
ekonomisi ile bütünleştiği ifade edilmektedir. Bu dönüşüm ve dışa açılma 1970’li 
yıllarda ortaya çıkmaya başlayan uluslararası yeni işbölümü ile de uyumludur. 
Dışa açılmanın itici güçlerinin başında, güçlü ihraç teşvikleri ile birlikte yabancı 
sermaye ve düşük işgücü maliyetleri gelmektedir.

24 Ocak programı, ekonomik büyümeyi dış kaynak sağlanmasının bir sonucu

8 <http://www.osdp.org.tr/> 4.9.2007.
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olarak gördüğünden, yabancı özel sermaye yatırımlarına ayrı bir önem vermektedir 
(Kepenek ve Yentiirk, 2000:205, 320). Dönüşümün temelini oluşturan ihracata 
dayalı büyüme politikasının temel yaklaşımı yabancı sermayenin olabildiğince 
özendirilmesine dayanmaktadır. Bu nedenle yabancı sermayenin çalışma alanları 
olabildiğince genişletilmiş; özellikle tarım, madencilik ve bir dizi hizmet alt 
kesiminde yabancı özel sermayenin girişi kolaylaştırılm ıştır (Kepenek ve 
Yentürk, 2000:320-321). Nitekim, 1980 sonrası döneme ilişkin sermaye girişi 
verileri bu düzenlemelerin amacına ulaştığını gösterm ektedir (Kepenek, Yentürk, 
2000:322).

Öte yandan 1980 sonrasında, uluslararası yeni işbölümünün ortaya çıkmasında 
önemli bir işlev üstlenen serbest bölgelerin geliştirilmesi ve bu bölgelerden yapılan 
ihracatın artırılması 4. Kalkınma Planında bir politika hedefi olarak belirlenmiş 
ve bu yönde çalışm alar yapılm ıştır (DPT, 1982: 32). 1987’den itibaren ihracata 
dayalı yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla ülkenin farklı bölgelerinde çok 
sayıda serbest bölge faaliyete geçirilm iştir9.

Yurtiçi tüketimin kısılması, ülkeye sermaye girişinin kolaylaştırılması, 
ücretlerin düşük bir seviyede tutulması, serbest bölgelerin geliştirilmesi gibi 
politikalarla Türkiye ihracat alanında önemli gelişm eler kaydetmiştir. 1979 
yılında 2.3 m ilyar dolar olan ihracat 1990 yılına gelindiğinde 12.9 milyar dolar 
düzeyine çıkm ıştır10. İhracatta, tarım ürünlerinin payı hızla gerilerken sanayi 
mallarının payı önemli oranda artış gösterm iştir". 1980 yılında % 36 olan sanayi 
ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 1990 yılına gelindiğinde % 80’e ulaşırken 
2000 yılında % 9 1,2’ye erişm iştir12. Benzer şekilde artan ihracatla birlikte Türkiye 
ihracatının dünya ihracatı içindeki payı da düzenli olarak artmış ve 1980’deki 
değerini üçe katlam ıştır13. İhracattaki bu artış uluslararasındaki yeni işbölümünün 
bir yansıması niteliğindedir. Şöyle ki, Türkiye’nin ihracatında emek-yoğun ve 
nispeten düşük teknoloji gerektiren sektörlerin ağırlığı söz konusudur. 1980 
sonrası ihracat ürünleri arasında tekstil, hazır giyim ve hammaddeler ön plana 
çıkmaktadır. 1990’lı yıların ortalarında da dunun çok farklı değildir. 1997 yılı 
ihracatına ilişkin yapılan bir çalışmada işgücü yoğun ürünlerin ihracat içinde 
yaklaşık yüzde 43 ’lük bir paya sahip olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji yoğun

9 <http://www.dlm.gov.tr/dtm web/index.cfm?action=detay& dil=TR& yayinid=l 131 & iccrikid= 1237 
&from=home>. 10.05. 2008.. Çalışmamızın bu bölümündeki ihracat ve ithalat verileri Dış Ticarct 
Müsteşarlığı’nın internet sayfasından derlenmiştir.

10 < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/genel.doc> 10.05. 2008.
11 < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHR/genel.doc> 10.05. 2008.
12 < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/IHRygenel.doc> 10.05. 2008.
13 <http://www.intracen.org/applil/TradeCom/TP_EP_CI.aspx?RP=792&YR=2005>Türkiycihracatının 

1980 yılında dünya ihracatı içerisinde % 0,15 olan payı I985’te % 0.43’e, 2001’de %0,52’ye ve 2005 
yılında da %0,7I düzeyine çıkmıştır. 10.05. 2008..
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ürünlerin ise toplam ihracat içinde ancak % 9’luk payı bulunmaktadır. Ancak ürün 
gruplarının 1993-1997 yılları arasındaki büyüme hızı incelenirse, teknoloji yoğun 
ve insan sermayesi yoğun ürünlerin hızlı bir gelişme gösterdiği görülmektedir. 
Buna göre Türkiye’nin ihracatındaki payı %21 olan ham maddelerin ihracatı 
1993-1997 arasında yalnızca %9 artarken; ihracattaki payı %9 olan teknoloji 
yoğun ürünler % 19, ihracattaki payı %20 olan insan sermayesi yoğun ürünler ise 
% 15 büyümüştür.

İhracatın büyümesi 2000’Ii yıllarda da sürmüştür. 2001 yılında ihracat 2001 
yılındaki yüksek oranlı devalüasyonun etkisiyle bir önceki yıla göre % 12,8 
oranında artarken bu artış izleyen yıllarda yüksek oranlı devalüasyon gibi bir 
gelişmenin olmamasına rağmen sürmüştür. Sağlanan artışlar, diğer unsurlarla 
(iç talepte devam eden durgunluk, özellikle imalat sanayi üretimindeki artış 
gibi) birlikte büyük ölçüde işgücü verimliliğindeki yükseliş ve reel işgücü 
maliyetlerindeki düşüşle ilişkilendirilm ektedir14.

2000’li yıllardan itibaren ise ihracatın sektörel yapısında da çok önemli 
gelişm eler ve dönüşüm ler gözlenmektedir. Anılan dönemde, ileri teknoloji ihtiva 
eden otomotiv, elektrik-elektronik ve makine imalat gibi sektörlerin ihracattaki 
paylarının hızla arttığı görülmektedir. Nitekim, 2003 yılında otomotiv sanayi 
ürünleri ihracatı 2002 yılına göre % 55 oranında artmış ve 5 milyar dolar 
olmuştur. Benzer şekilde, makine imalat sektörü ihracatı bir önceki yıla göre 
%40 oranında artarak 4 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Otomotiv ana ve 
yan sanayi, makine imalat sanayi, elektrik ve elektronik gibi dünya ticaretinde 
yüksek paya sahip, ileri teknoloji ihtiva eden ve sermaye yoğun sektörlerin ihracat 
içindeki payları 2003-2004 yıllarında da hızla artmaya devam etmiştir. Bu artışın 
sonucu olarak, otomotiv ana ve yan sanayiinin toplam ihracat içindeki payı %17 
seviyesine ulaşmıştır. Elektrik-elektronik sektörünün de ihracat içindeki payı 
artmayı sürdürmüştür.

Bu veriler şunu göstermektedir: Türkiye ihracata dayalı büyüm e stratejisi 
yoluyla dünya ekonomisi ile uluslararası yeni işbölümü çerçevesinde bir 
bütünleşme yaşamıştır/yaşamaktadır. Bu bütünleşmenin hareket noktası, düşük 
işgücü maliyetleridir. Ancak uluslararası yeni işbölümü çerçevesinde otomotiv 
ve yan ürünleri ile beyaz eşya gibi teknoloji yoğun üretim lerin de ülkemizde 
gerçekleştirilmeye başlaması ve bunun artan bir ivme kazanması, piyasanın 
ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması problemini gündeme 
getirmiştir. A ktif istihdam politikaları da bu ihtiyaca yönelik bir cevap olarak 
tasarlanmaktadır. A ktif istihdam politikaları kapsamında yürütülen programların

14 < http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/lHR/genel.doc> 10.05. 2008..
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içeriğinin yıllar içindeki gelişimi de bu iddiamızı doğrular niteliktedir. Mesleki 
eğilim anlamında ak tif politikaların ön plana çıktığı 1980‘li yılların sonu ve 
1990’ların başında Türkiye’nin ihracatında konfeksiyon sektörü ön plana 
çıkmaktadır. Öyle ki, 1995’e gelindiğinde dokuma ve konfeksiyon ürünleri 
ihracatının toplam sanayi ihracatı içindeki payı % 41’e ulaşmış, toplam dokuma 
ürünleri sektörünün yarısından fazlasını oluşturm uştur (Eraydın ve diğerleri, 
1999:41). 1990’lı yıllara ilişkin raporları incelendiğinde bu dönemde İŞKUR 
tarafından yürütülen meslek edindirm e kurslarında, dokuma ve konfeksiyon 
sektörüyle bağlantılı kursların ön plana çıktığı görülmektedir. İŞKUR’un son 
dönem kursları arasında ise bu sektörlerle ilgili kurslara yine yer alırken özellikle 
ihracatçı ve potansiyel ihracatçı firmalara kalifiye ara eleman yetiştirmeyi 
amaçlayan “Bilişim Çırakları Projesi” gibi programlar ön plana çıkmıştır.

Uluslararası yeni işbölümünün gerektirdiği niteliklere haiz işgücü arzını 
sağlamak amaçlı çalışm alar büyük oranda İŞKUR bünyesinde yürütülmektedir. 
Kurum her ne kadar 1994’ten önce de mesleğe yöneltme, mesleki rehabilitasyon, 
işgücü eğitimi, iş ve meslek eğitimi çalışmaları gibi aktif programlar uygulamış 
olsa da bu programların hem sayısı hem de kapsadığı nüfus Dünya Bankası 
(1993-2000, İstihdam ve Eğitim Projesi) ve Avrupa Birliği (2003-, A ktif İşgücü 
Programlan Projesi) projeleri ile genişlemiştir. Dünya Bankası ile yürütülen 
İstihdam ve Eğitim Projesi 1994 yılında başlanmış ve 31 Ekim 2000 tarihine 
kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde; 68751 kişiye, istihdam garantili 3629 
kurs; 15891 kişiye, kendi işini kuracaklara yönelik 953 kurs olmak üzere toplamda 
84642 kişiye 4582 işgücü yetiştirme kursu düzenlenmiştir.

Günümüzde ise söz konusu kurslar A B ’den aktarılan kaynak yardımıyla 
“A ktif İşgücü Program lan Projesi” çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir. 
Proje, İŞKUR’un alt yapısının güçlendirilmesi ve ak tif işgücü programlarının 
geliştirilmesi amacıyla, Avrupa Eğitim Vakfı ile ortaklaşa olarak hazırlanmıştır. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanarak 20 Ekim 
2003’te uygulamaya konan projenin bütçesi 40 milyonu AB hibesi, 10 milyonu 
hükümet katkısı olmak üzere toplam 50 milyon E uıo’dur. Projenin İŞKUR’un 
kurumsal gelişimi ayağı kapsamında 16 yeni İŞKUR binası inşası ve 4 binanın 
onarılması çalışmaları yürütülmüştür.

A ktif istihdam politikalarının dinamik bir halkası da belediyeler tarafından 
yürütülen meslek edindinne ve beceri kazandırma kurslarıdır. Kurslar 
1990’lı yılların ilk yarısında Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde 
kurumsallaşmış, izleyen yıllarda pek çok belediye tarafından ücretsiz sunulan 
birer hizmet haline gelmiştir. Belediyeler tarafından sunulan bu hizmetlerden
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yararlanan kişi sayısını tespit etmek ve bu programların ııct bir bilançosunu 
çıkarmak sistematik verilerin yokluğu nedeniyle zordur. Ancak, eldeki veriler 
bu kursların yaygınlığı hakkında bilgi vericidir. Örneğin Ankara Büyükşehir 
Belediyesi mesleki ve teknik eğitim adı altında iki farklı program yürütmektedir. 
Belediyenin sadece teknik eğitim adı altında 1999-2007 yılları arasında yürüttüğü 
kurslardan 61040 kursiyer yararlanm ıştır.15 Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı olarak ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kursları düzenleyen 
İSM EK’in 2006-2007 yılında kursiyer sayısı 155 bindir. Diğer belediyeler 
tarafından yürütülen kurslar da dikkate alındığında bu tür kurslara katılan kursiyer 
sayısı yüz binlere ulaşmaktadır. Kursların kısa zamanda kat ettikleri mesafe 
önemli olmakla birlikte ak tif istihdam politikaları açısından hem kurs sayıları hem 
de kursiyer sayısı yanıltıcı olabilir. Çünkü belediyeler bünyesinde yürütülen bu 
kurslar kapsamında aerobik, yoga, OSS-OKS sınavlarına hazırlık gibi doğrudan 
meslek edindirmeyi ya da istihdamı amaçlamayan kurslar da vardır.

4.2. T ü r k iy e ’de U ygu lanan  A k t i f  İs t ih dam  P rogram ların ın  
D eğerlend ir ilm esi

Türkiye, aktif istihdam politikaları konusunda büyük bir birikime sahip 
değildir. 1988 öncesinde mesleki anlamda ak tif istihdam politikaları olarak 
niteleyebilcceğimizprogramlarfarklı kurumlartarafmdaıı belli biıkoordinasyondan 
uzak olarak yürütülürken, 1988 yılında çıkarılan bir yönetmelikle Türkiye İş 
Kurumu bu tür ak tif politikaların yürütülmesinden sorumlu kılınmış, böylece 
farklı kurumlanıl çalışmaları arasında koordinasyon sağlanmıştır.

Öte yandan 1990’lı yıllarda aktif politikalara yönelik i l g in in  artmasında 
Dünya B ankası’nın ve sağladığı kredilerin önemli bir payı vardır (DB, 2006:98; 
Varçın, 2004:103). A ktif istihdam politikalarının önem kazanması ise büyük 
ölçüde yapısal uyum programlarının önemli bir ayağını oluşturan kamu iktisadi 
teşekküllerinin özelleştirilmesi sürecinde gerçekleşmiştir. Bu programlar, büyük 
ölçüde özelleştirmelerin işsiz bıraktığı kesimlerin tepkilerini yumuşatmayı ve 
özelleştirme programının kesintisiz ilerlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu noktada, ak tif istihdam politikaları, neoliberal yapısal uyum politikalarının 
işsizleştirdiği ve yoksullaştırdığı toplumsal kesimlerin tepkilerinin radikal 
dönüşümlere yönelmesini engellemeyi amaçlamaktadır.

Diğer taraftan Türkiye yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için diğer 
çevre ülkeleri ile rekabet içindedir. Ancak yalnızca işgücünün ucuz olması yabancı

15 <http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizm et_birirnlcri/kultur_sosyal/kultur_sosyal_hizm ctler_ 
dairesi_baskanligi/meslck_edindirme_sube_mud/beltek_ogr_dunımu_dagilim.aspx> 10.05. 2008.
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sermayeyi ülkeye çekebilmek için yeterli değildir. Bu özellikle uluslararası yeni 
işbölümü kapsamında kalifiye işlerin de giderek çevre ve yarı çevre ülkelere 
yönlendirildiği günümüzde daha da geçerlidir. Yabancı sermayenin ülkeye 
çekilebilmesi için eğitimli ve düşük ücretli bir işgücü ordusunun yaratılması 
gerekmektedir. Türkiye ise ucuz işgücü yönünden cazip olmakla birlikte işgücünün 
eğitim düzeyi bakımından bir hayli gerilerdedir. Sadece 2000-2005 döneminde 
tarımsal istihdam %6,5 gerilemiş olmasına rağmen hala tarımsal istihdam toplam 
istihdamın % 29,9’dur(B SB , 2007: 45-46). Yani son beş yılda yaklaşık iki milyon 
kişi tarımsal istihdamdan ayrılmış olmasına rağmen tarım hala ucuz işgücü için 
potansiyel bir işgücü deposudur. Buna karşın işgücünün eğitim ve vasıf düzeyi 
düşüktür. Öyle ki genç bir işgücüne sahip Türkiye’de Varçm’ın (2004: 92) işaret 
ettiği gibi işsizler içerisinde ilkokul mezunları, yalnız okur yazar olanlar ve okur 
yazar olmayanlar hala büyük bir kesim olarak varlığını sürdürmektedir. Bu durum 
yabancı sermaye yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü oluşturulmasını 
gerekli kılmaktadır.

Türkiye’de uygulanan ak tif istihdam politikaları kapsamında dikkat çekici bir 
unsur da bu politikaların finansmanın çok büyük ölçüde Dünya Bankası kredileri 
ya da Avrupa Birliği hibeleriyle sağlanmasıdır. Öte yandan yerel yönetimler 
tarafından yürütülen ak tif istihdam politikaları da yaygınlaşmaktadır. Üstelik bu 
program lar Ankara ve İstanbul’da olduğu gibi hem kurumsallaşmakta hem dc 
etkinlikleri artmaktadır. Bu eğilim aktif programların dünya genelindeki genel 
eğilimi ile örtüşmektedir.

Sonuç

A ktif istihdam politikaları, merkez ve çevre ülkeler açısından farklı öncelikleri 
olan ve yedek sanayi ordusunun sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
organize edilmesini amaçlayan bir sermaye programıdır. M erkez kapitalist 
ülkelerde 1970’ 1 i yıllarda ortaya çıkan yeniden yapılanma ve bu yeniden 
yapılanmanın şekillendirdiği uluslararası yeni işbölümü, işgücünün bir bölümünü 
doğrudan ya da dolaylı mekanizmalarla işgücü piyasasının dışına fırlatmıştır. 
Merkez kapitalist ülkelerde 1980’li yıllardan itibaren görülen yüksek ve kalıcı 
işsizlik oranları bu durumun nicel göstergelerinden biridir. Bugün, yapısal işsizler, 
dezavantajlı gruplar, düşük verimliler gibi sıfatlarla nitelendirilenler aslında 
sermayenin birikim ve değerlenme süreçlerinde yaşanan değişimin ‘piyasadan 
dışladığı’ emekçilerdir. Piyasadan dışlanan bu emekçilerle birlikte yedek 
sanayi ordusu hacimsel olarak genişlemiştir, ancak bu genişleme yedek sanayi 
ordusunun safrasındaki bir büyüme şeklinde gerçekleştiği için sermaye birikimi 
açısından büyük ölçüde işlevsizdir. M erkez kapitalist ülkelerde aktif istihdam
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politikaları işgücü piyasası ile bağı son derece zay ıf olan uzun süreli işsizler, 
yalnız ebeveynler ve özürlüler gibi toplumsal grupların işgücü piyasası ile bağını 
kuvvetlendirerek etkin bir yedek sanayi ordusu yaratmayı amaçlamaktadır.

Çevre ve yarı çevre ülkelerde ise aktif istihdam programlarının başlıca iki 
işlevinden bahsedebiliriz. Bunlardan ilki küreselleşme olarak nitelendirilen 
ekonomik ve siyasal sürecin yol açtığı eşitsizliğe, yoksulluğa ve işsizliğe yönelik 
toplumsal tepkileri yönetm ek ve bu tepkilerin radikal dönüşümlere yönelmesini 
engellemektir. İkincisi ise uluslararası yeni işbölümü çerçevesinde çevre ve yarı 
çevre ülkelere kayan sermaye yatırımlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün 
sağlanmasıdır.
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Piyasa Dostu Sosyal Politika ve 
İşçi Sınıfının Oluşumu*

O n u r  C an  Taştan**

Giriş

Neolibcralizmin yükselişi ile sosyal politika önemli hir dönüşüme uğramıştır. 
Bu dönemde sosyal politikanın sosyal haklara dayanan kamusal niteliği gerilemiş 
ve piyasa-yönelimli bir dönüşüm yaşanmıştır. Dünya genelinde yaşanan yoksulluk 
ve işsizlik gibi sorunlara verilen cevap artık kamusal niteliğini kaybetmektedir. 
Sosyal politikanın dönüşümü ile bu sorunlara verilen cevap, çalışabilme 
potansiyeline sahip olanların piyasa ile ilişkilenmesinin sağlanması, çalışamayacak 
olanlara ilişkin olarak ise hak tanımının dışına çıkarılmış yardımlar şeklini 
almıştır. Neolibcralizmin egemen olduğu bu süreç aynı zamanda dünya tarihinin 
önemli mülksüzleşme ve işçileşme süreçlerinden birisinin yaşanmasına sebep 
olmuştur (Özuğurlu, 2005). Üretimin dünya çapındaki yeniden yapılanmasıyla 
özellikle gelişmekte olan ülkeler grubu üretimin yeni merkezleri halini almıştır. 
Hızlı işçileşme-işsizleşme sürecine kötüleşen çalışma koşullan, yoksullaşma ve 
kamusal hak ve hizmetlerin gerilemesi eşlik etmiştir.

* Bu çalışmada, büyük ölçüde Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans programında 2007’de tamamladığım Neo-Liberal Stratejide Sosyal 
Politikanın Konumu: Türkiye Örneği başlıklı yüksek lisans tezimden yararlanılmıştır. Yüksek lisans 
tezimin yazılış sürecinde yazdıklarımı okuyan, değerlendiren ve değerli eleştirilerde bulunan Scrkan 
Mercan, Burcu Saka, Nail Dertli ve Atakan Bükc’ye, ayrıca tez jürisi üyeleri Doç. Dr. İlkay Savcı ve 
Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen’e ve kuşkusuz, çok değerli eleştiri ve önerilerinin ötesinde tezin yazılış 
aşamasındaki sıkıntılı dönemlerinde de beni destekleyen tez danışmanım Doç. Dr. Metin Özuğurlu’ya 
teşekkür ederim.

** Ar. Gör., Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü.
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Bu çalışma, ekonomi politikaları seti olarak tanımlanan neoliberalizm ile 
sosyal politikanın yaşadığı dönüşüm arasındaki ilişkiyi sın ıf mücadelesi ve işçi 
sınıfı oluşumu bağlam ında tartışmaktadır. Bu çalışmada, neoliberal dönüşümde 
sosyal politikanın yeni biçimlerinin işçi sınıfı bileşimini çözme ve sermaye 
birikimi ile uyumlu bir biçimde yeniden tesis etme şeklindeki sermaye stratejisinin 
tamamlayıcısı olduğu gösterilm eye çalışılmıştır.

Bu bağlamda, çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde. Refah 
devletinin doğuşu ve sonrasında neoliberal stratejinin gelişimine ilişkin bir 
çerçeve çizilecektir. Neoliberalizmin sınıfsal doğası tartışılacak ve neoliberal 
strateji aşırı-birikim krizinin yarattığı sorunların çözümü için devlet yapısı, devlet- 
toplum ilişkileri ve işçi sınıfının kompozisyonunun sermaye lehine dönüştürülme 
stratejisi olarak ele alınacaktır.

İkinci bölümde ise, sosyal politika ve sın ıf oluşumu arasındaki ilişkinin 
incelenebilmesi için kavramsal bir çerçeve çizilmiştir. Bu sayede sosyal 
politikanın güncel biçimlerinin sermaye açısından ne gibi işlevler yüklendiğinin 
çözümlenmesi için kuramsal bir temel hazırlanmış olacaktır. İşçi sınıfı oluşumu, 
bu çalışmada, emekçilerin kendi aralarında ve kapitalist sınıfa karşı bir sın ıf 
özdeşliği kurmaları olarak tanımlanmıştır. Bunun için sın ıf oluşumuna ilişkin 
çalışmalardan yararlanılarak kavramın özellikle sosyal politika ile dolaylı ve 
dolaysız ilişkili kritik boyutları tanımlanacak ve bu anlamda sosyal politikanın 
etkilerinin incelenebileceği bir çerçeve çizilmiş olacaktır.

Üçüncü bölümde ise, Brezilya’da İşçi Partisi döneminde yaşanan gelişmelerden 
yaralanılarak sosyal politika alanındaki dönüşümün neoliberal strateji açısından 
ne gibi işlevler yüklendiği örneklendirilecektir.

I. Refah D evletinin  D ön ü şü m ü

İkinci Dünya Savaşı sonrası, gerek merkez kapitalist ülkelerde refah devleti 
biçiminde gerekse de kapitalizmin çevre ülkelerinde kalkınmacı devletler 
biçiminde, devletin ekonomik hayatı çeşitli biçimlerde yönlendirdiği ve 
ekonomiye müdahale ettiği bir dönemdir. Polanyi’nin (2003) 19. yüzyıl uygarlığı 
olarak adlandırdığı ve temelinde “kendi kendini yöneten piyasa m ekanizması” 
olan kapitalist sistem, 20. yüzyılın hemen başında tıkanmış ve iki dünya savaşı 
arası dönemde çözülm üştür.1

1 Kuşkusuz iki dünya savaşı sırasında ve bu savaşlar arasındaki dönemde ekonomik hayat üzerinde 
birçok devlet müdahalesi gerçekleşmiştir. Bu müdahale biçimlerinin birçoğu Keynesyen döneme de 
önemli miraslar bırakmıştır (Clarke, 1988). Bundan da öte, 19. yüzyıl uygarlığı dahi kelimenin gerçek 
anlamında piyasanın kendi kendisini hiçbir devlet müdahalesi olmadan yönettiği bir dönem değildir.
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Polatıyi bu dönüşümün gerisinde, serbest piyasanın toplumsal hayat üzerindeki 
yıkıcı etkilerine karşı toplumun verdiği kaçınılmaz tepkinin yattığını, bu tepkiler 
sonucu piyasa mekanizmasının gitgide sınırlandığını ve piyasa mekanizmasının 
üzerindeki artan sınırlamaların da 19. yüzyıl uygarlığının sonunu getiren 
gerilim lere sebep olduğunu belirtir. Toplumun piyasa egemenliğine verdiği 
tepkiler içinde ise işçi sınıfının işgücü piyasasının yarattığı olumsuzluklara 
karşı verdiği mücadele ve bu alanda emeği koruyucu iş hukuku uygulamaları 
ile sosyal politika biçimlerinin gelişimi en önemli unsurdur. Öte yandan, ticari 
serbestleşmeniıı olumsuz etkisini yaşayan çiftçilerin baskıları sonucu ticari 
korumacılık uygulamaları bir diğer tepki biçimidir. Bu korumacı taleplerin, 
birbirini destekler ve genişletir bir şekilde gelişimi sonucu uluslararası ekonomik 
sistemin karşılayamayacağı gerilim ler doğmuş ve bu gerilim ler ifadelerini I. 
Dünya Savaşı ile göstermiştir.

Bu gelişimde genel oy hakkının gelişimi ve kapitalist devletlerin işçi ve 
köylülerin taleplerine karşılık verme gereklilikleri önemli bir etken olmuştur. 
Genel oy hakkına sahip emekçilerin ağırlıkta olduğu bir toplumda piyasanın kendi 
mantığına göre gerçekleştirilen bir toplumsal düzenleme, dünya ekonomisinin 
gereklilikleriyle ulus-devletlerin kendi toplumlarını piyasanın yıkıcı etkilerinden 
korumaya ilişkin sorumlulukları arasındaki çelişkiyi, C larke’ın (1988) deyimiyle 
kapitalist devletin ulusal-liberal formu ile kapitalist birikimin küresel karakteri 
arasındaki çelişkiyi görünür hale getirmiştir.

Polatıyi (2003) bize kapitalist ekonominin çelişkili niteliğine ilişkin bir çerçeve 
çizse de, bu dönüşümü anlamak için sınıflar arasındaki ilişkiyi (Polanyi’nin 
M arksist sın ıf kuramına ilişkin eleştirisini aşarak) merkeze alan bir açıklama 
daha açıklayıcı olacaktır. Polanyi’nin 19. yüzyıl uygarlığının çöküşü olarak 
resmettiği dönem kapitalist ülkelerde işçi sınıfı hareketlerinin yaygınlaştığı, 
geliştiği ve birçok örnekte siyasi parti formuna sıçradığı bir dönemdir. 20. yüzyılın 
başına gelene kadar dahi işçi hareketinin yıkıcılığını engellemek ve sisteme 
entegrasyonlarını sağlamak için bir çok sosyal politika önlemi geliştirilmiştir. 
Bism arck’ın A lm anya’da kurduğu sosyal sigorta sistemi bunun bir örneğidir. 
İki dünya savaşına gelindiğinde siyasal işçi hareketlerinin iktidara gelebilecek 
potansiyellerinin en önemli göstergeleri Ekim Devrimi ve başarısız Alman 
Devrimi girişimi olmuştur. Antonio Negri, 1917 Ekim Devrimini işçi sınıfının 
gerek emek sürecinde ve çalışma ilişkileri alanında gerekse de politik arenada 
kapitalizme yönelik tepkisinin zirve noktası ve simgesi olarak göm lektedir 
(Hardt/Negri, 2003).

İlk olarak, bizatihi serbest piyasa mekanizması devletin aktif politikaları ve yer yer zor unsurunun 
devreye girişiyle kurulmuştur. Fakat en az bunun kadar önemli olan nokta, Polanyi’nin çalışmasında 
belirttiği gibi piyasa mekanizmasının hâkimiyetinin gelişimi hemen her zaman piyasa mekanizmasını 
sınırlayan kimi uygulamalarla bir arada gerçekleşebilmiştir. Bknz. Polatıyi (2003).
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19. yüzyıldaki sın ıf mücadelelerinin zirve noktası olan bıı tarihte, merkez 
ülkelerdeki işçiler kapitalizmin bir sınırının olduğunu ve sermayenin emeğe 
bağımlı olduğunu fark etmiş ve bu noktadan güç almıştır. (Holloway, 1995: 8). 
Sosyalist hareketlerin ve sendikaların güçlenmesi bu dönemin bir özelliğiyse, 
sermayenin emek sürecinde yaşadığı kontrol ve egemenlik sorunları da bir 
diğer özelliğidir. Bu dönemde, vasıflı işçilerin üretim sürecindeki ayrıcalıklı 
konumu onlara üretimi kontrol edebilme olanağı sağlamaktaydı. Bu işçiler hem 
sendikal harekette hem de sosyalist harekette önemli rol oynamışlardır. Sosyalist 
ideolojinin etkisinin genişlemesinin de desteğiyle özellikle vasıllı işçiler arasında 
üretim sürecinde işçi kontrolü fikri yaygınlaşmış ve sermaye açısından bu durum 
işçilerin vasıflarının üretim açısından yararlı etkilerinin birikime engel bir biçime 
dönüşmesi anlamına gelm iştir (Holloway, 1995: 9).

İşçi sınıfı hareketinin olgunlaştığı ve sosyalist fikirlerle çok daha net bir şekilde 
ilişkilendiği bu dönemde kapitalizmin yaşadığı krizin sermaye lehine çözümü 
de ancak bu gerçekliğin kabulü temelinde gerçekleşecektir. N egri’ye (2003) 
göre K eynes’in teorisi, ardından gelen Keynesçi uygulamalar ve refah devleti 
pratiği işçi sınıfının örgütlü gücünün pratik gerçekliğinin sermaye cephesinden 
kabulüdür. Artık Say Kanunu kapitalist toplumsal sistemin düzenleyici ilkesi olma 
potansiyelini kaybetmiştir. Fakat bu yaklaşımın hâkim duruma gelmesi ancak 
İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde gerçekleşebilmiştir. Bunun bir sebebi savaş 
sonrası dönemde üretim sürecinin yönetilme stratejisi olan Fordizmin iki savaş 
arası dönemde henüz yeni gelişiyor olmasıdır. Bu yeni bir küresel genişlemeyi 
olanaklı kılacak bir sömürü düzeyinin bu dönemde gerçekleşmesini engellemiş 
ve iki savaş arası dönemde dünya ekonomisini yeniden entegre etme çabalan 
başarısızlıkla sonuçlanm ıştır (Holloway, 1995: 16-21).

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde devletin ekonomik işlevlerindeki artış 
genellikle piyasa mekanizmasının sınırlandırılması olarak anlaşılmaktadır. Fakat 
bu göreli bir sınırlamadır ve referans noktası da Polanyi’nin 19. yüzyıl uygarlığı 
olarak tanımladığı dönemdir. Clarke (1988) bu bağlamda devletin artan ekonomik 
işlevlerini kabul etse de, dikkatleri iki savaş arası dönemde devletin piyasa 
mekanizması üzerindeki çok daha yüksek kontrol düzeyine çekmektedir. Savaş 
sonrası yeniden yapılanına gündeme geldiğinde sorun aslında, savaş döneminde 
ekonomi üzerinde gerçekleşmiş olan devlet düzenlemelerinin geriletilmesi 
ve biçim değiştirmesi ve bu şekilde dünya ekonomisinin piyasa mekanizması 
temel inde yeni bir entegrasyonunun sağlanm asıydı. Keynesçi dönem bir anlamıyla 
piyasanın tekrar etkin toplumsal güç alanı olmasının temellerini hazırlama 
özelliği taşımıştır. Piyasa mekanizmasının önündeki engellerin tasfiyesinin savaş 
sonrası dönemde hemen gerçekleşmemiş olmasının ise temel nedeni yine Clarke 
(1988)’e göre işçi sınıfının örgütlü gücünün yarattığı tehditti.
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Piyasa m ekanizmasının sınırlanması, emeğin toplumsal yeniden üretimine 
ilişkin kimi alanların farklı ülkelerde farklı derecelerde de olsa kamusal 
alana taşınması, devletin ekonomiye üretici kimliği ile girişi gibi özelliklerle 
tanımlanan ve sosyal hakları yurttaşlık haklarına bağlayarak önceki sosyal politika 
pratiklerinden ayrılan refah devletinin inşası, işçi sınıfının örgütlü gücünün 
sermaye cephesinden kabulü ve denkleme eklenmesini ifade etmektedir.

İşçi sınıfı hareketlerinin yarattığı politik tehdit ve emek sürecinde sermayenin 
iktidarına yükselen direnişler emek-sermaye ilişkilerinin yeni bir düzenleniş 
biçimini gerektirmiştir. Reddedilemez düzeydeki işçi sınıfı mücadelesi, sermaye 
birikimi ile uyumlu alanlara aktarılmaya çalışılm ıştır (De Angelis, 2000). Emek 
sürecindeki yeniden yapılanmada sermayenin gerçek egemenliğinin kabulüne 
karşılık toplu pazarlık haklan ve gelişen sosyal politika uygulamaları İkinci 
Dünya Savaşı sonrası emek ile sermaye arasındaki yeni pazarlığın iki ucunu 
oluşturmaktaydı. Sermaye birikiminin sürekliliğinin sağlanması ve aşırı birikim 
krizlerine çözüm bulunabilmesi için gerekli olan emek süreçlerindeki yeniden 
yapılanmaya -k i em ekçiler açısından emek sürecinde daha derin yabancılaşma 
anlamına geliyordu- karşılık olarak daha fazla ücret ve gelir seviyesi ile artan 
üretkenlik işçilerin yaşam koşullarında iyileştirmeler halinde etkisini göstermiştir 
(Holloway, 1995).

Örgütlü emeğin kurumsallaşması, sosyal devletin gelişimi, parlamenter sistem 
aracılığıyla bir çok merkez kapitalist ülkede işçi hareketiyle ilişkili partilerin 
iktidar ya da iktidar ortağı oluşu bu dönemde emek lehine elde edilmiş kazanımlar 
olarak görülebilir. Fakat, bu kazanım lar aynı zamanda işçi hareketinde açık sın ıf 
m ücadelesinden uzaklaşmayı ve toplumsal uzlaşma fikrinin yaygınlaşmasını 
getirmiştir. Sermaye birikiminin dünya çapında kriz eğilimlerini gösterdiği geç 
1960’lardan sonra bu toplumsal uzlaşma fikrinin önemi daha da açık bir şekilde 
ortaya çıkm ıştır (Wahl, 2004). Savaş sonrası dönemin yeniden yapılanmasına 
rengini veren işçi hareketinin 19. yüzyıldan bu yana geliştirdiği sermaye karşıtı 
mücadele biçimleriyken, toplumsal uzlaşma fikrinin gelişmesiyle sisteme rengini 
veren en önemli varsayım, yani işçi sınıfının kapitalist düzene aktüel bir politik 
tehdit oluşu, ortadan kalkmıştır.

Refah devletinin krizinin aşılması için öncelikle verili yapıda sendikaların sahip 
olduğu konum kullanılmak istenmiştir. Gerek işyeri yönetimindeki düzenlemelerin 
geliştirilmesi gerekse de makro düzeyde ücret artışlarının kontrol altına alınması 
için sendikalar kullanılmıştır. Fakat Keynesçi yaklaşımın krizi sürdükçe, bu 
modelin temelinde emeğin gücünün tanınması ve kurumsallaşmasının ve 
özellikle sendikaların kurumsallaşmış güçlerinin yattığı ortaya çıkmıştı. Örneğin,
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ücret kontrolü ya da emek sürecinin yeniden yapılanmasına sendikaların destek 
vermesine karşılık, sendikalar refah devleti düzenlemelerinde iyileştirmeler 
yapılmasını talep ettiler. Bu ise sömürünün dolaylı maliyetlerinin artması 
anlamına gelmiştir (Holloway, 1995: 27-32).2

Dolayısıyla, Keyncsçi kimi çözümlerin başarısızlığını neoliberalizmin 
yükselişi izlemiştir. İşçi sınıfının piyasa mekanizmasına karşı kendisini korumakta 
kullanabildiği bir çok sosyal politika önlemi ve alanı, neoliberal dönüşüm ile 
sınırlanmaya ve tasfiye edilmeye çalışılmıştır.

Öncelikle, refah devletinin kurumsal yapısında sendikaların elde etmiş oldukları 
konumlar ve kimi refah uygulamalarının kurumsallaşma biçimleri, işçi sınıfının 
kollektif kimlik geliştirmesine olumlu katkılar yaptıkları oranda sermayenin 
yeni stratejisinin hedefi olmuştu. Öte yandan, devletin ekonomik ilişkilere artan 
müdahalesi kriz ortamında devletin biçimi üzerine bir mücadeleyi gündeme 
getirdiği için (Clarke, 1988) neoliberal strateji devleti yeniden yapılandırarak, 
işçi sınıfı taleplerinin politikleşme kanallarını geriletmeye çabalamış, bu çaba 
ekonominin siyasetten arındırılması şeklinde ifade edilmiştir. Güncel yönetişim 
tartışmaları bunun yeni bir biçimini sunmaktadır. Ayrıca, emeğin yeniden üretimi 
giderek piyasa mekanizmasının kontrolüne bırakılm ıştır ve sosyal politika 
yoksullara odaklanarak hak temelli olmayan yardım program lan ile yeni bir biçim 
almaktadır. Yoksulluk, bir kez daha ama yeni özellikleriyle de beraber, sınıfsal bir 
sonın olma niteliğinden daha da uzaklaştırılm ış ve çalışanlar ile işsizler-yoksullar 
arasında ortak çıkar algısına dayalı bir s ın ıf kimliği oluşumuna müdahale edilmiş 
olmaktadır.

Ekonomik ve toplumsal yaşamın piyasanın güdümüne hızla girdiği neoliberal 
evrede yoksulluk sosyal politika alanındaki önemini arttırmaktadır. Bu alana ilişkin 
olarak sadece yoksulluğun merkezi önemi artmamış, algılanışı da değişmiştir. 
Yoksulluk artık, refah devleti ve kalkınmacı devletlerin hâkim olduğu dönemde 
doğru politikalarla aşılabileceği varsayılan bir sorun olarak değil, yoksul olarak 
sınıflandırılan insanların kişisel eksikliklerinin bir sonucu olarak tanımlanan bir 
olgu olarak görülmeye başlanm ıştır (Jones/Novak, 1999: 5). Jones ve Novak 
(1999: 5 )’e göre yaygın işsizliğin olduğu bir ortamda giderek sınıf-altı ya da 
sınıf-dışı gibi terimlerle tanımlanan yeni yoksulluk durumu ve bu durumu kişisel 
eksiklikler ve hataların bir sonucu yaklaşım ların gelişimi de önemli bir ekonomik 
ve toplumsal işlev yerine getirmektedir.

2 Bu sürecin İngiltere örneğindeki gelişimi, İngiliz İşçi Partisi’nin sendikalarla olan ilişkisini işçi sınıfı 
tepkisini kontrol etmeye yönelik kullanışını ve ilk monetarist politikaları uygulayışıııı anlatan bir 
çalışına için bknz. Clarke (1987).
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Sözü edilen bu işlev, kapitalist toplunılarda sosyal politikanın yoksulluk 
kavramsallaştırmasının uzun bir süredir taşıdığı bir özellikle ilgilidir. Jones 
ve Novak (1999: 7), çalışabilir durumda olan işsizlere ilişkin bu saldırgan 
yaklaşımların gerek 19. yüzyıl sonunda gerekse de 1930’larda görüldüğünü 
belirtmektedirler. Geçmişte, bu yaklaşımların temel hedefi yoksulluk sorunu 
olarak tanımlanan fenomenin bir işçi sınıfı sorunu olarak tanımlanmasının 
önüne geçmek ve yoksulluğun işçi sınıfı kimliği ve eylemliliği üzerinde daha da 
güçlendirici bir etki göstermesini engellemektir.

Sınıf-altı gibi kavramlar bir yandan kötü bir örnek, bir yandan da tehdit özelliği 
taşımaktadırlar. Yoksulların işçi sınıfının diğer kesimlerinden izole edilmesi, 
hem ortak çıkarlarının tanımlanabilmesi ve ifade edilmesini, hem de yoksulluğu 
yaratan ilişkilerden toplumun varlıklı kesimlerinin kazançlı çıktığı gerçeğinin 
bilincine varılmasını engelleyici işlev görebilm ektedir (Jones/Novak, 1999: 23). 
Bu durum ise, sın ıf oluşumunun iki kritik konağı olan çıkar özdeşliği ve çıkar 
karşıtlığı algısının ve dolayısıyla sın ıf bilincinin gelişmesine ket vurmaktadır.

Yoksulluğu yaratan ve kendi genişlemesini bu temelde gerçekleştiren 
kapitalizmin, yoksulluktan kaynaklanan sistem karşıtı tepkileri engelleyebilmesi 
de sistemin sürekliliği açısından önemlidir; bu ise yoksulluğun hem yönetilmesini, 
hem izole edilmesini (containment), hem de bir sın ıf mücadelesi sorunu olarak 
ifade edilmesinin engellenmesini gerektirir (Jones/Novak, 1999: 25).

Bir kez işçi sınıfından ayrılan yoksullar daha sonra ‘yoksulun en yoksulu’ 
gibi soruşturmalara konu olmuş ve kendi içlerinde ‘yardımı hak eden’ ve 
‘etm eyen’ gibi sınıflandırmalara tabi tutulabilmişlerdir. Bu yaklaşım, sınıf-altı 
olarak tanımlanmaya başlanan bu kesimlerin toplumu oluşturan kişilerden farklı 
özelliklere sahip olduğu şeklindeki bir vurguyla güçlendirilm iştir (Jones/Novak, 
1999: 10). Bu bağlamda yoksullara yönelik sosyal politika uygulamalarının 
otoriter ve sosyal kontrol amaçlı yönelimleri daha da güçlenmiştir. Yazarların 
eserlerinin ilham kaynağı da refah devletinin disiplin devletine doğru evrildiği bu 
dönüşümdür (Jones/Novak, 1999: 12).

Yoksulların işçi sınıfından ayrı bir katman olarak tanımlanması ve bu 
tanımlama sonucu baskıcı ya da aşağılayıcı özellikler taşıyan politikalar 
geliştirilmesi kapitalizmin geçmiş dönemlerinde de görülen bir özelliktir. Fakat 
bu noktada çok önemli bir farklılık belirtilmeli ve tartışma tarihselleştirilmelidir. 
Sosyal politikanın bugün aldığı biçim, refah devletleri pratiğinin tecrübe edildiği 
bir dönemden sonra yaşanmaktadır. Sosyal politikada yaşanan güncel dönüşüm 
insanların yaşam standartlarını yükselten, eğitim ve sağlık gibi alanlarda önemli
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iyileşmelerin gerçekleştiği, sıradan insanlar için daha önce görülmemiş bir 
güven ortamının yaratıldığı bir dönemden sonra ve bu özellikleri gerileten bir 
şekilde gelişmektedir. Küresel kapitalizmin sağlayamayacağı bir refalı ortamının 
gerçekleştirilebilir olduğunun insanlar tarafından farkına varılması, yani refah 
devletinin yalnızca ekonomik değil ama en az onun kadar önemli olan politik 
sonuçları da neoliberal stratejinin hedef tahtasındadır. Sosyal politikanın dilindeki 
dönüşüm de bu bağlamda anlaşılmalıdır. Evrensellik, haklar, rehabilitasyon vb. 
kavramlar yerlerini hızla verimlilik, piyasa gibi kavramlara bırakm aktadırlar 
(Jones/Novak, 1999: 32-3).

Yoksulluk tartışmalarında yoksulluğun sınıflar arasındaki ilişkiden bağımsızca 
tartışılır hale gelişi Novak (1995: 63-4)’e göre 19. yüzyılın sonuna denk gelir. 
Daha öncesinde sınıfsal konumun ve deneyimin bir parçası olarak algılanan 
yoksulluk sorununun yaşadığı dönüşüm esasen politik bir amaç taşımaktadır. 
“Yoksulluğa maruz kalanlar gerçek işçi sınıfından ayrı değerlendirilmelidir” 
görüşü bu sorunun özsel olarak iki farklı sorun olduğu sonucuna ulaşılmasını 
sağlamıştır. 19. yüzyılın sonunda toplumsal reformcuların bir kısmının yoksullan 
işçi sınıfından ayırma çabasının amacının daha iyi anlaşılması için, Booth 
ve Rowntree’nin farklılaştırmaya çalıştığı özlem ve sorunların yarattığı sın ıf 
hareketlerinin, bu dönemdeki en önemli sistem karşıtı çıkışları ve modern refah 
uygulamalarını yarattığı hatırlanmasını gerektinnektedir (Novak, 1995: 64). Bu 
bağlamda, yoksulluğun niteliğinin sın ıf dışı bir şekilde tartışılm ası,3 19. yüzyıl 
sın ıf hareketlerinin etki alanını daraltmaya yönelik bir stratejinin sonucu olarak 
görülebilir ve bu tespit sosyal politikanın bugün aldığı biçimin değerlendirilmesi 
için büyük bir öneme sahiptir. Novak bunun sonucunu şöyle özetler:

"... Yoksulluk artık işçi sınıfının durumu olarak değil belli bir 
nicelleştirilmiş gelir seviyesinin altında gelir sahibi olma durumu 
olarak tanımlanıyordu. İşçi sınıfı ile yoksulluğun özdeşliği... kırıldı 
ve böylece böylesi bir özdeşliğin zenginlerin güvenliği ve mülkiyetleri 
için yarattığı tehdit hafifletildi. Yoksullar bu şekilde ayrıksı ve fa rklı 
bir azınlık olarak imgelenmiş oldu. ” (Novak, (1995: 65).

Bu şekilde bir tasnif, sermaye birikiminin günümüzdeki özellikleri ile de 
yakından ilgilidir. Cammack (2003: 37) küreselleşme olarak tanımlanan sürecin 
dünya piyasasının tamamlanması süreci olduğunu belirtmektedir. IMF ve Dünya 
Bankasının işlevlerinin ise bu çerçevede “kapitalist yeniden üretimin gerektirdiği 
toplumsal ilişki ve disiplinlerin küresel olarak geçerliliğinin” sıkı ırıakro-

3 19. yüzyılın sonunda İngiltere’de bu fikirde olan Charles Booth ve Secbohm Rovvntree’den aktaran 
Novak (1995: 64).
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ekonomik program lar ve D B ’nin bunları tamamlayan programları aracılığıyla 
sağlanması olduğu belirtilmektedir. IMF ve DB bu bağlamda küresel kapitalist 
sistemin en güçlü ulus-devletler tarafından dahi çözemeyeceği çelişkilerinin 
yönetilmesindeki rolleriyle öne çıkm aktadırlar (Cammack, 2003: 37-9).

Cammack (2003: 44), günümüz kapitalizminin yeni bir ilkel birikim ve 
mülksüzleştirme süreci yaşadığını ve neoliberalizmin de şu ana kadar halen 
tamamlanmamış olan ilkel birikim sürecinin hızlandırılması ve birikim 
yasalarının geçerliliğinin küresel ölçekte sağlanması ile ayırt edici niteliğe sahip 
bir proje olduğunu belirtmektedir. İlkel birikimin güncelliğine ilişkin çalışmalar 
son yıllarda çoğalmaktadır. Özuğurlu (2005) da güncel proleterleşme süreçlerini 
neoliberal stratejinin ilkel birikim yönüyle ilişkili bir şekilde çözümlemektedir. 
İlkel birikimin emekçilerin ücret dışı her türlü gelir kaynaklarının tasfiyesi 
boyutunu göz önüne aldığımızda, ilkel birikim ile sosyal politikanın dönüşümü 
arasındaki ilişki karşımıza çıkmaktadır.

“E ğer ilkel birikimin en soyut tanımı servetin sermayeleşerek özel 
etlerde toplanması ise, ulusal devletin sosyal boyutunun gerilemesi, 
kam usal m al ve hizmetlerin tasfiyesi gibi süreçleri ilkel birikimle 
açıklamak olasıdır; zira, burada da, kam usal servet sermayeleşerek 
özel ellerde toplulaşmaktadır. Üstelik, kullanılan yöntemler, “kilise 
ve devlet m alların ın” 18. ve 19. yüzyıldaki yağm asında kullanılan 
yöntemlerden daha az hileli de değildir, ilke l birikimin bu bağlamı, 
proleterleşme sürecine, sosyal dışlanma gibi bir boyutun da dahil 
edilebileceğini ima eder. ” (Özuğurlu, 2005: 66).

Dolayısıyla, sosyal politika alanından kamunun geri çekilmesi ve özelleştirme 
süreçleri, emekçileri piyasanın zorunluluklarına karşı görece koruyan önlemlerin 
gerilemesi anlamına gelecektir ve proleterleşme sürecini hızlandıracaktır.4 
Sosyal politika alanındaki bu yeniden yapılanmanın sın ıf ilişkilerine ve işçi 
sınıfı oluşumuna olan etkilerinin anlaşılması için bir sonraki bölümde sın ıf 
oluşumu ve sosyal politika literatürleri arasında daha yakın bir ilişki kurulmaya 
çalışılacaktır.

4 Refah hizmetlerinin üretiminde ve sunumunda devletin etkisizleştirmesi ve özellikle sosyal güvenlik 
sistemine ilişkin finansal kaynakların çeşitli ülke örneklerinde özelleştirme süreçleriyle finansal 
sermayenin doğrudan denetimi altına girmesi ise ilkel birikimin diğer ucunu yani kamusal servetin 
sermayeleşme sürecini göstermektedir. Özelleştirme politikaları ile emeğin yeniden üretimine ilişkin 
bir çok alan da (eğitim, sağlık, su-kanalizasyon sistemleri vb.) aşırı birikmiş sermayenin kendisine 
yeni bir değerlenme alanı bulmasını sağlamakta ve krizin sermaye lehine çözümünün önemli bir 
unsurunu oluşturmaktadır (Harvey, 2003: 124).
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II. S ın ıf  D eney im i,  D eney im in  T oplum sal B elir leyen ler i  ve S ın ıf  
O luşu m u

Bu bölümde sınıf, Wood (1995)’in önerdiği üzere, tarihsel süreçte oluşan 
toplumsal bir ilişki olarak kavranmaya çalışılacaktır. Bu bakış açısı, artı-emeğin 
doğrudan üreticilerin elinden sömürücü sınıflar tarafından alınış biçimine 
odaklanır ve belirli tarihsel koşullarda, sın ıf konumlarının karmaşık ve genellikle 
çelişkili tarihsel süreçlerle sın ıf oluşumuna nasıl yol açtıklarını açıklamaya 
çalışır.

Kapitalizmin egemen olduğu bir topluma rengini veren ilişkinin bir yönü 
emekçilerin üretim araçlarından kopartılması, bu kopuşun sürekli kılınması ve 
emekçilerin hayatta kalabilmek için ücretli istihdam ilişkisine girmeleri iken diğer 
yönü üretim araçlarının özel mülkiyet elinde toplulaşması ve sermayeleşmesidir. 
Ücretli emek sömürüsü ile sermayenin kendini sürekli olarak büyütmesi ve bütün 
toplumsal ilişkiler üzerinde kontrol kurması kapitalist toplumun temel özelliğidir. 
Sermaye birikimi ve tüm toplumsal ilişkilerin giderek sermaye birikiminin 
boyunduruğuna girmesinin kendisi de sın ıf mücadelesinin bir ürünüdür ve sınıf 
mücadelesini yeniden şekillendirir.

M ülksüzleşme süreciyle üretim araçlarından kopartılan, geçimleri için gerekli 
tüketim araçları m etalaştırılan ve böylece işgücü piyasasının zorunluluklarına tabi 
kılınan emekçilerin hayatı sermaye birikimince sürekli yeniden şekillendirilir. 
Üretim araçlarından kopartılma ve üretim araçları sahibine ücret karşılığı 
çalışma zorunluluğuna, emek sürecindeki kontrolün giderek işverenin eline 
geçmesi eşlik eder. Kapitalist gelişmenin ilk aşamaları, örneğin zanaat kökenli 
emekçilerin işyerindeki kontrolü kaybediyor oluşlarına tepkilerin çok sık 
görüldüğü dönem lerdir ve bu tepkiler sın ıf oluşumunun da önemli ölçüde çıkış 
noktalarındandır. Emek süreci üzerindeki kontrolün kaybedilmesinin ötesinde 
emekçiler kapitalistleşmenin gelişmesine koşut olarak lonca vb. teşkilatlarının 
kendilerine sağladığı istihdam güvencelerini de yitirirler ve işgücü piyasasında 
iş bulmaya zorlanırlar. Emekçilerin geleneksel cemaat yapılarının ve dayanışma 
biçimlerinin tasfiyesi de kapitalistleşme sürecinin bir başka sonucudur.

Polanyi’nin (2003) ısrarla vurguladığı gibi kapitalist bir ekonominin gerek 
duyduğu işgücü piyasası ancak ve ancak emekçilerin alternatif hayatta kalma 
stratejilerinin tasfiyesiyle gerçekleşebilir. Kapitalizmin sadece ilk oluşum 
dönemiyle sınırlaııamayacak olan bu gelişm eler bizlere emekçilerin kendilerini 
sermaye sahiplerine karşı ayrı bir sın ıf olarak oluşturmalarına sebep olan ortak 
deneyimlerinin de kaynaklarını vermektedir. E. P. Thom pson’m sın ıf oluşumunda
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deneyime yaptığı vurgıı bu bölümdeki teorik tartışmanın çıkış noktası 
olacaktır. Buradan yola çıkılarak sın ıf oluşumunda sosyal politikanın etkisini 
incelcyebilmemiz için gerekli bir s ın ıf oluşumu perspektifi geliştirilecektir.

Sınıfın, analitik bir araç olmadığını, gerçekten var olan bir fenomen 
olduğunu düşünen Thompson (2004) emekçilerin ortak deneyimlerinin işçi 
sınıfı oluşumundaki etkisini vurgulamaktadır. Thom pson’a (2004: 39) göre sınıf: 
“ ...ilişk isiz ve birbirine benzemez gibi görünen bir dizi olayı, hem deneyimin 
hammaddesinde hem de bilinçte birleştiren bir tarihsel fenomen”dir (vurgu bana 
ait). Deneyim ve bilinci taşıyan gerçek insanlar ve gerçek tarihsel/toplumsal 
bağlamlar sınıfın anlaşılması için gereklidir. Emekçilerin deneyimini etkileyen 
“özel toplumsal b elirleyen le rin  anlaşılması bu yaklaşımın doğrudan bir gereğidir 
(Camfield, 2004: 437).

“İnsanlar üretim ve sömürüye -b u  süreçlerin yarattığı birleşmeye, 
bölünmeye ve çelişkilere- doğrudan katılıyor olsalar da, s ın ıf  
gerçeğini hemen göremez. İnsanlar gerçekte asla sınıflarda “bir 
araya getirilm edikleri ’’için, sınıfların oluşumunda üretim biçiminden  
kaynaklanan belirleyici baskı, ortak tecrübe -üretim  ilişkilerinin 
yaşanan tecrübesi, üreticiler He sömürücüler arasındaki bölünme, 
daha da özel olarak, sömürü ilişkilerinin doğasında bulunan 
çelişkiler ve mücadeleler- gibi bir şeyle ilişkilendirilmeksizin, öyle 
basit bir biçimde ifade edilemez. Toplumsal bilinç ve onunla birlikte 
“s ın ıf  olarak davranma eğilimi "ni, yaşanan ortam biçimlendirir. 
Yaşanan ortam, üretim ilişkileri ile s ın ı f  arasındaki denkleme dahil 
edildiğinde, deneyimin tarihsel ve kültürel özellikleri de kapsan ır’’ 
(Wood, 1995: 119).

Bu yaklaşıma göre, üretim ilişkileri sadece çıkış noktasıdır. Toplumsal varoluş 
deneyim yoluyla toplumsal bilince dönüşür. Ve bu deneyimin belirli toplumsal 
belirleyicileri vardır. Bu çalışma, bir yanıyla, sın ıf oluşumunun toplumsal 
belirleyicilerinden birisi olarak sosyal politikanın anlaşılmasını amaçlamaktadır.

Deneyimin sın ıf oluşumu açısından etkisini biçimlendiren faktörlerden ikisi 
bu çalışma açısından önemlidir. İlki, sınıfı oluşturan emekçilerin işyerleri ve 
işkolları arasındaki bölünmüşlüğüdür. Emekçilerin farklı çalışma koşullarına 
ilişkin ortak deneyimleri sın ıf konumlarından sın ıf oluşumuna geçişi yaratma 
potansiyeli taşır. İkincisi ise, emeğin toplumsal yeniden üretiminde piyasa, devlet 
ve aile arasındaki ilişkinin farklı biçimlerinin sın ıf oluşumuna farklı etkileridir.
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Wood (1995: 115-119)’a göre sın ıf sadecc farklı sınıflar arasındaki bir 
ilişki değil ama aynı sınıfın üyeleri arasındaki ilişkileri de içerir. Emekçilerin 
işyerlerinde kapitalistler ile ilişkileri doğrudan sın ıf oluşumunu sağlamaz. 
İşçiler öncelikle sadece kendi işverenleriyle doğrudan ilişkiye sahiptirler. Diğer 
işyerlerindeki işçilerle ya da kapitalist sınıfın tamamıyla doğrudan bir ilişkileri 
yoktur. Üretim ilişkilerinin yapısından sınıfa çok hızlı yapılan teorik geçişler bu 
yüzden sorunludur.

S ınıf oluşumu analizinde bir önemli nokta da sın ıf ilişkisini işyeri ile sınırlı 
kavramama gereğidir. “ İnsanlar işyerlerinden ayrıldıklarında bir sınıfın içinde 
olma durumundan da ayrılmazlar. S ınıf ilişkileri toplumsal yaşamın tüm 
alanlarına yayılm ıştır” (Camfield, 2004-5: 424). Sınıfın böylesi bir kavramşı 
üretim noktasının ötesinde de sın ıf oluşumunun incelenmesini sağlar. S ınıf 
üretim noktasında tem ellenir fakat işyeri dışındaki hane ve cemaat ilişkilerindeki 
etkileşimler de sın ıf oluşumunda etkendir (Camfield, 2004-5: 424).

Üretim noktasının ötesindeki etkenler ve özellikle emeğin toplumsal yeniden 
üretiminde devletin rolü kritik bir önem taşır. İngiltere ve A B D ’de 19. yüzyılda 
işçi sınıfı oluşumunun farklı biçimleri üzerine yaptığı çalışmasında, Katznelson 
(1992: 260), “farklı devletlerin organizasyonları ve kamu politikalarının sınıf 
oluşum unu” nasıl etkilediğini incelemiştir. Bu etkiler özellikle iş yaşamı ile iş 
dışı yaşam arasındaki ayrım bağlamında incelenmiştir.

“Parçalanmış bilinç şeklindeki Amerikan örneği ile sınıfın öneminin 
çok daha bütüncül bir şekilde anlaşıldığı İngiliz örneği arasındaki 
farkın temelinde, işçi sınıfı mahallerinin anlamı ve rolü ile bu 
mekânların hem işyerleri hem de politik  süreçlerle olan ilişkisindeki 
farklılık lar yatm aktadır.” (Katznelson: 1992, 262-3).

İngiltere’de, bu dönemde, işçi sınıfı mahalleleri, özellikle barlar, hayatın 
sınıfsal terimlerle yorumlandığı, farklı çalışma deneyimlerinin paylaşıldığı ve 
işçilerin gerek sendikal gerekse de politik hareketlerinin inşa edildiği yerlerdir 
(Katznelson, 1992: 258). Bu özellik, işyeri düzeyindeki mücadeleler ile işçileri 
ilgilendiren kamu politikaları ve işçilerin yaşam mekânlarına ilişkin taleplerinin 
birbirinden kopmadığı bir çerçeve sağlamaktadır. Bunun gerisinde ise, bir yandan 
İngiliz işçilerinin oy haklarını uzun m ücadeleler sonucu kazanması, öte yandan 
ve daha önemli olarak, İngiliz işçi sınıfını ilgilendiren devlet politikalarının aynı 
siyasi ölçekte, ulusal düzeyde ve parlamentoda belirleniyor oluşu yatmaktadır 
(Katznelson, 1992: 274-5).

6 3 4 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan



A B D ’de devlet aygıtının federal niteliği ise sın ıf oluşumu açısından farklı bir 
çerçeve sunmaktadır. Emekçilerin iş dışı yaşamlarına ilişkin talepleri, İngiltere’ye 
benzer şekilde işçi mahallelerindeki barlarda biçimlenmektedir. İngiltere’den 
farklı olarak A B D ’de, emeğin yeniden üretimine ilişkin talepler sın ıf kimliği 
üzerinden değil fakat etnik ve dinsel kimlikler üzerinden, himayeci bir siyasete 
bağlı olarak ve federal devlet düzeyinde gelişmiştir. Ayrıca, A B D ’de sendikal 
hareket de işçilerin yaşam alanları ile İngiltere’de olduğu gibi bir dolaysız ilişkiye 
sahip değildir ve daha başlangıcından itibaren işyerinin dışına taşmayan bir 
örgütlenme biçimine sahip olmuştur. Bu durum, A B D ’de sendikal mücadele ile 
işçilerin yaşam alanlarına ilişkin talepleri arasında bir farklılaşma doğurmuş ve 
Katznelson (1992 :273-4)’e göre Amerikan işçi sınıfının sahip olduğu parçalanmış 
bilincin temellerini atmıştır. İşyerlerindeki mücadele çalışma ilişkileri alanının 
dışına çıkmamış ve emeğin yeniden üretiminin sendikal m ücadeleler tarafından 
kapsanmayan (barınma, altyapı hizmetleri, yoksulluğa ilişkin düzenlemeler gibi) 
mücadele alanlarına açık bir enerji taşımamıştır.

Piyasanın oluşturulması ve piyasanın emeğin yeniden üretimi üzerindeki etki 
düzeyinin belirlenmesinde öne çıkan bir rol oynayan devlete yönelik mücadeleler, 
A BD ’de sın ıf dışı kimlikler ve himayeci ilişki ağları üzerinden gelişmişken, 
sınıfsal bir dil ancak iş temelli sendikal mücadelelerde gelişebilmiş ve yukarıda 
da belirttiğimiz gibi ABD işçi sınıfı bilincinde bir parçalanma gelişmesine 
sebep olmuştur. Amerikan devletinin federal niteliğinin “savunulacak ya da 
dönüştürülecek tek bir devlet” oluşturmuyor oluşu sın ıf oluşumunu ve sın ıf 
bilincini parçalayıcı şekilde etkilem iştir (Katznelson, 1992: 273).

Katznelson (1992)’nin çalışm asından çıkaracağımız önemli bir sonuç sın ıf 
kimliğinin gelişimi açısından emeğin yeniden üretimine ilişkin mücadelenin 
farklı alanları arasındaki ilişkinin önem taşıdığıdır. Ücret ve çalışma koşullarına 
ilişkin sendikal mücadele ile emeğin yeniden üretimine ilişkin diğer alanlara dair 
m ücadeleler arasındaki farklılaşma sın ıf oluşumunu olumsuz yönde etkilemiştir. 
Bu bağlamda, Kaztnelson (1992) bu konuyu devlet organizasyonu ve kamu 
politikaları çerçevesinde incelemiştir. Bu alanlar ise sosyal politika ile açık bir 
şekilde ilişkilidir ve dikkatlerimizi sosyal politika biçimlerinin sendikal alan 
ile özellikle oy hakkına dayalı politik mücadele alanları arasındaki ayrışmaya 
çekmektedir.

İşçi sınıfı oluşumunun incelendiği bu bölümde M ann’ın (1996) vurgulan 
çalışmayı tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Mann (1996:27), sın ıf benzeri toplumsal 
hareketlerin iki özelliğinin bulunduğunu belirtir. İlk olarak bütüncül bir sın ıf 
hareketi geliştiğinde homojen değildir ve ekonomik iktidar örgütlerinin dışındaki
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iktidar ağlarına da dayanır. Saf ekonomik örgütler olarak bakıldığında ise, sınıflar 
heterojendir ve kollektif hareket yeteneğinden büyük oranda yoksundur.5

M ann’a (1996)’ya göre 1832 öncesinde İngiliz işçi hareketinin yaşadığı 
deneyimler, 1832-1850 arasında yaratacakları bütünleşik sın ıf hareketinin 
temellerini hazırlamıştır. Bu dönemde loncalarda çalışan emekçiler ile yeni 
gelişen fabrikalardaki işçiler arasında her türlü zümresel çıkarı aşan bir kaynaşma 
gerçekleşmiştir ve bunun çözümlenmesi sın ıf oluşumunun anlaşılması açısından 
önemlidir.

İngiliz devletinin bu dönemde, emeğin toplumsal yeniden üretiminin yeniden 
düzenlenmesine ilişkin uygulamaları sın ıf oluşumunun daha da ilerlemesine 
sebep olmuştur. İngiliz devleti tüm bu dönem boyunca geleneksel hakları tasfiye 
etmiştir. İşçilerin tepkisi öncelikle her meslek grubunun kendi sınırı içinde bir 
direniş geliştirmesi biçiminde olmuş fakat bu şekilde gelişen endüstriyel eylemler 
başarılı olamayınca hem bir sın ıf kimliği doğmaya başlamış ve siyasal düzeyde 
devlete yönelmeleri gerektiğinin farkına varmışlardır (Mann, 1996: 519).

Dolayısıyla, 1830’Iardan sonra yeni rejim, sın ıf bilincinin oluşumunu 
tetiklemiş ve M ann’ın sın ıf analizinde kullandığı kimlik, karşıtlık ve bütünlük 
öğelerini geliştirmiştir. Ekonomik saldırı, zümresel ekonomik dirençleri 
etkisizleştirmiş ve aile temelli bir ahlaki öfke doğurmuştur. Gerek yeni yoksul 
yasası gerekse de sendikal eylemlerin üzerine gelen baskılarla işçileri olumsuz 
etkilemiştir. İşçilerin karşılarındaki toplumsal kesimlerin -Yeni Yoksul Yasası’nın 
düzenlenmesinde görüldüğü gibi- tek bir sın ıf halinde işçilere karşı birleşiyor 
oluşları ve işçilerin zümresel direniş biçimlerinin etkisizleşmesi, işçilerin de bir 
sın ıf olarak ortaya çıkmaları ve sın ıf mücadelesinin gelişmesine sebep olmuştur. 
Zümrecilik geriledikçe “ işçi sınıfı” yükselmiştir. (Mann, 1996: 524).

Buraya kadar, sın ıf oluşumunda deneyimin özel toplumsal belirleyenlerinin 
öneminin altı çizilmiştir. Sosyal politikanın, bu özel toplumsal belirleyenlerden 
birisi olarak incelenmesi sosyal politika ve sın ıf oluşumu arasındaki ilişkiyi daha 
da netleştirmemizi sağlayacaktır. Bu netleştirme için, Gosta Esping-Anderscn 
tarafından geliştirilen ve başka incelemelere de temel olmuş refah rejimleri 
yaklaşımından yararlanılacaktır. Bu yaklaşım farklı sosyal politika biçimlerinin 
sın ıf ilişkilerine olan etkisinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

5 Sınıf bilincinin oluşumunu çözümlemek için Mann (1997; 1996) eserlerinde M arx'a dayanarak 
yaptığı bir s ın ıf bilinci oluşumu modeli kullanmaktadır. Buna göre sınıf bilinci dört aşamada gelişir. 
Özdeşlik algısı (kişinin kendisini işçi sınıfının üyesi olarak görmesi), Karşıtlık algısı (işverenler ve 
yöneticilerle işçilerin çıkarlarının birbirine karşıtlığı), Bütünlük algısı (sınıfsal çıkarların özdeşlik 
ve karşıtlığının tüm toplumsal ilişkilerde geçerli olduğu algısı) vc A lternatif tasarımına sahip oltııa 
durumu (kapitalizme alternatif bir iktidar ilişkisi tasarımı) (Mann, 1996: 27).
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Esping-Andersen (2006) refah rejimi kavramıyla, toplumsal risklere ilişkin 
sorumlulukların piyasa, aile ve devlet arasında nasıl paylaşıldığını incelemektedir. 
Yaklaşım bir yönüyle refah devletine dair sosyal-demokrat görüşle ilişkilidir. 
Sosyal demokrat yaklaşım sendikal ve parlamenter mücadeleler ile işçi 
sınıfının refah kazanım lannı elde ettiğini ve refah uygulamalarının düzeyi ve 
biçiminin, sınıflar arası güçler dengesine bağlı olduğunu belirtm ektedir (Esping- 
Andersen, 2006: 12). Parlamenter mücadele yoluyla sermaye çıkarları ile çelişen 
uygulamaların gerçekleştirilebileceğine dayanan bu görüşe göre, refah devleti 
uygulamaları sadece piyasanın yarattığı sorunları çözmekle kalmaz. Çok daha 
önemlisi, refah devleti uygulamaları işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak ve 
piyasaya olan bağımlılıklarını azaltarak işçiler için çok önemli bir güç-kaynağı 
sağlar. İşgücü piyasasındaki rekabetin böldüğü ve katmanlaştırdığı işçiler, refah 
devleti sayesinde dayanışm a ve kollektif eylem geliştirmelerinin önünde engel 
yaratan piyasa baskısını hafifletebilirler. “Sosyal hakların gelişimi, yoksulluğun 
azaltılm ası,... işçi sınıfının kollektif eyleminin gereği olan güç ve birliği sağlar.” 
(Esping-Andersen, 2006: 16).

Emeğin yeniden üretiminin piyasa dışı biçimlerinin tasfiyesi, Esping-Andersen 
(2006:21) tarafından emeğin metalaşması olarak anlaşılmaktadır. Modern sosyal 
haklar ise, kimi hizmetlerin bir hak bağlamında kavranmasını sağlayarak meta 
ilişkisinin etkisini sınırlayabilirler ve emekçilerin piyasaya olan bağımlılıklarını 
azaltabilirler. Fakat bu noktada piyasaya bağımlılık derecesi önem kazanmaktadır. 
Gelir-ölçümüne dayalı yardım programlarının kapsamı düşük olduğunda ve 
bir toplumsal damgalama özelliği taşıdığında meta-dışılaştırma etkileri sınırlı 
olacaktır/’ M eta-dışılaştırmanın sın ıf oluşumu bağlamındaki etkisi, işçileri 
atomize eden piyasa ilişkilerinin geriletilmesi ve kolektif eylem olanağı yaratma 
potansiyelidir. Esping-Andersen (2006:22)’ye göre işverenler esas olarak sosyal 
politika düzenlemelerinin bu yönüne karşı çıkmakta ve bu etkilerini geriletmeye 
çalışmaktadır.

Esping-Andersen (2006: 23) çalışmasında sın ıf ve yurttaşlığa ilişkin sosyal 
haklar arasındaki ilişkiye dair önemli bir soruyu önümüzde koymaktadır:

“Sosyal politika nasıl bir toplumsal tabakalaşma sistemini 
desteklemektedir? Refah devleti, sadece eşitsizliğe müdahale eden ve 
bir şekilde eşitsizliği azaltan bir mekanizma değildir; kendi haliyle 
de bir tabakalaşma sistemidir. Toplumsal ilişkilerin kurulmasında  
akti f  bir etkendir. ”

6 İkinci bölümde yoksulluk söyleminin gelişimine ilişkin yapılan tartışmada da belirtildiği gibi bu tür 
programlar ayrıca işçi sınıfı içinde bir parçalanma yaratma etkisine de sahiptir. Jones (1983: 71-4) bu 
sorunu özellikle neoliberalizmin ilk yükseliş yıllarında tartışmıştır.
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Refah devletlerinin gelişimiyle sosyal politikanın sınıfsal ve kesimsel 
farklılaşmaları ortadan kaldırmakta olduğu ya da en azından sınıflar arası 
mücadeleyi gerektirdiği tezi yaygınlaşmıştır. Esping-Andersen (2006: 55-6) 
bu tür yaklaşımlara gelir bölüşümüne fazla odaklandıkları gerekçesiyle karşı 
çıkmıştır. Gelir dağılımı eşitsizliklerinin azalmakta olduğu iddiası gerçek olsa 
bile, gelir dağılımı refah devletinin yarattığı toplumsal tabakalaşmanın sadece bir 
unsurudur.

“ Yaşam standartlarındaki eşitsizlikler azalmakta olsa dahi, esas s ın ıf  
ve statü konumları varlıklarını sürdürebilir.. Refah devleti, gelirin  
yeniden bölüşümünii sağlayan rolü dışında s ın ı f  ve statü ilişkilerini 
çeşitli biçimlerde şekillendirir’’ (Esping-Andersen, 2006: 57-8).

Eğitim sisteminin kuruluş biçimi, bunun toplumsal hareketliliğe etkileri bu 
biçimlendirmenin bir yönüdür. Yine, toplumsal hizmetler, kadınların gerek aile 
içindeki gerekse de işgücü piyasası içindeki konumlarını etkilemektedir. Esping- 
Andersen (2006) konuyu gelir koruma sistemleri özelinde değerlendirmiştir. 
Refah harcamalarının hacmi bu bağlamda ikincil önemlidir. Aslolan refah devleti 
hizmetlerinin nasıl kurumsallaştığı, hangi sorumluluk ve yükümlülüklere sahip 
olduğudur.

Esping-Andersen’in (2006) çalışmasında üç temel refah rejimi tanımlanmıştır. 
Bunlar liberal, m uhafazakâr ve sosyal-demokratik refah rejimleridir. Liberal 
refah rejimi servet ölçümüne dayanır ve belirli miktarda evrensel transfer ve 
sosyal sigortacılığı içerir. Liberal iş etiğinin hâkimiyetinin sağlanmaya çalışıldığı 
bu rejimde, refah yardımı alanların piyasaya bağımlılıklarının sınırlandırılması 
en alt düzeyde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, yardım lar gelir-ölçiimü 
sistemlerinin bir özelliği olan toplumsal dam galanma özelliği taşımaktadır. 
Bu rejimde refahın ana unsuru piyasa olarak görülm ektedir ve devlet piyasa 
mekanizmasının önünü açmayı hedefler. Bu rejimde meta-dışılaştırma en düşük 
seviyededir. Bu tipolojinin en önemli örnekleri ABD, Kanada ve Avustralya’dır 
(Esping-Andersen:, 2000: 26-7).

İkinci refah rejimi ise ırıuhafazakâr/korporatist refah rejimidir. Tarihsel 
olarak korporatist-devletçi geleneğe yaslanır. Bu rejimin temel özelliği piyasanın 
etkinliğinin ve metalaşmanın liberal rejime göre sınırlı oluşudur. M uhafazakâr 
refah rejimi genel olarak Kıta Avrupası ülkelerinde görülür ve statü ayrıştırmasına 
dayanır. Bu rejimde devlet bir refah üreticisi olarak piyasayı geri plana itmiştir. 
Bir diğer önemli özellik ise, refah uygulamalarının ve özellikle sosyal güvenlik 
sisteminin statü ve meslek gruplarına göre farklı kurumsallaştırılmış olmasıdır 
(Esping-Andersen:, 2000: 27).

6 3 8 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı'ya  Arm ağan



Uçiincü refah-rcjimi sosyal-demokrat refah rejimidir. Bu rejim evrensellik 
ilkesine dayanır. Bu rejimde toplumsal hakların metalaşmasmın sınırlandırılması 
en gelişkin düzeydedir. Evrenselci programlara dayanan bu model piyasayı 
büyük oranda dışlar ve evrensel dayanışmayı refah devleti lehine olacak şekilde 
inşa eder. Refah uygulamalarının evrensel niteliği mavi yakalı çalışanların beyaz 
yakalı çalışanlar ve kamu çalışanlarıyla aynı haklara sahip olması sonucunu 
getirmektedir. Bu rejimin bir başka önemli özelliği de tam istihdamı temel 
hedeflerinden birisi olarak almasıdır. (Esping-Andersen:, 2000: 27-8).

Refah rejimleri tipolojilerinin güncel gelişm eler açısından öneminin 
anlaşılabilmesi için, liberal refah rejimlerinin toplumsal tabakalaşma etkisinin 
özellikleri belirtilmelidir. Liberal refah rejimlerinin görüldüğü ülkelerde, tarihsel 
gelişim içinde liberal ilkelerle çelişen kimi uygulam alar7 görülebilmiş olsa 
da, üçlü bir yapı öne çıkmaktadır. Refah uygulamaları kapsamındaki nüfusun 
en yoksul kesimi için gelir-ölçümiine dayalı yardım program lan vardır ve bu 
programlar ciddi bir toplumsal damgalama etkisi8 göstermektedir. Ortada bulunan 
bir kesim ise sosyal sigorta sistemine dayalı olarak refah hizmetleri almaktadır. 
Gelir durumu daha iyi olan üst tabaka ise refah alanına ilişkin ihtiyaçlarını piyasa 
dolayımıyla karşılamaktadır. Bu özellikleriyle, liberal refah rejimleri büyük 
ölçüde piyasanın yarattığı tabakalaşmayı yeniden üreten bir özellik taşımaktadır 
(Esping-Andersen:, 2000: 61-5).

Yukarıda belirttiğimiz gibi, refah uygulamaları piyasanın etkilerini dizginlediği 
ölçüde işçi sınıfı hareketlerine güç katabilmektedir. Meta-dışılaşmaııın en düşük 
olduğu liberal refah rejimlerinde, piyasanın yarattığı eşitsizlikler etkilerini 
en yüksek oranda sürdürmektedir. S ınıf oluşumu açısından da bu, piyasanın 
parçalayıcı etkisinin sürmesi anlamına gelmektedir.

Esping-Andersen’in ilk olarak 1990’da yayınlanmış olan çalışması gelişmiş 
kapitalist ülkelere ilişkindir. Bu çalışmanın analiz etmediği ülkeler ise daha sonra 
refah rejimleri literatürü içindeki diğer çalışm alar tarafından incelenmiştir. Güney 
Avrupa devletlerine ilişkin çalışm alar bunlardan birisidir. Ferrera (2006: 218) 
Güney Avrupa refah rejimlerinin dört temel özelliğini şu şekilde özetlemektedir:

7 Bunlara bir örnek olarak 1908 yılında İngiltere'de katkıya aktiieryal dengelere dayalı olmayan yaşlılık 
sigortası uygulamasının kabul edilmesi gösterilebilir. Fakat bu örnek dahi, sosyal politika alanındaki 
gelişmelerin sınıf mücadelesi ile ilişkisinin bir kanıtı olarak anlaşılabilir. Esping-Anderseıı’a (2000: 
64) göre, bu uygulamanın esas hedefi işçi sınıfının farklı kesimleri arasındaki parçalanmanın daha da 
kcskinleştirilmesidir.

8 Danimarka’da 1891 yılında büyük oranda gelir-ölçümiine dayalı destek programlarına benzer bir 
yaşlılık desteği programı uygulamaya konmuştur. Bu program İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm 
yurttaşları kapsayan evrensel bir emeklilik sistemi haline getirildiğinde birçok orta-sınıf DanimarkalI  
programın geçmişinden gelen yoksulluk ve bağımlılık şeklindeki damgalayıcı etkisi sebebiyle 
programa katılmaktan çekinmişlerdir (Esping-Andersen, 2000: 62).
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Gelir desteğine mahsus ‘a şırd ık la r’; koruma kapsamındaki 
geniş boşluklar ile birlikte giden doruğa ulaşmış cömertlik, 2- Sağlık 
hizmeti alanında kurumsal korporatizmden kopma ve evrensel ilkeler 
üzerine kurulmuş bir ulusal sağlık hizmetinin (kısmen) kurulması,
3- Genel eğilim olarak, sosyal refah atanında devletin az varlık 
göstermesi ve kamu ile kamu dışı kurum ve kuruluşlarının birlikte 
varlık göstermesi, 4- Klientalizmin sürmesi ve bazı durumlarda 
nakit yardım larının seçici dağıtım ında hayli gelişkin 'patronaj 
sistemleri 'nin oluşturulması. ”

Ferrera (2006) Güney Avrupa refah modelinin refah sunduğu kesimler 
arasında bir kutuplaşma yarattığını belirmiştir. Bir yanda, kayıtlı ve kurumsal 
emek piyasasında istihdam şansı bulanlara yönelik cömert programlar bulunurken, 
düzensiz ve informel istihdam şansı bulabilenlere yönelik yardım lar son derece 
düşüktür (Ferrrera, 2006:198-9). Bu tü rb irıefah  rejimi ise refah uygulamalarından 
yararlananlar arasında bir kutuplaşma yaratmaktadır.

Bu ülkelerde görülen bir diğer özellik ise, refah hizmetlerinin sunumunda 
-ilgili hizmet forınel olarak evrensel bir şekilde tanımlansa da- görülen klientalist 
bağların etkililiğidir. Bu durum Ferrera (2002: 209-10)’a göre bu rejimlerin ayırt 
edici bir diğer özelliği olan tikelcilik (particularism) yaratmaktadır.

Gelişmiş ülkelerde de görüldüğü belirtilen sosyal yardımların siyasal amaçlara 
göre dağıtılmasının Güney Avrupa örneğinde büründüğü doğrudan ve kişisel 
biçim bu ülkeleri Esping-Andersen’ın sınıflandırmasındaki diğer ülkelerden 
ayıran bir başka özelliktir (Ferrera, 2006: 210).

"İtalyan partileri ... büyük ölçüde "kitlesel pa trona j’’ partileri 
olarak görülebilir. Bu tip partiler oy kazanabilmek için seçmenlerine 
kamu sektöründe iş olanağı temin etmek ya  da refah bürokrasisinden 
teşvik almada yardımcı olmak gibi değişik yollarla menfaat 
sağlamaktadır. ... Sottogovernonıın (devlet teşekkülleri, çeşitli 
kamu kurum lan sosyal güvenlik fonları vb. yoluyla verilen çeşitli 
menfaatler) genişlem iş alanı, bıı tikelci alışverişin ana m erkezidir ve 
burada sosyal destekler, kullanılan rayiçlerden sadece biridir. Refah 
devletinin seçmene yönelik amaçlar doğrultusunda klientalistik 
olarak kullanımı iki türlü gerçekleşmektedir: I) Refah yönetim inin  
partizan şekilde (sadece yönetici kadronun üst kademelerinde değil, 
özellikle yardımların keyfi şekilde dağıtılabildiği alt kademelerde) 
içine girilerek 2) Refah yönetimini, gene yardım  dağıtımında keyfi 
güce sahip özel alt komisyon ya  da komiteler kurup yo k  sayarak " 
(Ferrera, 2006: 210-11).
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“Evrenselci bir siyasi kültür ve katı, Weberei, kendi kurallarının yönetiminde 
adil bir devlet anlayışı içine oturtulmamış” (Ferreıa, 2006: 216), siyasi güç 
ilişkilerinin (tikclci bir şekilde) etki alanında olan refah hizmetleri sunumu, kriz 
dönemlerinde sosyal bütünleşmenin korunması ve sağlanmasında önemli işlevler 
yüklenmektedir.

G eof Wood ve lan Gouglı (2006) da gelişmekte olan ülkelerde refah rejimi 
analizlerinde aile, devlet ve piyasaların ötesinde informel ilişki ağlarının önemini 
belirtmektedirler. Karşılıklılık ilkesi etrafında görülen dar ölçekli dayanışma 
biçimleri bu ağların bir ölçeğini oluştururken, daha geniş bir ölçekte ise bu 
informel ilişki ağları hiyerarşik ve klientalist ilişkilere dayanmaktadır (Wood/ 
Gough, 2006: 1696). Formel güvence biçimlerinin sınırlılığı gelişmekte olan 
ülkelerin ortak özelliği olarak öne çıkmaktadır ve bu yüzden Wood ve Gough 
(2006: 1697), bu ülkelerde refah rejimlerinin analizinde sadece meta-dışılaştırma 
ilkesi çerçevesiyle yetinilemeyeceğini ve analize klientalizm-dışılaştırmanm 
(declientalism )daeklenm esi gerektiğini iddiaetmektedirler.Yazarlariçin klientalist 
ilişkilerin aşılması bu rejimlerin dönüşümü açısından önem taşımaktadır. Zira bu 
ilişkilerin varlığı sivil toplumun gerçek anlamda gelişmesinin önünde engeller 
yaratabilmektedir. Fakat klientalist ilişkilerin aşılabilmesi ancak alternatif refah 
uygulamalarının sahici bir şekilde uygulanabileceği bir çerçeve ile mümkün 
olacaktır (W ood/Gough, 2006: 1708). Bu belirleme ise, neoliberalizme uygun bir 
şekilde, sosyal hak dışına çıkarılmış sosyal yardımların dağıtılmasında klientalist 
ilişkilerin varlığının, sın ıf oluşumu açısından yıkıcı etkilerinin artışına işaret 
etmektedir.

M etalaşmanın gelişmiş ülkelere oranla daha sınırlı oluşu ve iş gücü piyasasının 
işleyişindeki sorunlar, Wood ve Gough (2006: 1698)’e göre devletin eşitsizliklere 
müdahale etme kapasitesini de olumsuz etkilemektedir. Bu ise hükümet dışı 
örgütlerin ve ilişki ağlarının daha fazla önem taşıdığı bir toplumsal ilişkiler setine 
işaret etmektedir.

"Bu durum, ... hak ve yükümlülüklerin (kimi durumlarda güvenceli 
bir şekilde) toplumsal ilişkilerin ve kültürel beklentilerin informel 
alanlarında da bulunabileceği anlamına gelmektedir. Bu alanların 
bir kısmı fo rm eI olarak organize olmuştur (kilise ve camiler, yardım  
dernekleri, hükümet dışı örgütler ve genel olarak yardımseverlik), 
diğerleri ise bazı klientalist ve karşılıklılık (özellikle akrabalık) 
düzenlemelerinde daha kişisel bir özellik taşım aktadır” (Wood/ 
Gough, 2006: 1698).
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Esping-Andersen’m, birinci bölümde tartışılmış olan, refah rejimlerinin 
toplumsal tabakalaşmayı biçimlendirdiği, sınıflar arasındaki giiç-kaynakları 
dağılımını etkilediği gibi özellikleri Wood ve Gough (2006: 1699) tarafından da 
kabul edilmektedir. Bu çerçevede, gelişmekte olan ülkeler refah rejimine ilişkin 
yukarıda aktarılmış olan özelliklerin sın ıf ve tabakalaşma süreçleri bağlamında 
da değerlendirilmesi gerektiği ve sın ıf oluşumuna etkide bulundukları açıktır.

Wood ve Gough (2006: 1705)’e göre, bir çok Latin Amerika ülkesinde İkinci 
Dünya Savaşı sonrası dönemde devletin özellikle sosyal güvenlik sisteminde 
önemli ölçüde yer aldığı bir yapılanma bulunmaktadır. Güney Avrupa refah 
rejimlerine benzer şekilde, Latin A m erika’da da formel sektörde düzenli 
çalışan işçilerin dahil olduğu sosyal sigorta sistemleri bulunmaktadır. Bu ise, 
kamu sektörü işçileri ve kentsel sanayi işçileri arasında, refah hizmetleri ve 
haklarının geliştirilmesine yönelik bir ittifak doğurmuştur. Fakat, yine Güney 
Avrupa refah rejimlerine benzer şekilde, burada da ekonominin ikili karakteri 
sebebiyle, informel sektörde çalışan köylüler, topraksız tarım işçileri, kentsel 
işsizler ve marjinal işçiler kamusal korumaya dahil olamamışlardır. Bu kesimlere 
yönelik olarak kimi destek programları görülebilm ektedir (Wood/Gough, 2006: 
1705). Latin A m erika’da devletin, kapsamı sınırlı da olsa, refah alanında etkin 
olmasının da etkisiyle, bu durum, korporatist-informel refah devleti rejimi olarak 
kavramsallaştırılmaktadır. Neoliberal dönüşümün sosyal politika alanındaki 
yansımaları ise bu yapıları da dönüştürmektedir ve Latin Am erika’daki refah 
rejimlerinin liberal-informel bir biçim aldığı belirtilmektedir (Wood/Gough, 
2006: 1705).

Bu noktada, buraya kadar incelenmiş olan merkez kapitalist ülkelerin 
dışındaki refah rejimlerine ilişkin çalışmaların da yardımıyla sın ıf oluşumu ve 
sosyal politika ilişkisine dair çıkarılabilecek sonuçlara geçilebilir. Güney Avrupa 
refah rejimlerine ilişkin yukarıda yapılmış gözlemler, bu kapsamdaki ülkelerde 
muhafazakâr refah rejimlerine benzer şekilde parçalanmış mesleki ya da 
sektörel sigortacılık sistemleri ve aile kurumunun temel alınması gibi özellikler 
göstermektedir. Fakat bundan daha önemli olarak, bu refah rejimi kapsamında 
incelenen ülkelerde refah hizmetlerinin sunumunda tikelci özellikler gösteren 
bir dağıtım mekanizması bulunmaktadır. Bu ülkelerde sosyal politikanın siyasal 
kontrol amacıyla kullanılış biçimi daha önce incelenmiş olan refah rejimlerinden 
farklılaşmaktadır. Burada refah hizmetlerinin sunumu siyasi destek amacına 
göre kurgulanmış gözükm ektedir ve bu siyasi amaç için de tikelci bir yaklaşımın 
varolduğu görülmektedir. Refah hizmetlerinin (yurttaş, meslek sahibi, müşteri 
vb. gibi) hangi statü üzerinden kurgulandığı, daha önce de belirtildiği gibi, çıkar 
algısının maddi zeminini ve dolayısıyla zümresel-sınıfsal kimlik oluşumunu

6 4 2 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan



etkileyebilmektedir. Yurttaşların oylarını elde etmek üzere sosyal politikanın bu 
şekilde tikelci bir kullanımı ise, devletin emeğin toplumsal yeniden üretiminde 
doğrudan etkide bulunduğu alanlarda sın ıf oluşumuna, ABD örneğinde gösterildiği 
üzere, olumsuz bir etkide bulunacaktır.

Daha önce, K atznelson(1992)’nin, emeğin yeniden üretiminde sın ıf dışı siyasal 
ilişkileri ve kimlik ilişki ve ağlarının devreye girişinin, sendikal örgütlenmenin 
var olmasına rağmen bütüncül bir sın ıf bilinci ve hareketinin gelişimini 
engelleyici/parçalayıcı etkisini vurguladığı belirtilmişti. Wood ve Gough (2006) 
da, enformel güvence rejimlerinde, devletin etkin olamadığı refah alanlarında 
sın ıf dışı kimliklere dayalı olarak kurulan ve hak-sorumluluk ilişkilerini de 
içeren enformel ilişki ağlarının refah alanındaki etkilerinin altını çizmiştir. Bu 
bağlamda, ister 19. yüzyıl ABD örneğinde ve günümüzdeki refah rejimlerinde 
siyasal partilerin devrede olduğu biçimlerde olsun, isterse de günümüzde 
enformel güvence rejimleri olarak tanımlanan ülkelerde görülen biçimiyle sınıf 
dışı kimliklere, özellikle de dinsel ya da etnik kimliklere dayalı geniş enformel 
ağların devrede olduğu biçimlerde olsun, emeğin yeniden üretiminde sınıf-dışı 
ilişki ağlarının etkinlik gösterdiği toplumsal ortamların sın ıf oluşumunu olumsuz 
etkilediği belirtilmelidir. Formel ve enformel istihdam biçimlerindeki farklılığın 
derin olduğu ortam lar ise, hem işçi sınıfı içi parçalanmaya farklı çıkar algıları 
sebebiyle maddi zemin hazırlayabilmekte, hem de neoliberal stratejinin etkinliği 
açısından kamusal ve hak temelli refah uygulamalarına karşı ideolojik saldırının 
etkin olabileceği bir temel hazırlamaktadır. Bu değerlendirm eler bir sonraki 
bölümde Brezilya’da yaşanmakta olan dönüşüm örneğinde kısaca tartışılacaktır.

III. Sosya l Polit ikada N eolibera l D ö n ü şü m e B ir  Ö rnek: Brezilya

Dünya genelinde artan toplumsal eşitsizlikler ve yoksulluk, günümüzde, 
sermaye birikiminin istikrarını etkileyebilecek sorunlar yaratabildiği ölçüde 
sermaye açısından çözülmesi/yönetilmesi gereken bir sorun haline gelmektedir. 
A rjantin’deki işsiz işçiler hareketinin elde ettiği toplumsal güç ve neoliberal 
hükümetlere karşı geliştirdiği muhalefet bunun somut bir örneğidir. Dolayısıyla, 
yedek işgücü ordusu ve bunun da ötesinde ‘mutlak yoksulluk’ altında yaşayan 
kitlelerden oluşan ve kapitalizmin bir sonucu olan artı-nüfusun yönetilmesi 
neoliberal stratejinin önemli bir unsurudur. Bu bağlamda, D B’nin yoksullukla 
savaş programı, Cam m ack’a (2003:44) göre neoliberal stratejiden bir kopuşu 
ifade etmez, fakat bu projenin tamamlayıcı bir unsurudur. Cammack (2003:45), 
D B ’nin yeni stratejisiyle hedeflenenleri şöyle sıralamaktadır: Halen çalışmakta 
olan işçilerin iş devirlerinin sermaye açısından daha esnekleşeceği bir işgücü 
piyasası oluşturulması; ücretli çalışma ilişkisinin dışında yer alan toplumsal

Prof. Dr. A lpaslan Işık lı'ya  A rm ağan 6 4 3



kesimlerin esnek işgücü piyasasına dahil edilmesi; ve nihayet yaratılan mutlak 
yoksulların yoksulluk durumlarının yönetilmesi ile hem geleceğe dair yedek 
işgücü ordusu oluşturulması hem de diğer işçileri disipline etmeye yönelik güçlü 
biraracın yaratılmasıdır. Bu yönelişin işçi sınıfına etkileri özellikle neoliberalizmin 
siyasal istikrarı bağlamında önemlidir. Güçlü bir işçi partisinin iktidarda olduğu 
Brezilya’da yaşanmakta olan durum, bu tartışmanın somutlaştırılması için önemli 
bir örnek teşkil etmektedir.

Brezilya’da neoliberal programın sürdürülüşü ve bunda Brezilya İşçi 
Partisi’nin rolü, hak temelli ve örgütlü işçi sınıfının merkeze alındığı bir sosyal 
politikadan yoksulluğa odaklı ve yoksulluk yardımlarına dayanan yeni sosyal 
politika ortamına geçiş açısından önemli bir örnektir. Kökleri 1970’lerin sonunda 
gelişen militan sendikal harekete dayanan Brezilya İşçi Partisi, işçi sınıfının ve 
topraksız köylülerin örgütlü ve organik bağlara sahip desteğine dayanarak iktidara 
geldiği günden bu yana neoliberal stratejiden kopuş yönünde bir yönelime sahip 
olmamıştır. Brezilya’da, özelleştirme, kuralsızlaştırma, uluslararası ticaret 
ve fınans ilişkilerinin serbestleştirilmesi politikaları halen sürdürülmektedir 
(M arques/M endes, 2007; Botio, 2007).

Sağlık sisteminin özelleştirilmesi sürecini sürdürüp, sosyal güvenlik sisteminde 
sistemden yararlananlar aleyhine uygulamalara imza atmış olan ve hak temelli 
sosyal refah uygulamalarını gerileten İşçi Partisi (M arques/M endes, 2007: 22), 
işçi sınıfının örgütlü gücüne dayanarak geldiği iktidarda neoliberal stratejiyi 
sürdürmek gibi çelişkili bir pozisyon almıştır. Türkiye’deki gelişmelere de benzer 
şekilde, ulusal tasarrufların arttırılması ve faiz dışı fazla sağlanması gibi hedefleri 
içeren sosyal güvenlik sistemindeki dönüşüm, devletin verimsizliği ve kamu 
çalışanlarının imtiyazlı konumu-tembelliği eleştirisi ile gerekçelendirilm iştir 
(M arques/M endes, 2007: 23).

Botio (2007: 116), Brezilya’da neoliberal yönelişin gerek burjuvazinin 
çeşitli kesimlerinde gerekse de işçi sınıfında birçok tepki doğurmasına karşılık 
sürdürülebiliyor oluşunun ancak sınıfları oluşturan farklı kesim ve tabakaların bu 
süreçten nasıl etkilendiklerinin incelenmesi ile anlaşılabileceğini belirtmektedir. 
İşçi sınıfı ve köylülük içindeki farklı kesimler, B otio’ya göre (2007: 122), 
devlet ve egemen sınıflar ile farklılaşmış ilişkilere sahiptirler ve halk sınıflarının 
bir kısmının neoliberal programın sürdürülmesi konusunda destek verdiği 
gözlenebilir. Neoliberal programın alternatifsizliği fikrinin ideolojik etkisi kadar, 
İngiltere örneğinde de gösterdiğim iz gibi, hükümetlerin işçi sınıfının görece 
avantajsız kesimlerinden yükselen tepkileri, verimsiz ve çürümüş devlet imgesine 
ve ayrıcalıklı memurların kamunun sırtında yük olduğu önermesiyle işçi sınıfının
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diğer kesimlerine kanalize edebilmesinin de etkisi vardır (Botio, 2007:122-6). 
Lula, bir işçi partisinin lideri olmasına rağmen önceki hükümetlerden devraldığı 
bu mirası sürdürmektedir.

“ Minimal devlet” doğrultusunda atılan adımlar için bir yandan işçi sınıfının 
en örgütsüz ve yoksul kesimlerinin tepkileri yukarıda belirttiğimiz gibi 
yönlendirilirken öte yandan da bu kesimlere yönelik olarak yurttaşlık hakkı 
temeline dayanmayan seçici programlar, Brezilya İşçi Partisi lideri ve devlet 
başkanı Lula tarafından uygulanmaktadır.

2005 yılında Hükümetin yaşadığı bir siyasal kriz anında, bu programların politik 
etkisi kendisini göstermiştir. Bu dönemde Lula, öncelikle örgütlü işçi hareketini 
kendisine destek vermeye çağırmış, fakat işçi sınıfının örgütlü kesimleri Lula’ya 
destek mitinglerine değil aksine m uhalif mitinglere kitlesel olarak katılmıştır. 
Lula ise, örgütlü işçi hareketinin verdiği destekteki bu azalmaya karşılık olarak, 
sosyal yardım programlarını yönlendirdiği işçi sınıfının örgütsüz ve cn yoksul 
kesimlerinin katılımını sağlamak için bu kesimlerin yaşadığı bölgelerde mitingler 
düzenlemiştir (Botio, 2007: 127). Örgütsüz ve yoksul işçiler arasında özelleştirme 
taraftarlığının yaygın olduğu ve kamu çalışanlarının ayrıcalıklı olarak gördükleri 
konumlarına dair bir tepkinin gelişmiş olduğuna dair çalışm alar bulunmaktadır 
(Botio, 2007: 131). Bu resmi tamamlayan bir diğer önemli özellik ise, şartlı nakit 
transferlerine dayalı olan yardımların finansmanının yeni kaynaklar yaratılarak 
değil ama sosyal vatandaşlık hakkına dayalı olarak devletin sorumluluğundaki 
eğitim ve sağlık gibi alanlara ayrılan kaynakların kısılmasıyla sağlanıyor 
oluşudur.

Sendikal muhalefetin neoliberal proje açısından sorun yaratacağı bir ortamda, 
Lula hükümetinin geliştirdiği bu yoksullukla mücadele programı neoliberal 
programın sürdürülmesi açısından da önemli bir kitle desteği temeli yaratmıştı 
(M arques/M endes, 2007: 28). Faiz dışı fazla politikalarının sürdürülmesi ile 
örgütlü kitlelerin talepleri arasındaki çelişki, örgütlü işçi hareketinin desteğini 
almayı olanaksızlaştırm ıştır (M arques/M endes, 2007: 29) Lula’nııı uyguladığı 
sosyal politika araçlarıyla yeni bir kitle desteği sağlamasının önemi burada 
düğümlenmektedir.

Lula hükümeti, bu programı sürdürürken, evrensel sosyal politika fikrinden 
uzaklaşarak ve en yoksullara yönelik yardımlara odaklanmış bir politika ile 
örgütlü işçileri sosyal politika alanından dışlamakta ve piyasa despotizminin 
disipline edici kollarına terk etmektedir (M arques/M endes, 2007: 31).
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Sonuç

Sosyal politika alanında 1970’lerin sonlarında başlayan dönüşüm sosyal 
politikayı yurttaşlık haklarıyla ilişkisinden koparan bir biçimde halen sürmektedir. 
Emekçilerin sorunlarını temeline alan bir biçimden yoksullara odaklı ve 
kamusal niteliği gerilemiş sosyal politika biçimlerine geçiş çeşitli bağlamlarda 
tartışılmaktadır.

Sosyal politikanın neoliberalizm çağındaki dönüşümünü emek-sermaye 
ilişkisi çerçevesinde anlayabilmek için bu çalışma sın ıf oluşumu ve refah rejimleri 
literatürlerinden yararlanmıştır. İşçi sınıfı oluşumu, işçiler arasında kesimsel çıkar 
farklılıklarını aşma, kendi aralarında çıkar özdeşliği kurarken sermayedarlara 
karşı karşıtlık algısını geliştirme ve güncel sömürü deneyimlerinin tüm toplumsal 
ilişkileri belirleyen bir ilişki olduğunun bilincine ulaşma süreçleriyle gelişir. 
Kimi sosyal politika biçimleriyse, hem işçi sınıfı içi kesimsel ayrımları yeniden 
üreterek hem de emeğin yeniden üretiminin ölçeğini ulusaldan yerele kaydırarak 
sın ıf oluşumuna ket vuran bir özellik taşıyabilir.

Sosyal politika alanında yaşanan gelişm eler bu çerçevede anlaşılmalı ve 
değerlendirilmelidir. Her bir sosyal politika biçimi aynı zamanda sınıfsal 
ilişkilerinin biçimlenmesini etkilemektedir. Sosyal politika alanındaki güncel 
dönüşüm de, sadece em ek-gücünün metalaşmasını sınırlayan uygulamaların 
tahribi ile sınırlı kalmamış, sosyal politika sın ıf oluşumuna olum suz etkide bulunan 
biçimler almıştır. Sosyal politika alanında piyasa vurgusunun artması, kamusal 
hizmet sunumunun tasfiyesi ve piyasalaştırılması, sosyal politikanın piyasa ve 
gönüllü sektör eli ile düzenlenerek yurttaşlık kimliğine bağlı bir hak olmaktan 
çıkarılarak yardım biçimini alması sosyal politikanın yeni biçimlenişinin ana 
özellikleri olarak ön plana çıkmaktadır.

Refah rejimi literatürünün de gösterdiği gibi refah devleti uygulamalarının 
kimi biçimleri merkez ülkelerde bile işçi sınıfı oluşumunu olumsuz bir şekilde 
etkileyebilmekte iken, çevre ülkelerde gerek refah devleti uygulamalarının 
sınırlılığı gerekse de emeğin toplumsal yeniden üretiminde sınıf-dışı kimlik 
ağlarına dayalı klientalist ilişkilerin devreye girişi, bu ülkelerde sosyal politikaların 
yetersizliğinin ve tikelci biçimlerinin sın ıf oluşumu açısından çok daha olumsuz 
etkilerde bulunabileceği açıktır. Neoliberal strateji, devletin, emeğin toplumsal 
yeniden üretimindeki konumunu yeniden yapılandırılm adadır. Çevre ülkelerde, 
yaşanan piyasalaşma süreçlerine işçi sınıfının farklı kesimlerini parçalayan sınıf- 
dışı kimliklere dayalı yardım programlarının geliştirilmesi eklenmektedir. Bu 
durum işçi sınıfının bütüncül mücadele kanallarının gelişmesi ve güçlenmesi 
önünde önemli bir engel teşkil etmekte ve işçi sınıfının dekompozisyonuna/ 
çözülmesine yönelik neoliberal stratejinin önemli bir unsurunu teşkil etmektedir.
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İngiltere’de doçentlik çalışmalarım yürütmüş, 1971 yılında “Üniversite Doçenti” 
unvanını almış; 1980 yılında da profesör olmuştur.

Hocamızın Fakültemizdeki görevine m aalesef 1983 yılında 1402 sayılı Kanun 
uyarınca son verilmiş; ancak, kendisi bu konuda açtığı davaları kazanarak 1989 
yılında, 1985 yılından geçerli olmak üzere, Fakültemize öğretim üyesi olarak 
mahkeme kararıyla dönmüştür.

* Prof. Dr., AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı
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Ülkemiz genelinde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin esas 
itibariyle kurucusu rahmetli Hocamız Prof. Dr. Cahit Talas’tır; bu bölümler esas 
itibariyle Talaş Hocamızla özdeşleşmiştir. Prof. Işıklı Hocam da, bölümündeki 
diğer arkadaşlarıyla birlikte Hocamız, Prof. Dr. Cahit Talaş gibi. Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin ülke genelinde gelişmesi ve etkin 
olması için sürekli çaba göstermiş ve katkılarda bulunmuştur.

Prof. Işıklı Hocam, akademik çalışmalarını Fakültemizde rahmetli Hocamız 
Prof. Dr. Cahit Talas’ın asistanı olarak yürütmüş; onun açtığı ve çizdiği yolda 
akademik hayatını kararlılıkla sürdürmüştür. Bu çerçevede, Sosyal Politika, 
İktisat, Sendikacılık, Küreselleşme ve İşçi Sorunları konularında araştırma 
ve çalışmalar yapmış, lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. Kendisinin, bilim 
hayatına bu konularda önemli katkılar yapan çok sayıda ulusal ve uluslararası 
nitelikte kitapları ve makaleleri de bulunmaktadır.

Hocamız Işıklı, 1990-2008 yılları arasında, Fakültemiz Çalışma Ekonomisi 
ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim 
Dalı Başkanlığı, Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 
1990-1994 yılları arasında M ülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı, Ankara 
Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliği, Yükseköğretim  Kurulu Genel Kurul 
üyeliği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Genel M erkez Yönetim Kurulu üyeliği 
görevlerinde bulunmuştur. Işıklı Hocamız, halen Tüm Öğretim Üyeleri Derneği 
Genel Başkanlığını başarılı bir şekilde yürütmekte; her platformda öğretim 
üyelerinin sesi olmaktadır.

Prof. Işıklı Hocamız, akademik çalışmalarının zirvesindeyken 2008 yılında 
yaş haddinden emekli ayrılmıştır. Kendisi, emekliye ayrıldıktan sonra da, sanki 
hiç emekli olmamış gibi, akademik hayatına başladığı ilk günkü heyecanıyla ve 
bitmez tükenmez enerjisiyle, Fakültemizde derslerini vermeye devam etmiş ve 
halen de başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Işıklı Hocamız, çalışmaları, eserleri, renkli kişiliği, etkin hitabet ve yazma 
yetenekleri ile sürekli üreten bir araştırmacı olarak hep ön planda olmuş, akademik 
olgunluğu ve yönetim tecrübesiyle de örnek bir akademisyen olarak görülmüştür. 
Özellikle kendi alanındaki ülkem iz sorunlarına olan duyarlılığı, bu konulardaki 
bilgisi ile ülkemiz insanının refahı ve mutluluğu için, hep çözüm üreten ve yol 
gösteren kişi olmuştur.

Prof. Işıklı Hocamın, önemli özelliklerinden birisi de Atatürk İlke ve 
Devrimlcri doğrultusundaki ulusalcı kimliğidir. Bu çerçevede, Atatürk İlke ve

6 5 2 Prof. Dr. A lpaslan Iş ık lfy a  A rm ağan



Devrimlerinden, ülkemizin bölünmez bütünlüğünden ve laiklikten hiçbir şekilde 
taviz vermeden, her platformda çalışmalarını sürdürmüş; sık sık yurt içinde ve 
yurt dışında verdiği konferanslarla bu konuda halkımızın bilinçlenmesi için 
çaba göstermiş; özellikle Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından 2007 yılında 
düzenlenen Cumhuriyet M itinglerinde yaptığı konuşmalarla hafızalarda önemli 
yer edinmiştir.

İşıklı Hocam ile Fakültemizde Bölüm Başkanı ve Üniversitemizde de Yönetim 
Kurulu üyesi olarak uzun yıllar birlikte çalışma fırsatım ve şansım oldu. Kendisi, 
bu görevlerinde de, objektif, etkili düşünce yapısı ve yapıcı kişiliği ile her zaman 
güvenilen, sözüne itibar edilen bir kişi olmuştur.

Binlerce öğrenci ve çok sayıda akademisyen yetiştiren Prof. Işıklı Hocam, 
yukarıda belirttiğim fevkalade parlak akademik çalışmaları, çalışkanlığı, eserleri, 
renkli kişiliği ve renkli görevleri ile Mülkiye tarihinin seçkin akademisyenleri 
arasındaki yerini almıştır.

Kendisine, bundan sonraki yaşamında da çok sevdiği eşi ve ailesi ile birlikte 
sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.
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Alpaslan Işıklı’ya Dostluk ve Şükranla...

O n u r Ö ym en *

Değerli profesör Alpaslan İşıklı çok uzun ve verimli bir akademik yaşamdan 
sonra Siyasal Bilgiler Fakültcsi’nin yönetim üyeliğinden ayrılıyor. Bu ayrılış, 
fakülte için de Türk akademik lıayatı için de yeri doldurulması zor bir boşluk 
yaratacaktır.

Alpaslan Işıklı ile yakın dostluğumuz M ülkiye’deki öğrencilik yıllarımızda 
başladı. 1960’lı yılların başında öğrencilerin Türkiye’nin yeni koşullarında giderek 
daha etkili rol oynamaya başladıkları dönemde, Alpaslan İşıklı M ülkiye Talebe 
Demeği başkanlığına seçildi. Ben de aynı derneğin yönetim kurulundaydım. 
Hem kendi okulumuzda hem de genel olarak Türkiye’de bize büyük görevler 
düştüğüne inanıyorduk. Atatürk ilkelerinin güçlendirilmesi ve bütün öğrencilerin 
bu ilkelerin halka yayılması doğrultusunda ak tif rol oynamaları hedefimiz 
olmalıydı. Alpaslan Işıklı bu görevi büyük başarıyla yerine getirdi. A tatürk’e 
yönelik saldırılar sayıca çok az da olsa M ülkiye öğrencinin tepkisini çekiyordu. 
İşte o dönemde bir gün, A tatürk’ün İskenderun’daki heykeli bir bombayla havaya 
uçuruldu. Bu olay bütün Türkiye’de büyük yankı yaptı. Mülkiye talebeleri buna 
karşı derhal tavır koymalı ve İskenderun halkı ertesi sabah uyandığında yıkılan 
heykelin yerinde bir yenisini, hiç değilse bir Atatürk büstünü görmeliydi. Derhal 
Alpaslan Işıklı’yla Genelkurm ay’a gittik. Bize çok acele bir Atatürk heykeli veya 
büstü lazımdı. Genelkurmay yetkilileri bizim heyecanımızı paylaştılar ve büyük 
bir büstü A dana’daki bir askeri birlikten alabileceğimizi bildirdiler. Hemen o 
gece, Alpaslan İşıklı, Kutlu Özgüvenç ve daha birkaç arkadaşla birlikte bir taksi 
tutarak yola çıktık. Sabahın erken saatlerinde A dana’ya varmış ve büstü askeri 
birlikten almıştık. Oradan İskenderun’a geçtik. Gerçekten o gün öğlene varmadan

* 23. Döııcm İstanbul Milletvekili
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İskenderunlular yıkılan heykelin yerinde biiyük bir Atatürk büstü gördüler. 
İstanbul’dan da bizden biraz sonra Prof. Tarık Zafer Tunaya başkanlığında bir 
heyet İskenderun’a geldi. Birlikte büyük bir miting düzenledik. Orada Alpaslan 
Işıklı bütün Atatürkçülerin gözlerini yaşartacak etkili bir konuşma yaptı. Herkes 
gördü, Mülkiye gençleri daima A tatürk’ün eserine sahip çıkacak ve A tatürk’ün 
izinden ayrılmayacaktır.

Alpaslan Işıklı’nın döneminde Mülkiye öğrencileri Atatürk devrimleri 
doğrultusunda pek çok gösteri ve yürüyüş yaptılar. Ayrıca daha önce örneği 
görülmemiş bazı çağdaş kültür faaliyetleri gerçekleştirdiler. Örneğin, Ankara 
Konservatuarı Öğrenci Derneği Başkan Gürel Aykal’la anlaşarak M iilkiye’de 
konservatuar orkestrasına bir konser verdirdik. Mülkiye salonlarında çağdaş 
sergiler açtık. Okulun ses sisteminden yararlanarak klasik müzik yayınları 
yaptık. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Cüneyt G ökçer’le anlaşarak Mülkiye 
öğrencilerinin haftada bir gün çok ucuz fiyata Ankara opera binasındaki temsilleri 
izlemelerini sâğladık. Bütün bu çalışmalarımızda Alpaslan Işıklı bize öncülük 
yaptı ve destek oldu.

Daha sonraki yıllarda, Alpaslan Işıklı’yla dostluğumuz artarak devam etti. 
Onun Atatürkçü kimliğinin yanı sıra işçi haklarını savunan ve sosyal demokrasiye 
gönül veren bir bilim adamı kimliği kazanmasını M ülkiye’deki arkadaşları 
olarak övünçle izledik. Son olarak, 14 Nisan 2007 tarihinde Ankara Tandoğan 
M eydam ’nda düzenlenen mitingde Alpaslan İşıklı’nın yaptığı konuşma bir 
milyonu aşkın izleyiciyi derinden etkiledi.

Alpaslan Işıklı M ülkiye’den ayrılıyor. Ama Türk bilim hayatında, sosyal 
yaşamında çağdaşlığın, sosyal demokrasinin ihtiyaç duyduğu her alanda Türk 
toplumuna hizmet vermeye devam edecek.

Mütevazı kişiliği, alçakgönüllülüğüyle bütün tanıyanların gönüllerini kazanan 
Alpaslan Işıklı’dan Türkiye’den daha bekledikleri var.

Değerli dostum Alpaslan Işıklı’ya yeni hayatında yüksek başarılar ve esenlikler 
diliyorum.
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Bir Kavga Adamı: Alpaslan Işıklı

Şahin  M engü *

12 Eylül askeri darbesinin yayın organları ve gazeteciler üzerinde akıl almaz 
baskılar uyguladığı günlerde, Çalışma Bakanlığını kaldırmak amacıyla çalışmalar 
yapan Milli Güvenlik Konseyi’ne karşı direnç ve yapılmak istenenlerin olmazlığını 
anlatan makalelerin yer aldığı Arayış Dergisini çıkartıyorduk.

Uygulanan Sıkıyönetim Komutanlığı baskıları ve yürürlüğe sokulan Milli 
Güvenlik Kurulu kararlarına rağmen, Arayış Dergisini çıkartmaya çalışan 
Alpaslan Işıklı gibi iki elin parmak sayısı kadar yürekli insan, hiçbir gelecek 
kaygısı taşımadan, bulundukları unvanları, makamları tehlikeye atarak Arayış 
Yayın Kurulunda yer alıyor, Konseyin uygulamalarına karşı çıkıyordu.

A rayış’in daha birinci sayısında, “Çalışma Düzenindeki Değişiklikler” başlıklı 
yazısı ile Alpaslan Işıklı, askeri darbe ve sıkıyönetim uygulamalarının getirdiği 
değişiklikleri “genel olarak izlenen ekonomik ve sosyal politikaların doğal ve 
kaçınılmaz uzantıları” olarak belirledikten sonra, ülkede uygulama konulmaya 
çalışılan çalışma yaşamı ile ilgili olarak;

“Çalışma yasamı ile ilgili değişiklikler, 1961 anayasasıyla ve 1963 yasal 
düzenlemesiyle başlayan dönemin gerilerinde kaldığını gösteriyor. Ancak 
geçmişin serbest pazarlık ilkesi üzerine kurulu uygulamalar yerine nasıl bir 
alternatifin getirileceği de henüz belli değil.

“ İkinci Dünya Savaşı faşizmin yenilgisiyle sona ererken biçimlenmeye 
başlayan ‘özgür ve demokratik Avrupa’ içindeki yerimizi alırken, ülkemiz de, bir 
dizi sosyal ve siyasal dönüşümün gerçekleşmesine sahne olm uştur” diyordu.

Arayış Dergisinin 4 Nisan 1981 tarihli 7. sayısında yayımlanan “Çalışma 
Bakanlığı Kaldırılm am alıdır” başlıklı Alpaslan Işıklı imzalı makaleden

* Av., 23. Dönem Manisa Milletvekili
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alınmış olan yukarıdaki satırlar, Işıklı’nın onu tanıdığım 1980’li yıllardaki ileri 
görüşlülüğünün ölçütüdür.

30 yıla yaklaşan bir arkadaşlığın, zaman içinde bin yıllık bir geçmişi olan 
dostluğa dönüştüğü öncesizliği, zaman çarkında ağabeyim Alpaslan Işıklı ile 
paylaşmanın gururunu taşıyorum.

Alpaslan Işıklı, tanıdığım günden bu yana; “Günümüz koşullarını belirleyen 
egemen eğilimin Atatürkçülük ile çelişkisi de tam bu noktada düğümlenmektedir. 
Çünkü Atatürkçülük ülkemizde ulus devletin özünü oluşturan temel ideolojidir. Çünkü 
Atatürkçülük, ‘egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur’ demektir; ‘egemenlik kayıtsız 
şartsız uluslararası sermayenindir’ demek değildir.” diyebilen yüreklilerdendir.

“ Demokratik kurum lan, özgürlükleri, hakları kötüye kullanmış olanların, 
demokratik hukuk devleti kuralları içinde cezalandırılmaları doğaldır ve herhalde 
bunun yolları demokratik çerçeve içinde bulunabilir ve bulunmalıdır.

Buna karşılık, kurum lan, kuruluşları, hele özgürlüklerle hakları da tek tırnak 
cezalandırma yoluna gidilirse gerek üyesi bulunduğumuz ülkeler topluluğunda 
gerek kendi toplumumuzda bazı kaygılar uyanması doğaldır.

Ayrıca, çağ ve koşullar değiştikçe bazen kuram larda da değişiklikler 
gerekebilir; ya da ulusa veya demokrasiye yönelen tehlikeleri önlemek için bazı 
yasa değişiklikleri yapılabilir. Fakat bu değişiklikleri de, demokrasiden geriye 
dönüş, demokrasiyi sınırlama anlamına da gelecek biçimde değil demokrasiyi 
genişletecek, demokrasiye ve onun temel unsurları arasında yer alan işçi haklarına 
daha çok gerçeklik ve çağdaşlık kazandıracak biçimde yapma yollarını araştırmak 
uygun olur” diye yazdığı 28 Şubat 1981 tarihli Arayış Dergisinde yayımlanan 
“Demokrasi ve İşçi Hakları” başlıklı makalesinde söylediklerine bugün imza 
atmayacak demokrasi sevdalısı ve cumhuriyet yandaşı Türk vatandaşı yoktur, 
olmaz, olmamalıdır.

Günümüzde yaşanan emperyalist kuşatmayı işçi haklarındaki ve demokratik 
yaşamdaki gelinen noktayı dikkate aldığımızda, Alpaslan Işıklı’nın o günlerdeki 
öngörüsünü bugün değerlendirebilmek daha kolay gibi görünmektedir.

Alpaslan Işıklı, sözde aydınlardan farklı olarak, emperyalizmin saldırıları 
karşısında teslimiyetten değil, her zaman ulusal direnişten ve tam bağımsızlıktan 
yana tavır koymuş özgün bir düşünür ve aydındır. Onun Türk toplumuna gösterdiği 
yol, bilimin ışıklı yoludur.

Alpaslan Işıklı bir görevden ayrılabilir emekli olabilir ama Cumhuriyet ve 
demokrasi sevdalıları için, 1980’li yıllarda nasıl bir kavga adamı olarak mücadele 
etmişse bundan sonrada başvurulacak bir siyaset bilimci olarak düşüncelerine, 
fikirlerine başvurulacak bir anıt adamdır.
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Alpaslan Hocamız

M etin  Tiryakioğlu*

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı Hocamız, yaşamını sosyal politika ve endüstri 
ilişkilerine ve özellikle sendikacılığın gelişip, güçlenmesine adamış ülkemizin en 
seçkin bilim adamlarından biridir.

Bir bilim adamı için elbette hocalık esastır. O üniversitede binlerce genci 
yetiştirecek, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin araştırmacı 
ve bilim adamı kimliği kazanmasına katkıda bulunacak ve yapmış olduğu 
çalışmalarla insanlığın gelişiminin önünde bir fener ve öncü olacaktır.

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, üniversite yıllarında hocalık konusunda her zaman 
örnek olmuştur. Ancak Sayın Işıklı, sadece bir üniversite hocası, eğitim ve 
öğretimle uğraşan öğretim üyesi değil; aynı zamanda bir fikir adamı, ülkemizin 
çağdaş uygarlık idealine ulaşma m ücadelesinde önemli işlevleri olan değişik 
dernek ve kuruluşların oluşup gelişmesine katkılarda bulunan değerli bir 
liderdir.

Alpaslan Hocamız bu konuda yolundan hiç şaşmamış, demokrasimizin 
zikzaklı ve engebeli yollarında, üniversite yaşamının dışına itilmeye çalışılsa da, 
heyecanını, çalışma gücü ve azmini hiçbir zaman kaybetmemiştir.

Bunların yanı sıra sendikacılık alanındaki çalışmalarıyla Türkiye’de 
sendikacılığın gelişmesine değerli katkılar bulunmuş, her zaman sendika dostu 
olmuş ve danışman sıfatıyla fiilen sendikal faaliyetlerin içerisinde de yer alınıştır. 
Farklı konuları ele alarak incelediği bilimsel çalışmalarının her biri ayrı bir değer

* BASİSEN Sendikası Genel Başkanı
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olarak kitaplığımızı zenginleştirirken, “Sendikacılık ve Siyaset” kitabı kendi 
alanında bir klasik olmuştur. Neoliberalizmin ve küreselleşmenin bugün dile 
getirilen olumsuz sonuçlarına, birçok yazı ve makalelerinde yıllar öncesinden 
işaret etmiş, ülkemizin bugün yaşamakta olduğu sorunları ve çözüm önerilerini 
her fırsatta dile getirmiştir.

Hocamız, düşündüğü gibi konuşan, düşüncelerinden ve ideallerinden ödün 
vermeyen samimi bir Türk aydınıdır. Hem yazan ve üreten, hem de hitabet gücüyle 
insanları etkileyebilen, yapmış olduğu her konuşmayı belli bir espri ile bağlayan, 
böylecc güldürürken düşündürerek zihinlerde iz bırakan bir bilim adamıdır.

Alpaslan Hocamızın sendikamız BASİSEN’le ilişkileri çok eskilere dayanır. 
Yıllardır büyük önem verdiğimiz eğitim faaliyetlerimizin, bilhassa “ işyeri sendika 
temsilcileri eğitim sem inerleri”nin değişmez hocasıdır Prof. Dr. Alpaslan İşıklı... 
Hocamız, aylarca süren eğitimlerimizde yönetici ve temsilcilerimizin gündüz 
yapılan derslerde hocası, akşamları sohbetlerde arkadaşıdır.

O, temsilcilerimizin, banka ve sigorta emekçilerinin; büyük bir ilgiyle dinlediği, 
dinlemekten keyif aldığı, seminer salonlarından belli bir bilinç ve aydınlanmayla 
ayrılmaktan dolayı her zaman şükranla borçlu olduğunu düşündüğü Alpaslan 
H ocalarıdır...

Bu örnek ve çok yönlü bilim adamının bugün emekliye ayrılmasından dolayı 
üzgün olmakla birlikte, yeni yaşamında da her zaman aramızda olacağından, 
bilime, sendikacılığın gelişimine ve Türkiye’nin aydınlanmasına çok değerli 
katkılarda bulunacağından hiç kuşkum yoktur.

Kendisine sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu uzun yıllar diliyor, ülkemiz 
adına gurur duyduğumuz bir bilim adamı olarak teşekkürlerimi sunuyorum.

6 6 0 Prof. Dr. A lpaslan Işıklı’ya Arm ağan



Bilim Işığını Emekçilerden Esirgemez

Yaşar Seyman*

Bugün 12 Eylül 2008

28 yıl önce bugün yapılan 12 Eylül darbesinin yıldönüm ü...

12 Eylül’ün görevine son verdiği bir bilim insanı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı için 
hazırlanan armağan kitaba istenen yazıyı bugün yazıyorum. Ne ilginç bir rastlantı 
değil mi?

Sayın Alpaslan Işıklı ile Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı iken tanıştık. Sonra Banka-Sigorta İşçileri 
sendikası kısa adı BASİSEN’in eğitimleri ile tanışıklığımız dostluğa dönüştü...

Alpaslan Hoca, her yıl yılsonunda derslerine rahmetli Prof. Dr. Cahit 
Talas’la beni çağırır öğrencilerle buluştururdu. Bir defasında Ankara Selanik 
Caddesi’ndeki M ülkiyeliler Birliği bahçesinde buluştuk. Daha sonra SBF’deki 
derslere çağrı aldığımda hep sevgiyle koştum. Öğrencilere Türkiye sendikal 
yaşamını anlatırken; hocamda tebessümlü bir ifadeyle bizi izliyordu.

O ışığını işçi sınıfı üzerine düşürmeyi seçenlerden. Bunun bilinçli bir seçim 
olduğunu yıllar kanıtlıyor.

Sayın Alpaslan Işıklı, bilim dünyasına adım attığı günden başlayarak sendikal 
dünya ve işçi sınıfıyla buluşmuştur. 12 Eylül sonrası sıkıyönetimce görevine son 
verilen onurlu bilim insanlarından biridir.

* Sendikacı-Yazar
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Bugün işçi sınıfının seçtiği birçok işçi önderinin hocasıdır. Abdullah 
Baştürk’ten, Halil Tunç’a birçok sendikacının ve benim hocamdır. O, bilimin 
ışığını saçarken; onurlu, kararlı ve taraflıdır. Ödünsüzdür. Ülkenin çağrı aldığı 
her kentine, beldesine, amacı doğrultusunda koşup düşüncelerini kitlelerle 
paylaşandır.

12 Mart 1972 askeri darbesinin karanlık günlerinde doçentlik tezini

“Sendikacılık ve Siyaset” konusunda yazarak birçok siyasetçinin siyasi yol 
haritasına katkıda bulunmuştur.

12 Eylülde seçimini işçi sınıfından yana yaptığı için sıkıyönetimce görevine 
son verilmiştir. Birçok bilim adamı, darbe yapan generallerin danışmanı olmak 
için koştuğu günlerde o, işçi sınıfından, eğitimlerinden ve bazı sendikalardaki 
danışmanlık işlevinden vazgeçmemiştir. Haksız yere alındığı görevine yine 
mücadele ederek dönmüştür.

Örgütlülüğü savunmakla yetinmeyip Tüm Öğretim Üyeleri Demeği (TÜMÖD) 
genel başkamdir. Kısacası o soyadmdaki ışığı emekçilerden, örgütlenmek 
isteyenlerden esirgememiştir.

Son yıllarını “özelleştirme” doldurmuştur. Konferanslar, yazılar, panellerle 
yetinmeyip kitaplar yazmıştır. Bu alanda da özelleştirmenin acısını çekenlerin 
yanında yer almıştır. Aynı zamanda hocamın okuruyum ve kitaplarıyla 
çoğalırım.

Bildiğiniz gibi çalışma dünyası geniş ve zengindir. Tarafları vardır. Sayın 
Alpaslan Işıklı’nın tarafı emekçilerdir. Bunu kalemi yazar, dili söyler. Güzel mi 
güzel yazar ve söy ler...

Bir kadın hakları savunucusu olarak bu başarı da eşi Zerrin Işıklı’nın 
katkılarının büyük olduğunu söylemek isterim.

Hocam aynı zamanda çok esprilidir.

“Sayın Seyman, artık ses duvarını aştınız” dediği günden beri yüklediği 
sorumluluğun bilincini taşımaya özen gösteriyorum.

İşçi sınıfına uzak olan bilim dünyasını, bilimsel çalışmaları, özeni ile 
yakınlaştıran Işıklı, zor ama çağdaş bir adımın öncülerindendir...
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Aydın ve İlerici

F eh m i Işıklar'

Alpaslan Işıklı’yı ilk gördüğümde giyimi kuşamı, ışıl ışıl, çipil çipil gözleri 
ve fiziğiyle bir profesörden çok demirci ustasına, bir tornacıya ya da bir dozer 
operatörüne benzetmiştim. Bu doğal durumu ile onu hep halktan biri, bizden biri 
olarak görmüştüm.

Birçok toplantıda birlikte olduk. En zor dönemlerde bile sözünü esirgemeden 
yaptığı konuşmaları hep zevkle dinledim. 16 Nisan 1988’de, DİSK henüz yasaklı 
iken, İstanbul’da düzenlenen seminerimize katılarak konuşma yapmasını ve 
birçok kimsenin DİSK yöneticilerine selam veremediği o dönemde dayanışma 
göstermesini hiçbir zaman unutmadım.

Işıklı ile aynı yaşlardayız. Acılı ve sızılı dönemlerden geçtik. Yaşadığımız 
dönemde üç askeri darbe ile zaten yarım yamalak olan demokrasimiz kesintiye 
uğradı. Siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri kapatıldı. İki genç 
kuşak biçildi. İdamlar, faili meçhul cinayetler, işkenceler, zindanlar, sürgünler, 
fişlemeler yaşandı. 1 M ayıs 1977 katliamı, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, 
Çorum olayları ve Sivas M adımak yangını toplumumuzu derinden sarstı. Kürt 
sorununa bağlı olarak yaşanan terör ve iç çatışmalarda yaklaşık 35000 insanımız 
yaşamını yitirdi.

İşte böylesi bir dönemde Işıklı, siyasal, toplumsal ve özellikle de sendikal 
alanda çok sayıda kitap ve makale yazarak, çok sayıda panel seminer ve 
konferansta konuşma yaparak yoğun bir uğraşın içinde oldu. M ülkiyeliler Birliği, 
TÜM ÖD gibi örgütlerin başkanlığını yaparken, bir yandan üyelerinin özlük

* DİSK Eski Genel Sekreteri
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haklan ile ilgilendi, bir yandan da toplumsal sorunlarla ilgilendi. Böylece bu 
örgütlere hem vizyon kazandırdı ve hem de ciddi manada demokrasi mücadelesi 
içinde yer aldı.

Bütün bunlardan, daha ayrıntılı ve geniş biçimde söz edileceği için, ben bir 
başka biçimde ve başka bir yöntemle onu değerlendirmeye çalışacağım.

Günümüzde, kimi kişiliklercgöretoplum salvesiyasalkategorileroluşturuluyor, 
kimi kişiler de oluşturulan bu kategorilere yerleştirilerek değerlendiriliyor. Zaman 
zaman Alpaslan Işıklı’nm da içine yerleştirildiği “Atatürkçü” ve “ Ulusalcı” 
kategorilerine, bazı kişileri anımsatarak bakmak istiyorum.

Bilindiği gibi çağımızın en büyük Atatürkçülerinden birisi Kenan Evren’dir. 
(Gerçi sonraları daha da ileri gitmiş, gecelcri yatmadan önce bir avuç leblebi 
yediğini belirterek, A tatürk’ün ve kendisinin uğurlu rakamlarını da karşılaştırarak 
A tatürk’e benzediğini ima etmiştir ama, bunun üzerinde durmamak gerekir.) 12 
Eylül 1980’dc gerçekleştirdiği faşist darbenin ilk aylarıydı. Astığı-astık, kestiği- 
kestik, en vatansever,en inkılapçı ve en Atatürkçü idi. A nıtkabir’e çıkmış ve 
deftere mealen şu notu düşmüştü: “Yüce Atatürk yıllardır peşinden koşuyoruz 
ama bir türlü sana ulaşamıyoruz.”

Oysa Atatürk “Benim gerçekleştirdiğim devrim ler süreklidir. Benden sonra da 
sürdürülmeli ve daha da ileri götürülmelidir.” demişti.

1938 yılında yaşamını yitiren A tatürk’e, 1980’lerde bile koşar adımlarla 
ulaşamayan birisi ile Işıklı’yı aynı kategoriye sokmak hem yanlış ve hem de 
haksızlık olur.

Işıklı, Yekta Güngör Özden ile de aynı kategoriye girmez. Anayasa Mahkemesi 
Başkanı iken esip savuran, bu görevden ayrılınca sus pus olan, parti kapatmalarında 
tartışılmaz yeteneğe sahip olan, ancak kurduğu partiyi seçimlere bile sokamayan, 
yaptığı içi boş konuşmalarda seçtiği öztürkçe sözcüklerle ilerici ve Atatürkçü 
olduğunu kanıtlamaya çalışan ve demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan 
Özden ile bilimsel konuları bile halkın ve işçilerin anlayacağı dille anlatabilen ve 
kararlı bir demokrasi savunucusu olan Işıklı’yı karşılaştırmamak gerekir.

Ancak özellikle iki konuda Işıklı’yı anlayabilmiş değilim. Bunlardan birincisi: 
Ö zden’in başkan olduğu dönemde Atatürkçü Düşünce D em eği’nin yönetiminde 
yer alması!... İkincisi ise; kendisinin de eleştirdiği ve hışmına uğradığı 12 Eylül 
faşizminin getirdiği YÖK üyeliğini kabul etmesi!... Bu görevi kabul etmek, bir 
bakıma Y Ö K’e meşruiyet kazandırmak anlamına geliyordu. Niyet bu olmasa
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bile sonuç buydu. Neyse ki atamayı yapan Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 
Işıklı’dan hoşnut olmadığını bir biçimde basına ve kamuoyuna yansıtmıştı. Bu 
durum hafifletici sebep olarak kabul edilebilir.

Işıklı soldan sağa, sağdan sola savrulan “Ulusalcı” diye geçinen sonradan olma 
“milliyetçi” lere de benzetilemez. Işıklı’nın yalnızca iki konuşması bu konuda 
yeterli olacaktır...

13-14 Eylül 1990’larda Ankara’da düzenlenen benim de konuşmacı olarak 
çağrıldığım “Türkiye’de M emur Sendikacılığı” konulu uluslararası sempozyumda, 
yurtdışından katılan deneyimli sendikacılara gönderme yaparak seslenen Işıklı: 
“kuşkusuz, onların aramızda mevcudiyeti, demokratik dayanışmanın sınır 
tanımayan gücünün bir kanıtı ve göstergesi olarak da çok özel bir anlam ifade 
etm ektedir.. .” demiştir.

14 Nisan 2007’de Cumhuriyet Mitingi 'nde yaptığı konuşmada ise, küreselleşme 
ve emperyalizmin dayatmalarına ve tehditlerine dikkat çekerek “Karşı karşıya 
bulunulan sorun, yalnızca ülkemizin değil, tüm insanlığın, tüm gezegenimizin 
kaderiyle ilg ilid ir...” demiştir.

Bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi Işıklı, “ ırkçı ve şoven milliyetçi” 
kategorilere sığmayan, emekçilerin uluslararası dayanışmasına önem veren aydın 
ve ilerici bir bilim insanıdır.

Haşan Hüseyin Korm azgil’in kendisi için söylediği gibi, bence Alpaslan 
Işıklı’ya o beynini satarak yaşayan bir proleter denebilir.

Keşke bütün “Atatürkçü” ve “ulusalcı” diye geçinenler veya öyle nitelenenler 
ilerici ve demokrat olsalar derim.
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Sendikacılığın Başöğretmeni

Dr. N iyazi A ltunya

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’yi tanıyalı 35, onunla tanışalı 18 yıl oldu. Tanıdığımda 
sanırım asistandı. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde bir ders 
ya da konferans veriyordu. Ben orada uzmandım. Öğrenci olan öğretmen 
arkadaşlarım  onu dinlemeye beni de çağırdılar. Konu, “m em ur sendikacılığı” idi. 
Bu konuda Türkiye’de 1965-71 arasındaki deneyim, 12 Mart 1971 darbesiyle 
sonlandırılmıştı; öğretm enler yeni arayış içindeydiler.

Onu, aynı konuda defalarca dinledim. Tüm Öğretmenler Birleşme ve 
Dayanışma D em eği’nin(TÖ B-D ER) 4-11 Şubat 1978 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
Demokratik Eğitim Kurultayı’nda (DEK) sunduğu “Dünya Öğretmen 
Örgütlenmesinin Tarihçesi” başlıklı bildirisi, hırgürle geçen o günlerde bile 
büyük yankı uyandırmıştı.

Alpaslan Hoca, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin (SBF) “Sosyal Politika” 
kürsüsünde, başka bazı fakültelerin “İş Hukuku” kürsülerinde olduğu gibi dar ve 
donuk kalıplara hapsolmamış; bir aydın ve yurtsever sorumluluğu ile uzmanlık 
alanını siyaset biliminin tüm olanaklarını kullanarak zenginleştirmeyi becermişti. 
O zamanki M ülkiye (SBF) ortamı, buna elverişliydi. Zaten doçentlik tezinin 
konusu da “Sendikacılık ve Siyaset” idi. Gerçi O, 12 Eylül 1980 darbesinde 
sendikacılığı “siyasete bulaştırm a”nm faturasını ağır bir bedelle ödeyecekti. Ama 
olsun.

Hoca, yurtsever aydın ve siyaset bilimci çizgisini, zaman zaman işsiz ve 
aç kalma pahasına da olsa, bugüne kadar sürdürüp getirdi. Bundan sonra da 
süreceğinden kimsenin kuşkusu yok.
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Yıllarca birçok konuşmasını dinlediğim, yazısını okuduğum Alpaslan 
Hoca’yla tanışmamız, 28 Mayıs 1990’da kurduğumuz, o dönemin ilk memur 
sendikası Eğitim İşkolu Kamu Görevlileri Sendikası’nın (EĞİTİM -İŞ) hazırlık 
çalışmaları sırasında oldu. 1990 M ayıs’ının son günlerinde, A nkara’da Mithatpaşa 
Caddesi’nde, sanırım Tabip O dası’nın yerinde, rahmetli Hocamız Prof. Dr. Cahit 
Talas’ın başkanlığında Alpaslan İşıklı, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Yol-İş Sendikası 
uzmanı Seyhan Erdoğdu, anımsayamadığım başka birkaç arkadaşla toplandık. 
(Sevgili Yıldırım Koç, Haymana hapishanesinde olduğu için aramızda yoktu). Bu 
toplantıda, daha önce Prof. G ülm ez’in danışmanlığında sürdürdüğüm üz sendika 
hazırlıkları son kez gözden geçirildi. Ben, kurulacak sendikanın genel başkanı 
olacağımı aklımın köşesinden bile geçmediği için, daha önceki toplantıların 
çoğuna katılmamış, dolayısıyla Alpaslan Hoca’nın yönettiği toplantılarda 
bulunamamıştım.

Uzatmayayım; o toplantıda benim için çok yararlı rehberlik çalışması yapıldı, 
yol gösterildi. Sevgili Seyhan Erdoğdu, büyük bir yetkinlik ve sorumlulukla 
yurtdışındaki dost sendikalara ve uluslararası kuruluşlara göndereceğimiz 
mektupların İngilizcesini hazırladı; adresleri buldu ve postaladı. 28 Mayıs 1990 
günü sendika başvurusunu yaptık. Valilikçe elden alınmayan sendika bildirimimizi 
Bakanlık Postanesi’nden iadeli-taahhütlü olarak gönderdik. Böylece Türkiye 
tarihinde ilk kez “mektupla kurulan sendika” olduk.

Ondan sonra bu hocalar bizim gönüllü ve doğal danışmanımız oldular. 
Görevlerini, sadece gece gündüz yaptıkları danışmanlıkla sınırlamadılar: 
Durumu uygun olanlar (Işıklı ve Gülmez hocalar) hemen Eğitim -İş’e üye oldular. 
Bizimle birlikte toplantılarımıza ve toplıı eylemlerimize katıldılar. Emekli olan 
Talaş Hocamızı üye yapamayışımıza hâlâ üzülürüm. Tüzükte “çalışan memur 
olma” koşulunu getirmiştik. Oysa rahmetli Hocamız tüm inceliğiyle bu ayrımı 
yapmamamız konusunda bizi uyarmıştı.

Bu danışmanlarımızı, üyelerimiz de tanıyıp çok sevdiler. Onlardan her 
zaman rahatça bilgi ve görüş alabiliyor, onları toplantılarına konuşmacı olarak 
çağırıyorlardı.

Alpaslan Hoca, sendikamızın kuruluş aşamasında M ülkiyeliler Birliği genel 
başkanı idi. Hükümet sendikamızı uzun süre tanımadığı için, 50-60 kişilik 
başkanlar kurulumuzu bile toplayacak yer bulamıyor, kitleye yönelik salon 
toplantısı yapamıyorduk. İmdadımıza Alpaslan Hoca’nın yönettiği M ülkiyeliler 
Birliği yetişiyordu. Bu ev sahibimiz çok kahrımızı, hatta masrafımızı çekti. 
Kuşkusuz bizim yüzümüzden riske de girdi.
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Alpaslan Hoca, sendikalı öğretmen ve memurların, akadem isyenler arasında 
kendine en yakın bulduğu kişidir (Kuşkusuz Gülm ez Hoca da). O, Eğitim -İş’in iki 
olağan genel kurulunu büyük bir yetkinlik ve ustalıkla yönelmiş, arkadaşlarımızın 
sevgi ve hayranlığını kazanmıştı. 2005’te kurulan yeni Eğitim-İş, yine bu 
yakınlığın etkisiyle kendisine genel başkanlık önermiştir.

1990’da kurduğumuz Eğitim -İş’in kısa zamanda serpilip güçlenmesinde, 
örnek bir sendika olmasında, Alpaslan Hoca’nın, saydığım diğer hocaların, 
kuşkusuz hapishaneden çıkar çıkmaz aramızda yer alan sevgili Yıldırım K oç’un, 
eski bir sendikacı olan öğretmen avukat Nevzat H elvacı’nın ve bunlara eklenen 
41 avukatın büyük katkıları unutulmayacaktır. Bunlar içerisinde Alpaslan Işıklı, 
Mesut Gülmez hocalarımız, Seyhan Erdoğdu, Yıldırım Koç dostlarımız katkılarını 
uzmanlıklarıyla sınırlı tutmayıp bize ve birçok sendikaya, sendikacılık konusunda 
karşılıksız öğretmenlik yapmışlardır. Hiçbir sendikacılık bilgisi ve deneyimi 
olmayan, on yıl geçmesine karşın 12 Eylül 1980 darbesinin ayak seslerini 
kulaklarından atamayan kitlemiz için bunun anlamı ve önemi çok büyüktür.

Alpaslan Işıklı, yetkin bir bilim adamı ve yürekli bir aydın olmanın yanında 
ülkemiz sendikacılığının, özellikle m em ur sendikacılığının da başöğretmenidir. 
Bizim gözümüzde O, emekli değil, zamanını daha özgürce kullanma olanağına 
kavuşmuş genç bir öğretmendir, başöğretmendir.

Biz öğrencilerinden selam olsun.
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O Bizim Hocamız ve 
Mücadele Arkadaşımızdır

M u stafa  Öztaşkın*

Bizim kuşağın sendikacıları ve sendika aktivistleri özellikle 1980’dcn sonra 
sendikal politikaları belirlerken Alpaslan Hoca’nın yazdıklarını, söylediklerini 
referans olarak almışlar, onun yol göstericiliğinde sendikacılık yapmaya 
çalışmışlardır.

Türkiye’de son 25 yıldır sendikacılık yapanların neredeyse tamamı Alpaslan 
Hoca’nın eğitimlerinden geçmiştir. O, işçi sınıfının vefakar bir öğretmenidir. 
Sendika ve siyaset ilişkileri denince Türkiye’de akla gelen ilk kişidir.

Sendikacılığı bir yandan partiler üstü gören ama politik iktidarın kapısından 
ayrılmayan diğer yandan sendikacılığı politik iktidarı ele geçirmenin aracı olarak 
gören bizim kuşak, özellikle ilk sendikal deneyimlerini, Türkiye’de sendika- 
siyaset ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini Alpaslan Moca’dan öğrendi.

Hoca’nm uzun yıllar önce yazdığı “Sendikacılık ve Siyaset” adlı eser, 
sendika ile ilgilenen her kişinin başucunda bulundurması gereken bir yapıttır. 
Bugün Türkiye sendikal hareketi sendika-siyaset ilişkilerini hala doğru bir rotaya 
oturtamamıştır. Ama bir gün Alpaslan hocanın bu çalışmasının ışığında elbette 
işçi sınıfının çıkarlarını ön planda tutan sendika-siyaset ilişkisi Türkiye’de de 
yerleşecektir.

* Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı
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Türkiye’de barıştan, demokrasiden, eşitlikten ve özgürlükten yana olanlar 
ile işçi sınıfı mücadelesine yürekten inanan insanlar çok acılar çektiler. Hocam 
da bu acılardan nasibine düşeni fazlasıyla aldı ama yılmadı, inançlarından taviz 
vermedi, mücadelesinden vazgeçmedi. Hiçbir zaman işçi sınıfından uzaklaşmadı. 
İşçi sınıfına yol göstermeye, onun yolunu aydınlatmaya devam etti. Baskılara 
maruz kaldığı en zor dönemde bile bir panelde söylediği “ 1982 Anayasası’na göre 
kamu çalışanlarının sendikalaşmasının önünde engel yoktur” sözüyle yüz binlerce 
kamu emekçisinin sendikalaşmasının temellerini attı. O günden sonra biz Alpaslan 
Hocamızı her gün ülkemizin bir bölgesinde panellerde, seminerlerde, toplantılarda 
izledik. Benim de bazılarına katılma imkanı bulduğum bu toplantılarda Hocamız 
ışığı gösterdi, dinleyenlere umut, güç ve cesaret verdi.

Hocamız son dönemlerde biz sendikacıların dikkatini emperyalizme, yeni 
sömürgeciliğe çekti. Sendikacıların gücünü üyelerinden almasını, devletlerin 
verdiği çeşitli fonların sendikaların bağımsızlığını zedeleyeceğini dile getirdi. 
Onun bizi uyardığı konulardan biri de sanayileşmiş ülke işçi sendikalarının 
azgelişmiş ülkelerin işçi sendikalarına tahakküm kurabileceğini hatta kendi 
devletlerinin ve ulusötesi şirketlerinin çıkarlarını bize dayatabilecekleridir. Bu 
konuda dikkatli ve uyanık olmamıza vurgu yapmıştır. Bugün ne yazık ki birçok 
sendikamızın üyesinden aldığı aidatlarla değil de fonlarla ayakta durmaya 
çalışması Alpaslan Hocamızın haklılığının kanıtıdır.

Hocamız sadcce bilim insanı olarak değil, bir mücadcle insanı olarak 
yaşamımızda hep var. Çağdaş, bağımsızlıkçı, Atatürkçü kimliğiyle ülkemizin 
daha ileriye gitmesi için son dönemlerde cumhuriyetimizin temel ilkelerine 
yönelik risklerin ortadan kaldırılması için alanlarda da yanımızdaydı.

Alpaslan Hoca denince biz onu işçi sınıfına ve sendikal harekete yol gösteren, 
inançları doğrultusunda tavizsizbiryaşam veöm ekbiryurtseverolarak  hatırlamaya 
devam edeceğiz. O bizim hem hocamız, hem de mücadele arkadaşımız.
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Evet! Işıklı Alpaslan Hocam

Dr. N oyan  U m ru k

Alpaslan Hoca ile ne konuşursanız konuşun, nc tartışırsanız tartışın, sizi, 
mütebessim bir bakışla, sabır ve dikkatle dinler, başını sallayarak “Evet” der. 
Siz de zannedersiniz ki; anlattığınız konuyu uygun karşılamış ya da talebinizi 
kabul etmiştir. Ancak O, konuyu ya da talebinizi mantıki, objektif bir üslupla 
yanıtlar ve cümlesini ikinci bir “Evet” ile bitirir. Siz kabul görüp görmediğinizi 
bir süre anlayamazsınız. Eğer aklına yatmamışsa -yine mütebessim bir bakışla- 
yaklaşımımzı ya da talebinizi kabul etmemiştir. Ancak öylesine bir açıklama 
yapmıştır ki; sizin de pek söylenecek bir sözünüz kalmamıştır. İşte tam bu sırada, 
sizin boş bakışlarınıza üçüncü bir ‘’Evet” gelir. Zaten pek ‘’H ayır” dediği de 
görülmemiştir.

1967 yılında H arbiye’dcn mezun olduktan sonra, iktisat öğrenimi gördüğüm 
için 1977 yılı sonlarına doğru Kara Harp Okulunda öğretim üyeliğine başlarken. 
M ülkiye’ye (AÜ SBF) ekonomi dalında doktora programına katılmak için 
müracaat ettim ve kabul edildim. İlk yıl, ekonomi lisans üstü programının 8 
dersini ve 2 seminer çalışmasını başarı ile tamamlamıştım. Not ortalamam 85’in 
üzerindeydi. Bu arada boş zamanlarımda “Sosyal Politika” bölümü doktora 
programının ilgimi çeken bazı derslerine de dinlcyici olarak katılıyordum. Bu 
bölümün dersleri ve atmosferi beni cezbetmeye başlamıştı. Ekonomi bölümü 
dersleri, bölümün karakteriyle uyumlu olarak teorik düzlemdeydi. Ayrıca ben 
zaten iktisat öğrenimi görmüştüm. Sosyal Politika bölümü doktora programına 
yatay geçiş yapmaya karar verdim. Ancak ekonomi bölümünde başarılı olduğum 
derslerin Sosyal Politika bölümü için de kabul görmesini istiyordum. Böylece bir 
yıllık emeğim boşa gitmeyecekti. Durumu, o zaman dekan ve ekonomi bölümü
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başkanı olan saygıdeğer hocam Tuncer Bulutay’a arz ettim. Her zaman engin bir 
hoşgörü sahibi olan Tuncer Hoca talebimi olumlu karşıladı; ancak Alpaslan Hoca 
ile görüşmem gerektiğini söyledi. Alpaslan Hoca ile ilk tanışmam böyle oldu. 
Kendisine durumumu, arzumu, ancak ekonomi bölümünde başarılı olduğum 
derslerin Sosyal Politika bölümü için geçerli sayılmaması halinde bir yıllık 
emeğimin heba olacağını ifade ettim. “Evet” dedi; ancak, özetle, Sosyal Politika 
bölümünün farklı bir disiplin olduğunu, bir dilekçe verdiğim takdirde, konunun 
fakülte yönetim kurulunda görüşülmesi gerektiğini, kendisinin konuya olumlu 
yaklaşacağını belirterek, ” Evet” dedi. Ben soran gözlerle, ekonomi bölümünde 
tamamladığım derslerin akıbetinin ne olacağını anlamaya çalışırken, üçüncü 
“Evet” geldi.

Fakülte yönetim kurulu Sosyal Politika bölümü doktora programına geçişimi 
onayladı. Ancak, ekonomi bölümünde tam amladığım hiçbir dersi Sosyal Politika 
bölümü için geçerli saymadı. Çok üzüldüm. Koskoca bir yıllık emeğim heba 
olmuştu. Sil baştan yapacaktım.

1978 yılında, Sosyal Politika bölümünde doktora programına yeniden, buruk 
bir sevinçle başladım. Başta, bu alanda, ülkemizin “Duayen” i olan, bölüm 
başkanımız rahmetli Cahit Talaş Hocamız olmak üzere M ümtaz Soysal, Ruşen 
Keleş, Alpaslan Işıklı, Pars Esin gibi değerli hocaların rahle-i tedrisatından 
geçecektik. Bu, o dönemde, herkese nasip olacak bir şans değildi. Ayrıca, 
Atilla Özsever (M ekteb-i H arbiye’den sın ıf arkadaşıydık; yıllar sonra Mekteb-i 
M ülkiye’de kucaklaştık.), Ahmet M akal, M. Kemal Öke, Bedia, M uzaffer 
hanım lar ve diğer arkadaşlarla birlikte 10-15 kişilik seviyeli bir doktora grubu 
oluşturmuştuk. Alpaslan Hoca renkli kişiliği, bilimsel derinliği, içtenlikli ve esprili 
tavrı ile grubu zenginleştiriyordu. Zamanla aile görüşmeleri ve ev toplantıları ile 
grup ebedi dostluklar yarattı. Bu dostluklar, bu gün hala devam ediyor... Sözün 
kısası, doktora öğreniminin güçlüklerine ve dönemin (1977-1980) karanlık 
gidişatına rağmen, öğrenim sürecimizin en son aşamasında, herhalde, hepimiz , 
hayatımızın en renkli, en dolu dönemlerinden birini yaşadık. Sanıyorum, bizler 
de Alpaslan Hocamız da, derin izler ve anılar bıraktık...

Böyle bir dönemi bizlere yaşattığın için sağolasın, varolasın Alpaslan 
Hocam.

Bana göre, Alpaslan Hoca’nın ikinci önemli bir özelliği ise “Işıklı” 
olmasıdır. Olayları ve gelişmeleri derinliğine, neden-sonuç ilişkileri ile ısrarla 
sorgulayan ve yorumlayan üslubu ile çevresine ışık saçar Alpaslan Hoca; etrafını 
aydınlatır; bu titiz tavrı insanları ve öğrencilerini tanımak, onların eğilim ve

6 7 4 Prof. Dr. A lpaslan Işık lı’ya A rm ağan



yeteneklerini gözlemlemek ve onları bu doğrultuda özendirmek, motive etmek 
gibi konularda da iyice ortaya çıkar; İnsanlara ışık tutar Alpaslan Hoca... 
Doktora programının son yarı yılındayız. Artık, bilgi ve beyin fırtınalarıyla dolmuş 
vaziyetteyiz. Patlamak üzereyiz. 10-15 kişilik doktora grubu yuvarlak bir masa 
etrafına oturmuş, hazırlayacağımız seminer konularım tartışıyoruz. Bu tartışma 
sırasında, konular ortaya atılırken, içimizden birisi, beğenirse, konuyu alıyordu. 
Ben kararsızdım, iyi, kendime göre ilginç bir konu yakalamak istiyordum. 
Hoca aniden bana döndü; “Noyan sen Eşitsiz Bölüşüm (Samir Amin), Eşitsiz 
M übadele (Arghiri Emmanuel) tezleri üzerine bir şeyler yap” dedi. Güldüm. 
“Dünyanın işçileri birleşiniz” sorunsalını tartışmaya açarak, ileri sürülen ‘’Az 
gelişmiş ülkelerin halkları birleşiniz” tezlerini, benim antiemperyalist tavrıma, az 
gelişmişlik ekonomisine duyduğum ilgiye uygun görmüş, yine onikiden vurmuştu 
Hoca. Hayatımda büyük zevk ve heyecan duyarak hazırladığım ve sunduğum 
seminer budur. Bu duygulan bizlere yaşattığın için tekrar sağol, varol hocam. En 
derin sevgi ve saygılarımla...
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Hep işçi Sınıfının Yanında Oldu

Hilm i Güner*

Benim jenerasyonum  sendikacıların sosyal siyaset hocalarından biri de 
merhum Prof. Cahit Talas’tı.

Ankara’da bulunduğum birgün hocayı ziyarete gitmiştim. Odasında çaylarımızı 
yudumlarken içeri genç birisi girdi. Hoca “Asistanım Alparslan Işıklı” diyerek 
kendisi ile iyi ilişkiler kurmamızı tavsiye etti.

İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra kendisine bir mektup yazarak basın 
yayın organlarının düşüncelerine açık olduğunu ve yazılarının yayınlanabileceğini 
bildirdim. Yanıtı kısa oldu. Üç sayfalık elle yazılmış zengin içerikli bir yazı geldi. 
Yazıyı alır almaz yayın organlarının yazı işleri müdürü merhum Kemal Sülkcr’c 
verdim ve gazetenin çıkacak ilk sayısında yayınlanmasını istedim. Gazete çıktı, 
yazı yoktu. Sordum “sekreter unutmuş” dedi. Aylık dergide yayınlansın dedim, 
“Peki” dedi. Aylık dergi çıktı, yazı yine yoktu. Sordum “Kaybolmuş” dedi. Özel 
bir araştırma yaptım. Bay Sülker’in bu tür bilimsel içerikli yazıları kendi özel 
arşivi için evine götürdüğünü saptadım. Bu konuda basiretim bağlandı. Hocaya 
ne bir açıklama gönderebildim ne de özür dileyebildim. Olayı anımsadıkça hala 
utanırım.

Prof. Işıklı ile 2. karşılaşmam ortak dostumuz merhum Uğur Cankoçak’ın 
evinde oldu. Merhum M ehmet Ali Aybar’dan sonra Sosyalist Devrim Partisi 
Genel Başkanı olan merhum Canan Bıçakçı da vardı. Gecemiz çok güzel geçti. 
Türküler ve m arşlar söyledik, şiirler okuduk.

* DİSK ve Maden-İş Kski Genel Başkan Vekili
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Prof. Işıklı hocamız ile ilişkilerimiz demokratik toplumcu sendikacılık 
doğrultusunda devam ederken 15-16 Haziran hareketi oldu. Sıkıyönetim ilan 
edildi, tutuklandık. Hoca yine yanımızda idi. Sağcıların saldırılarına karşı bilimsel 
planda ve kamuoyu önünde etkisizleştirici hareketin başında ve önünde yine o 
vardı. 12 M art oldu, biz yine gözaltına alındık. 15-16 Haziran hareketine neden 
olan yasa Anayasa M ahkemesinde idi. Yasayı Anayasa M ahkem esi’nde en yetkin 
bir biçimde sayın Işıklı savundu.

Bu savunma ile ilgili bir anekdot anlatacağım: Savunma yapılmış, fakat henüz 
karar verilmemişti. B ir hukukçu dostumla birlikte emekli olmuş ilk Anayasa 
Mahkemesi üyelerinden birini ziyaret etmiştik. Olayla çok yakın ilgilenmişti. 
Savunma elinde idi. “Bu savunma karşısında yasa mutlaka iptal edilir” dedi, öyle 
de oldu.

12 M art’ın en kritik günlerinin birinde A nkara’da M aden-İş’in genel kurulu 
yapılmıştı. Bu kurulda irticalen yaptığı konuşmanın sonuna doğru “sınıfsal 
güveninizi yitirmeyin. İşçi sınıfının diyalektik gücü her türlü engeli aşacak 
niteliktedir” dedi.

Hocamla ilgili son sözlerim; hocam işçi sınıfının politik ve ekonomik 
m ücadelesinde hep yanında oldu. İtiraf edeyim ki biz hocamızın yanında 
olamadık.
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Alpaslan Hoca’nm Vefası

Dr. Atilla Özsever*

1970’li yıllardı, Alpaslan Hoca’yı önceleri kitaplarından tanıyordum. 1976’da 
Politika Gazetesi'n in  Ankara Bürosu’nda çalışmaya başladım. Hoca, ara sıra 
gazeteye gelirdi. Kendisi ile daha yakından tanışıklığımız ise, Yol-İş Sendikası’nda 
mümkün oldu. İşçi sınıfını daha yakından tanımak amacıyla sendikada çalışmayı 
arzu ediyordum. Politika Gazetesi'nde yaptığımız kısa söyleşilerde DİSK’in 
yanı sıra Türk-İş’te de güçlü sendikaların olduğunu, Yol-İş gibi sosyal demokrat 
geleneği olan sendikalarda da çalışılabileceğinden söz etmişti.

1977 yılında Yol-İş’te çalışmaya başladım, sendikanın dergisini çıkarıyordum. 
Alpaslan Hoca, zaman zaman sendikaya gelir, çoğu kez de işçilerin eğitim 
çalışmalarına katılırdı. Dergi konusunda bana görüş ve fikirlerini aktarırdı. 
Alpaslan Hoca, Yol-İş’in tabanım ve sendikacıları iyi tanıdığından derginin 
yazılarında “sivri laflara” gerek olmadan sınıfsal içeriği öz itibariyle ortaya 
koymanın gerekliliğinden söz ederdi. O zaman sendikanın başkanı sosyal 
demokrat sendikacılığın önde gelen isimlerinden Halit M ısırlıoğlu idi. Genel 
Sekreter de M uzaffer Saraç’dı.

Sendikada henüz bir yılımı doldurmadan ve şu anda da hala tam anlayamadığım 
bir nedenle iş akdim fesih oldu. Daha uzun yıllar çalışan Eğitim Müdürü rahmetli 
Ayhan Başaran’la birlikte işimize son verilmişti. Alpaslan Hoca, durumumuza 
çok üzüldü. O sırada sendikanın Genel Sekreteri Saraç, bir rahatsızlığından 
ötürü hastanede yatıyordu. Alpaslan Işıklı, hem M uzaffer Saraç’a geçmiş olsun 
dileklerini iletmek hem de bizim tekrar sendikadaki işimize geri dönmemizi

* Dr., Gazcteci
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sağlamak amacıyla hastaneye gitti. Saraç’la konuştu ancak olumlu bir sonuç 
alamadı. Bunun üzerine Prof. Dr. Alpaslan İşıklı ile birlikte Yol-İş’te işçilere 
eğitim veren SBF’den Prof. Dr. Metin Kazancı, DPT’den rahmetli İçen Börtücene 
gibi hocalar, bir mektup kaleme alarak bizim yeniden işe alınmamız için Yol-İş 
yönetimi nezdinde girişimde bulundular. Yine bir sonuç çıkmadı.

Profesör İşıklı ile daha yakın ve sıkı ilişkimiz, 1978 yılında SBF’de sosyal 
siyaset dalında doktora programına başladığım dönem söz konusu oldu. Önemli 
derslerimize giriyordu, diğer öğrenci arkadaşlarla birlikte hem sosyal siyaset 
alanında, hem de Türkiye’nin genel sorunları üzerinde tartışıyor, görüş-alış 
verişinde bulunuyorduk. Hoca, öğrencilerini araştırmaya teşvik ettiği gibi önemli 
sorunların derinliğine analiz edilmesi için ödev verirdi. Demokratik bir ortamda 
katılımcı bir yöntemle farklı görüşleri de tartışırdık.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir süre sonra Alpaslan Hoca gözaltına 
alındı. Doktoradan ve Ilarb O kulu’ndan sın ıf arkadaşım Noyan Um ruk’la 
birlikte Işıklı’nm eşi Zerrin H anım ’ı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi 
ve selamlarımızı ilettik. Hoca, bir süre sonra cezaevinden çıktı ancak o dönem 
SBF’den de ayrılmak zorunda kaldığı için zor günler yaşadı...

Daha sonra yeniden gazeteciliğe döndüm ve Alpaslan Işıklı ile gazeteci-haber 
kaynağı-hoca ilişkisi çerçevesindeki ilişkimizi sürdürdüm. M illiyet’te Em ek 
ve İnsan sayfasını hazırlarken hocanın çeşitli görüşlerinden yararlandım ve bu 
görüşleri okurlarımıza aktarmaya çalıştım. Alpaslan Hoca, daha 1990’lı yıllarda 
küreselleşme kavramının emperyalizm demek olduğunu ancak sermayenin bu 
gizlemeye çalıştığım ifade ederek şunları söylemişti:

“Kapitalist sistem, krizin bu aşamasında ayıp olmasın diye eski olgunun adını 
değiştiriyor. Tıpkı salatalık gibi. Biliyorsunuz, salatalığın avar, zavar, kavar gibi 
birçok adı var. Ama salatalık aynı sa lata lık ...”

Hocanın bu görüşünü gazeteye aktarmıştım...

Evet Alpaslan Hoca, yasal yaş haddi gereği emekliye ayrılıyor. Aslında hoca, 
her zaman yaşından daha genç gösteren bir görüntüye sahiptir. Bir seferinde 
kendisine bu durumu sorduğumda, şöyle bir yanıt vermişti: “Üniversite hocası 
olmanın gereği olarak gençlerle beraberim. Eğitim ve öğretim sürecinde onların 
dinamizmi ister istemez bana da geçiyor. Ayrıca ben devrimci düşüncelerimden 
vazgeçmedim. Sanırım bu da önemli bir husus olsa g erek ...”
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Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Ahmet C em al’in “yaşlanm a” konusundaki 
yazısından şimdi burada yapacağım alıntı, tam da Alpaslan Hoca’nın durumuna 
uygun düşüyor. Ahmet C em al’in Mac A rthur’dan yaptığı alıntı şöyle: “ İnsan, 
belirli bir süre yaşadığı için değil, bir ideale yüz çevirdiği için yaşlanır. Yıllar 
kişinin yüzünü, bir ideale yüz çevirme ise ruhunu kırıştırır” .

Sevgili Işıklı’nın ruhunun hiç kırışmayacağı inancını taşıyorum. Kişisel 
tarihimden yola çıkarak Alpaslan Hoca’yla yaptığım küçük gezinti, burada sona 
eriyor. Hoca ile dostluğumuz ise, devam ediyor, dilerim  ömür boyu sürer...
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Alpaslan Hoca için

Yücel Top

Altmışlı yılların sonuna doğru Türkiye’de sol düşünce toplumun çeşitli 
katmanlarını etkileyince, o dönemde, Silahlı Kuvvetler içerisinde görevde olan 
bizler de etkilendik... Sol siyasi tercihli subaylar olarak, servis araçlarında 
veya boş zamanlarda diğer subay arkadaşlarla tartışıp konuşurken “devrim ”, 
“emperyalizm ”, “tam bağımsızlık” gibi kavram lar hep referans noktalarımızdı...

Solcuyduk. Sol kavramının bir sın ıf üzerine dayandığını teorik olarak 
okumuştuk ama, düşüncelerimizin temelini oluşturması gereken “ işçi sınıfı” 
denen sınıfın ne ile meşgul olduğundan bizim, onun da kendisi için yaşamlarını 
tehlikeye atmayı göze alan bizlerden haberi yoktu.

Şahsen ben “sendika” diye bir şeylerin varlığını duymuştum ama ne iş yapar, 
nasıl işler veya işlevi nedir bihaberdim.

Gün geldi 70’li yılların başında bir muhtıra ile hükümet devrildi ve kurulan 
“askeri vesayetli” yönetim döneminde bizim gibi solcu ordu mensupları tutuklanıp 
askeri tutukevlerine doldurulduk. İnancımız tamdı! Ama kendisi için mücadele 
ettiğimiz sın ıf bizden, biz de ondan bihaber vaziyette tutukevlerinde gürül gürül 
yatıyor ve “Jandarma biz sosyalistiz!” marşıyla hiç olmazsa müttefikimiz “köylü” 
sınıfının genç bir temsilcisini “uyandırm aya” çalışıyorduk.

Bir süre sonra cezaevinde “Sendikacılık ve Siyaset” adlı bir kitaba rastladım. 
Yazarı hiç duymadığım biriydi: Alpaslan Işıklı. Kalınca bir şeydi. Böyle “savaş 
mavaş” sahneleri olmadığı için okuması bana zor geldi önce. Ama zaman bolluğu 
ve can sıkıntısından kendimi zorlayıp kitabı bitirdim. Döndüm bir daha okudum.
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Sonra şaşkınlıkla kitapta yazılanların bilinmesinin “sol” olmanın abc’si olduğunun 
farkına vardım. Hep yazarı merak ederdim.

Sonra 74 affıyla cezaevinden çıkıp Hukuk Fakültesi son sınıfından kalmış 
üç dersin sınavlarına girip mezun oldum. Avukatlık stajını bitirdikten sonra 
siyasetin sendikacılıkla ilintisini Alpaslan İşıklı yoluyla öğrenmiş biri olarak 
hemen bir sendikada iş aradım. DÎSK’e bağlı M aden-İş Sendikası’nın 16. Bölge 
avukatlığına alındım. Daha sonra D İSK ’in Hukuk İşleri Dairesi Müdürlüğüne 
getirildim. Fakat bu macera uzun sürmedi... 1980 yılının 12 Eylülünde bir askeri 
darbe ile siyaset de, sendikacılık da paramparça edildi! DİSK davası çerçevesinde 
aranmaya başlayınca yurtdışına çıkmak zorunda kaldım.

DİSK’in yurtdışı bürosu olarak faaliyet gösterirken 1987 veya 1988 yılında 
Abdullah Baştürk’ün yönetim kurulu üyeliği yaptığı PSI’nin (Uluslararası 
Kamu Emekçileri Federasyonu) toplantısı için rahmetli Baştürk’le İspanya’nın 
Barselona kentine gittik. Yol-İş sendikası başkanı Bayram Meral de oradaydı ve 
yanında benim boyda benim renkte bir arkadaş vardı. Bayram Bey bu arkadaşı 
“Prof. Alparslan Işıklı” diye tanıştırdı... Alparslan Hoca 1402, ben askeri yönetim 
mağduru olarak bir süre sohbet ettik. Tabii kendisine “Hocam sebebi sürgünüm 
sensin” demedim. Nereden bilsin ki yazdığı kitap cezaevinde bir tutuklu tarafından 
okunacak ve o tutuklunun yaşam sürecini etkileyecek! Oradaki sohbetlerimizde 
sadece tipimizin değil espri anlayışımızın ve yaşama çelebice (hocamın affına 
sığınırım) bakışımızın da benzediğini gördüm.

Bir yıl sonra Alparslan Hocayı R om a’da bir toplantıya davet ettik ve orada da 
hoş sohbetlerimiz oldu.

Yıllar geçti, ben Türkiye’ye gidip gelebilme şansına eriştim. Hoca ile 
M ülkiyeliler Birliği lokalinde sık sık karşılaştık, şakalaştık, konuştuk yani 
muhabbet ettik. İkimiz de “muhabbetten kaçan insan sayılmaz” diyenlerden 
olduğumuz için kendisini bilmiyorum ama ben büyük zevk ettim.

Ben olgunlaştım (yani yaşlandım) saçlarım ve bıyıklarım aydınlandı (yani 
kırlaştı), ama Hoca’da fazla bir değişiklik yok! Pardon, affına sığınarak ilave 
edeyim biraz var: haram lokma yememiş, yedikleri yaramış. Türkçesi, benim 
gibi, kilo almış! Ama cevherini kaybetmemiş! Aşkolsun!

Hoca ile sohbetlerimizde “Sendikacılık ve Siyaset” kitabındaki görüşlerinde 
kimi farklılaşmalar, bilgi edindikçe farklı yorum lam alar olduğunu gördüm. 
Bunları büyük bir alçak gönüllülük ve açıklıkla söyledi. Bir bilim adamının
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nasıl olması gerektiğinin örneğini gösterdi: gerçekleri tezlerine değil tezlerini 
gerçeklere uyduruyordu.

Kendisi bu toprakların yetiştirdiği bir “insandır”, bilim insanı bile demek 
“ insanlığını” sınırlandırdığı için sadece insandır diyorum.

Kendisini tanıdığım için mutluluk duydum, sohbetlerimizden zevk ettim.

Benim, bir anlamda, yıllardır ülke dışında yaşamamın gerçek nedeni olduğu 
için teşekkürü mü etmeliyim bilemiyorum ama iyi ki varmış!

Ya olmasaydı!

Peşinde olduğun gerçeklerin demi devranın hü Hocam!

Aşkolsun!
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Işıklı’yı Tanımlamak

Işık Kansu*

Değerli öğretmenim Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın, sevgi ve saygıyla bağlı 
olduğu insanlar için kullandığı bir söz vardır:

-Seçkin insan!

* * *

Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu günlerdeydi. Turgut Ö zal’m 
kardeşi Korkut Özal bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada Recep Tayyip 
Erdoğan için şu tanımlamayı uygun görmüştü:

-O bir seçilmiştir!

Korkut Özal “seçilm iş” sözcüğüne özel bir mistik anlam yüklediğini 
duyumsatmayı da unutmamıştı.

M istik yanını bir yana bırakın, “seçilmiş” nitelemesi günlük dilde aklımıza 
neyi düşürür?

Yıllardır başımızda boza pişirenleri ö rneğin ... Onlarca, yüzlerce ad sayılabilir 
istenirse. Bir çırpıda uçup giden, silinip giden adlar çoğunluktadır...

İz bıraktıkları söylenir. Dürüst olduklarından, halkçı olduklarından, barajlar 
kralı olduklarından, hoca ya başbuğ olduklarından, az bulunur sosyal demokrat

* Gazetcci
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olduklarından dem vurulur, yüceltilirler...

Seçilmişlerin bu nitelikleri gerçek midir? Yoksa zamanın terazisine 
vurulmamış, erkencecik yapılıvermiş öznel değerlendirm eler midir?

Seçilmişlerin ne kadar seçilmiş oldukları da ayrı bir tartışma konusudur.

Seçkin insan olmaya gelince...

Soy sop üzerinden ya da bir gücün egemenliği kullanılarak edinilmiş seçkinlik 
değildir üzerinde durduğumuz. Kaba saba iktidar ile yakından uzaktan ilgisi 
olmayan bir üstünlük anlamında seçkinliktir...

İnsanlık değerleri ile donanmışsa; bilgiyi damıtmış ve insanlığın mutlu 
geleceği adına çoğaltmışsa, yaşam sınavlarında sevgiyi ve inceliği türetmişse, 
erdem ve onuru olması gereken bir eşitlik ölçütü saymışsa, sonsuz kardeşliğe 
ulaşmanın gizini içine sindirmişse, haksızlık ve adaletsizlik karşısında dirençli 
bir yargıç olabilmişse, yaşadığı çağın kötülüklerini yüce gönüllülükle algılayıp 
mertçe açıklayabilmişse, içtenliğin candan gülüşünü yüzüne kondurmuşsa bir 
insan, üstün insandır!

Uzun söze gerek yok. Bilen, bilir; Prof. Dr. Alpaslan Işıklı bir seçkin iyi 
insandır.
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Işıklı’nın Işığı

Suay Karaman*

Sevgili hocamız Sayın Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, 17 Aralık 2007 tarihinde, 67. 
yaş gününde üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı. Tabii bu ayrılık sadece 
biçimsel bir ayrılık, yoksa Alpaslan Hocamızı üniversitenin dışında tutabilmek 
gerçekten çok zor. 12 Eylül’den sonra 1402’lik olması bile, Alpaslan H oca’yı 
üniversite dışında tutamamıştı. Her zaman “gerçek yol gösterici bilim in” 
içindeydi.

Başarılı bir öğrcncilik döneminden sonra başladığı akademik yaşantısında 
da, daima en iyiyi, en doğruyu ve en gerçeği bulmak için yılmadan üreten 
Alpaslan Işıklı, her dönemde örnek alınacak bir insan olmuştur. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nde “Talebe Cem iyeti” başkanlığı yapan Alpaslan Hoca’nın, liderlik 
özelliklerine daha o yıllarda rastlamak mümkündür.

1961 yılı başlarında, İskenderun’daki Atatürk anıtı bombalı saldırı sonucunda 
parçalanmıştı. SBF Talebe Cemiyeti başkanı olan Alpaslan Işıklı, yönetim 
kurulundan iki arkadaşıyla birlikte, bir Atatürk büstü alarak hemen İskenderun’a 
gitmiş, yapılan konuşmalardan sonra büstü, törenle yeni yerine yerleştirmişlerdi. 
Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere de zaten bu yakışırdı.

Alpaslan Işıklı, ülkemizde Kemalist aydınlanma ideolojisinin değerini ve 
emperyalizmi doğru kavramış ender akademisyenlerden biridir. Ulusal ve 
uluslararası sendikacılık hareketleri, toplu iş hukuku, sosyal politika, çalışma 
ekonomisi, toplumsal kuram ve ideolojiler, sosyoloji, siyaset bilimi, devrim

* Tüm Öğretim Üyeleri Demeği (TÜMÖD) Genel Sekreteri
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tarihi gibi konularda müthiş bir birikime sahip olan Alpaslan Hoca, genelde tüm 
öğrencilerine, aslında tüm insanlara, sıcak ve yapıcı davranmayı bilen son derece 
alçak gönüllü bir kişiliğe sahiptir. Fikirlerine katılsın katılmasın kendisinden ders 
alıp da sevmeyen öğrenciye, tanışıp da kaynaşmayan insana pek rastlanmaz.

Alpaslan Işıklı Hoca’yı, üniversite yıllarımda şahsen tanımak olanağına 
kavuştum. Daha önce H oca’yı, kitaplarından, gazete yazılarından ve panellerden 
tanıyordum. Ancak, babam Suphi Karam an’ın, Alpaslan Hoca ile ilgili olarak 
anlattığı iki olay, H oca’yı şahsen tanımadan önce de, büyük saygı duymama 
olanak sağlamıştı. Neydi bunlar?

Birinci olay; 1965 yılında TBM M ’de görüşülen İş Yasasının olumsuz yönlerini 
protesto için Ankara’da düzenlenen mitingde, Kemal Türkler ile Alpaslan 
Işıkh’nın konuşma yapmasıydı. 25 yaşında bir akademisyen gencin, kitlelerin 
önünde dopdolu ve coşkulu bir konuşma yapması övünülecek ve özenilecek bir 
olaydır.

İkincisi ise, Temmuz 1970 tarihinde TB M M ’de kabul edilen Sendikalar 
Yasasının iptali için Anayasa M ahkem esi’ne Türkiye İşçi Partisi tarafından dava 
açılmıştı. Haziran 1971 tarihinde bu dava için, Anayasa Mahkemesi önünde 
Alpaslan Işıklı (yazılı metin hazırlama fırsatı bulamadan), TİP adına irticalen 
konuşma yapmıştır. İlgili yasanın birçok hükmü, Şubat 1972 yılında iptal 
edilmiştir. Işıklı bu savunmayı yaparken de, 31 yaşındadır ve ışık saçmaya devam 
etmektedir.

Alpaslan Işıklı Hoca ile, ilk kez 1977 yılında bir kokteylde karşılaştık ve babam 
bana “İşte sana sözünü ettiğim ışık saçan hoca!” diyerek şahsen tanıştırdı beni. 
Bundan sonra Alpaslan Hoca’nın konuşmalarını kaçırmamaya özen gösterdim ve 
mühendislik eğitimi almama karşılık, arada bir SBF’deki derslerine de katıldım. 
Ulusal bilincimin gelişmesinde, Kem alizm ’in ilkelerinin özümsenmesinde ve 
bizi yutmak isteyen emperyalizmin daha net kavranmasında Alpaslan H oca’nın 
konuşmalarının yanında, yazdığı kitapların da büyük katkısını gördüm ve halen 
de görmekteyim.

22 Ağustos 1982 tarihinde SBF’de düzenlenen anayasa seminerinde Alpaslan 
Işıklı’nın yaptığı 1961 A nayasası’nı savunan cesur konuşma sonrasında, babamın 
gözlerinin dolduğunu, Alpaslan Hoca’yı sevgiyle kucakladığını ve “İşte 27 
M ayıs’ın gençleri” dediğini bugün gibi anımsıyorum.

O günlerden bugüne değin Alpaslan Hoca ile ilişkimiz hep sürdü. Aynı
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kulvarda mücadele ediyorduk ve Hocamızdan daha çok öğreneceklerimiz vardı. 
Bu bilinçle Alpaslan Işıklı’nın ışığından hep yararlandım. Alpaslan H oca’nm da 
kurucuları arasında olduğu Tüm Öğretim  Üyeleri D em eği’ne (TÜM ÖD) üye 
olmamla birlikte, Hoca ile daha sık görüşmelerimiz başladı.

2006 yılında yapılan TÜM ÖD kongresinde, Alpaslan Hoca’nın Genel 
Başkan, benim Genel Sekreter olmam sonrasında, hemen hemen her gün sıklıkla 
görüşmeye başladık. Bu TÜM ÖD süreci içerisinde, Alpaslan Işıklı Hocamın 
büyük bir sorumluluk duygusuyla, yorulmak bilmeyen bir eylemci olduğuna, 
dem ek içindeki birlikteliğimiz çerçevesinde her gün yeniden tanık olmaktayım. 
Bu enerjiyi, bu çalışma zevkini ve isteğini gördükçe, Hocama olan saygım her 
gün yeniden çoğalmaktadır.

Alpaslan Hoca’yla bu birliktelik, aynı zamanda bana 2004 yılında yitirdiğim 
babamı anımsatmaktadır. Hocamın olaylar karşısındaki titizliği, heyecanı, kararlı 
tutumu ile yapılması gerekenleri tekrar tekrar söylemesi, yol göstermesi, birikimi, 
eylemciliği bana özlediğim ve sevdiğim bir tekrarı yaşatmaktadır. Alpaslan Hoca 
ile bir baba sıcaklığı ve sevgisiyle birlikte yaptığımız yolculuklar, bende büyük bir 
sevinç duygusuna neden olmaktadır. Çünkü sürekli fikir alış verişinde bulunmak, 
kendimi geliştirmek fırsatını bana sunmakta ve ayrıca özlemimin giderilmesine 
de katkı sağlamaktadır. Bu yıl Ağustos ayında İzm ir’den Hacıbektaş’a yaptığımız 
yolculukta, Alpaslan Hoca’nm coşkusu görülmeye değerdi. Yolculuk boyunca 
gerçek ulusalcılığın, A tatürk’ün, halkçılık ve devletçilik ilkelerini içeren eşsiz 
birlikteliğinden kaynaklandığını örnekleriyle anlatması, çeşitli sosyal olaylarla 
süslediği yorum lan kaçırılmayacak, değerli anlar yaşamama neden oldu. Alpaslan 
H oca’dan, her gün yeni bir şey öğrenme fırsatım olduğu için, kendimi çok şanslı 
sayıyorum.

Işığıyla bizleri aydınlatan Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın emekli olarak 
üniversiteden ayrılması, Türkiye üniversiteleri için kuşkusuz ki bir kayıptır. 
Ancak yaşamın gereği olan bu olgu, herkesin yaşamayı arzu ettiği sevinçli bir 
dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktasının, Alpaslan Hoca için, daha da üretken 
olacağından hiç kuşkum yoktur. Çünkü emeklilikle birlikte, üniversitedeki idari 
görevi de sona ereceğinden, bu büyük birikimin daha fazla üretime dönmesi 
gerçeklemiş olacaktır.

Nazi zulmünden kaçarak Atatürk döneminde ülkemizde öğretim üyesi olarak 
uzun yıllar çalışan Prof. Dr. Em st Eduard Hirsch, 12 Eylül döneminde YÖ K ’ü 
eleştiren bir makale yazmış ve makalesinin sonunu şu cümleyle bitirmişti: “Her 
general Atatürk değildir!” Bu sözün doğruluğu kuşku götürm ez bir gerçektir.
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Bana göre de, öğrenciliğim dahil, otuz yılı aşkın üniversite hayatımda bir başka 
doğru daha var: Her profesör Alpaslan Işıklı değildir. Sevgili Alpaslan Hocama, 
emeklilikten sonraki hayatında da sağlık, başarı ve mutluluk dileklerimle, hep 
birlikte aydınlık ve güzel günlere diyorum. Kem alizm ’inTürkiye için nasıl kurtuluş 
yolu olduğuna inanıyorsam, Işıklı’nın ışığının da bizleri hep aydınlatm aya devam 
ederek, güzel günlere doğru götüreceğine aynı şekilde inanıyorum ...
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Siyasal’da Gündoğmadan

Arda Deniz Aksular* 
Ceren Gökçen**

Yapamadığım bilinçli tercih sonucu, neredeyse şans eseri geldiğim bir yer. 
A nkara’nın merkezine birkaç durak, M amak yoksulluğuna doğru ilerleyen şehrin 
yollan arasına sıkışmış, dört fakülte ile paylaşılan yokuş bir kam pus... İçine 
girince insanı saran, mutlu eden, o kampusun en güzel binaları... Bir avuç da 
olsa, insanı avutacak kadar yeşillik.

Yıllar önce kapısından girdiğim gün “evet” demiştim, burası benim okulum. 
Havasıyla benim, renkleriyle benim ... Çok şey hissettim Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’ne d a ir... Onun odasına, penceresine, taşlanna, hocasına ve öğrencisine 
dair. Kısa hayatımın en güzel yıllarını, ilk gerçek aşkımı ve en büyük üzüntülerini 
yaşadığım yer.

Siyasal... Bu kadar küçük bir alanda, her gün üretilen hayatlar. Beyaz bir 
sahne görünümündeki botanikli mekan. Üst kantinden, minik bir dünya olan 
küçük amfiye reformist biçimde değişen, yerini yer yer devrime bırakan bir hava. 
Boş kalmayacağı bilindiğinden olsa gerek, panosuz duvarı olmayan koridorlar. 
Siyasal’ı Siyasal yapan, belki de en güzel şeylerden biriydi bu mimari determinizm 
örneği. Meydanları yok edilmiş bir şehirde, insanların tiyatro yapacağı kadar bir 
sahne. Hatta locaları, alt ve üst balkonları olan.

Bu sahnede gözümü açtığımda, ilk gördüklerimi kabul etmek hep zor oldu 
benim için. İlk hukuk dersinin otuz beş sayfasını ezberleyememek, iktisatta soru 
sonnaktan korkmak hep zor oldu. En temel matematik ve istatistiği bu kadar 
dolambaçlı yollarla anlamaya çalışmak, içimdeki; toplumu, erkenden açıklama- 
çözüm üretme isteğine gem vurmak, oldukça zor oldu.
* Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ
** Yüksek Lisans Öğrencisi, ODTÜ
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İlk tercihim olan Hukuk Fakültesi’ne giremeyişim konusunda, sonraları 
Siyasal’ın beni ne kadar memnun ettiğini söylemek boynumun borcu. Yapısı 
gereği m uhafazakâr olan hukukun her şeye bu kadar fazla sinmiş olmasından 
hep üzüntü duydum. Hep üzüntü duydum yanı başım ızda Hukuk Fakültesi’niıı 
olmasından. Kendimce yarattığım kampus ütopyalarında onu ilk G ölbaşı’na 
ben gönderdim sanki suçlu oymuşçasına. En büyük suçu işleyip, kaçtım hukuk 
derslerinden. Uzun uzun dinlediğimiz, bilançolara işlediğimiz muhasebeyi hesap 
hesap öğrendim de bir türlü bilemedim nerede kullanacağımı. Pratikten uzaktı 
siyasal, lâkin teoriye de m esafeliydi...

Ne kadar devrimciydi okulum, hala sosyalistleri olan bir okuldu. En hareketli 
günleri devrimcilerle yaşardı Siyasal. Öyle bir heyecandır ki, bir sabah gelir ve 
okula girerdiniz, istisnasız her yerde aynı afişi görürdünüz. İzleyen pazartesi ise 
her yer tertemiz olmuştur, anlardık ki hafta sonu bir iş sınavı vuku bulmuştur.

Ne kadar muhafazakârdı okulum. Dekanını bile yıllarca sevdi, benimsedi, 
değiştirm edi... Öyle muhafazakârdı ki, öneri sunmak kolay değildi. Kalın 
duvarların ardını görmek hep imkansızdı. Bir sınıfı almak ne kadar imkansızsa, 
istediğin sınıfa girip, kendince kullanmak da o kadar kolaydı. Belki özel bir kültür- 
kongre merkezi yoktu ama, zaten bunu isteyecek toplulukları da yoktu. Birkaç 
topluluk olsa da onların da parası yoktu. Zaten bu okulda paranın değeri de yoktu. 
Evet, metalaşmamıştı Siyasal. Kantin bile kooperatife dönüştürülse yeriydi. Ama 
taşlan yerinden oynatmak da mümkün değildi. Bu imkansızlıklar; güzellikleri 
koruduğu kadar, değişimi de durdururdu. Değişen ve gelişen en büyük şeyler; 
sınıflar ve pencereler oldu, nedendir ki o değişim, kapalı raflı kütüphaneye hiç 
uğramadı. Evet, belki yer yoktu, ama vestiyeri bozup kitapları açık yapmak da mı 
bu kadar zordu?

Bir yandan m uhalif olurken bir yandan da egemen ideolojiyi en başarılı 
biçimiyle elbirliğiyle üretiyorduk okulumuzda. İki yıl dinlenilen tam rekabet 
piyasasının başarıları ve yıl sonunda pek düzgünce yetişmeyen monopol ve 
oligapol piyasalar, ardından Ceteris Paribus varsayımı ile tekrar edilenlerle hiç 
açıklayamadık 2000 ve 2001 ekonomik krizlerini... Halbuki, bu krizler için 
toplumu önceden uyaran da aynı Mülkiyemizin hocaları değil miydi? Peki 
devletin geldiği bu noktanın en büyük ortağı, biz M ülkiyeliler değil miydik? 
Yıllarca İnek Bayramı yaptık da bir kez olsun kondurabildik mi kendimize bu 
tablonun eleştirisini? Aslında gülüp eğlenmekten öte neyi eleştirebildik... İnek 
bayramları belki de suya sabuna dokunm az üçüncü yol solculuğun güzel birer 
örneği olup çıkmadı mı?
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Dört yıl sonunda mezun olmuştum okulumdan, başka maceralar başladı. 
Yeni şeyler gördük farklılıkları tanıdık. En çok da yabancı dilde zorlandık. Acı 
gerçekle tanıştık: Siyasal dilsiz bir okuldu. Aldığı KJPSS sonuçları ile avunan bir 
okuldu. M aalesef ki siyasal; yan dal gibi programlar, ders seçme sistemlerinde 
esneklik, yurt dışı programlarla uyumluluk ve bu konulardaki bilgi akışında kim 
bilir daha nerelerin gerisinde kalmıştı. Oysa zamanında Osmanlı coğrafyasının 
dillerine hakim, ufku tüm dünya olan mülki am irler yetiştiren ruh da M ülkiye’den 
değil miydi? Değil yurt dışına gitme imkanlarından yararlanmak, bu olanakların 
hangisinin farkındaydık... Ya da dört yıl boyunca farklı diyarlardan ülkemize 
bilgi transfer etmeyi bir gereklilik olarak dahi görmüş müydük? Veritabanlarına 
erişmek ya da hakemli dergide yayın yapma olgularından haberim iz var mıydı? 
Siyasal, ders başına bir kitabın normal, iki kitabın çok, yabancı dilde kaynağın ise 
marjinal olduğu bir okuldu. Bir dersten 5-6 sene önceki ders notuyla geçilebilen 
bir okuldu.

Ama başım sıkışınca hiç yalnız kalmadım, hocalarımdan birçoğunun kapısı 
ardına kadar açıktı. Siyasal gerçekten de bir “zengin okulu” değildi, “ezilen” 
kavramının önemsendiği, dertlerin irdelenmeye çalışıldığı bir yerdi. Hep sıcaktı 
Siyasal ve Siyasal her zaman taraftı. Tarafsızlığın en büyük taraf olduğu bir 
zamanda gerçek bir taraf olmak ne güzeldi. Ama gücün bulunduğu her yer gibi, 
her alanda küçük ya da büyük, yeni bir ezme-ezilme ilişkisinin de üretildiği bir 
okuldu. Siyasal; bu haliyle, genel üniversite sisteminin dışında da değildi. İçinde, 
hocasından öğrencisine; kütüphanesinden öğrenci işlerine, hep birlikte var 
ettiğimiz bir devlet kurumu bürokrasisi olagelirken, dışında da onun bitmeyen 
havası her zaman hüküm süren bir yerdi. M ektebi- M em ur’du Siyasal.

Bu koridorlarda tanıdık Alpaslan H oca’yı. Kendisini görmeden adını bilmiştik. 
Umutluydu sanki, hep gülümserdi. Ama bazen bu gülümseme bana biraz buruk 
gelirdi. Bir şeylere öfkeliydi Alpaslan Hoca. Haklı olduğunu düşünürdüm. 
M emlekete bakılırsa, öfkelenmeyecek gibi değildi. Uzun süreler aklım, Alpaslan 
Hocanın ismi ve cismi arasındaki tezata gitti. Atatürkçü ve Sosyalistti Alpaslan 
Hoca. Cemaatçileri tehlike olarak görür, liberalleri hiç sevmezdi. Friedman ve 
H ayek’e çok gıcığı vardı. Sevmediğini de açıkça belli ederdi. Hele ki, anarşistlerin 
olumluluklarından dem vurma yoluyla, onun damarına hafifçe basarak, dersini 
gaspetmek ne kadar da mümkündü.

Hiçbir dersi kaçırmaz, adeta “Gün Doğmadan” derslerde bulunurdu. Sendika 
konusunu üniversite ortamında tartışır, hatta biz isteyince İnek Bayramı için; 
sendikaya, baret, gözlük ve işçi elbisesi sipariş ederdi. Enternasyonalizm ruhuyla 
olsa gerek, internete “entem et” şeklinde hitap eder, pencereden uzun uzun bakarak
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hayatın içinden bir örnekle, tarihten silinmesi neredeyse başarılmış Şekerbank’ı, 
“ işyeri sendikacılığf’na örnek verirdi. Şarkılar, espriler, bilhassa neo-liberalizme 
dokunduran şakalar nasıl da hoşuma giderdi. Onun piyasadaki tekerrürle dolu 
kitaplarını toplar, hatta onun mimiklerinden bile kazanırdım belki.

I
Alpaslan hocanın Toplu İş Hukuku, sevdiğim tek hukuk dersiydi. İş 

Hukuku’nu, hukuk gibi değil, tarihsel materyalist bir algılayışla, her bilim tarihtir 
akışıyla anlatır, bizi; seksenlerde doğarak ancak ucuna yetişebildiğim iz çalkantılı 
günlere götürürdü.

Tartışmak imkansızdı Alpaslan Hocayla. Olsa olsa soru sorulabilirdi. O da, 
aşırıya kaçmamak kaydıyla, yoksa rüzgar gibi geçerdi Alpaslan Hoca. Bilim 
adamı mütevaziligini gölgede tutar, etkileyici, şiirsel anlatımı ile dersin kontrolünü 
kaçırmaz, derste korsan bildiri çakanın gözünün yaşına asla bakmazdı. Ders 
içinde de tıpkı bir devrimci gibi kırmızı çizgileri vardı Alpaslan Hocanın. Polarize 
ederdi ortamı. Bir sınav öncesi bitmek bilmeyen kitap ön sözlerini okurken, 
sonunda dayanamayıp kitabın ön kapağına bir karikatür çizmiş ve “zafer direnen 
emekçinin olacak” bile yazmıştım.

1402’likti Alpaslan Hoca, sürgün grubundandı. Darbe, herkesin üstünden 
geçerken onu da okulundan uzaklaştırmıştı. 80’leri ne kadar içinden anlatırsa, 
90’lar da onun için sadece bir neo-liberal değillemeydi. Böylecc YÖK üyeliği 
her zaman bir çelişki oldu bende. Anladım ki kim olursa olsun YÖK hiçbir zaman 
gitmeyecek, yalnızca şekil değiştirecek. İçin için kızdım Alpaslan Hocaya, 
rektörle katıldığı panel için, parti liderleriyle bulunduğu konferanslar için, derse 
bir türlü gelmeyen hocamızın değişmesini istediğimde beni bir güzel payladığı 
için. Bu kadar altyapıcı olup da üst yapıyı arka planda bıraktığı için. Oysa 
sonradan anladım ki, bu üst yapı eksikliği bir Mülkiye meselesiydi. Marksist- 
modemistti bu ekol. Post-modemlerden hiçbir zaman hazzetmesem de, sonradan 
Weber ve takipçilerine haksızlık yapıldığına inandım M ülkiye’de.

Bugün uzaktayım M ülkiye’den ... Hatta ziyarete geldiğimde, kapısında 
durdurulacak, kimlik sorulacak, “kim siniz” denilecek kadar uzaktayım. Ben 
mi yarattım bu mesafeyi diye soruyorum kendime. Kapıdaki polisin, demir 
parmaklıklı kalenin sorumlusu ben miyim? Yalnızca o beyaz binanın havasını 
solumak için bile orada bulunmaya hazır olan ben ... Evet en büyük sorumlusu 
yine benim galiba, o sınıfların içinden geçen ben, hocalarım ız ve ben. Sınavlara 
kadar kapak açmayan ben. Eleştirip de değiştirmek için hiçbir şey yapmayan ben. 
İtiraz etmeyişlerim, sorgusuz kabul edişlerim, tembelliklerim, isteksizliklerim, 
bıkkınlıklarım, umutsuzluklarım, kavgalarımla ben... A lpaslan Hocam ve ben.
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Ayrılırken gözümüz yaşlıydı. Siyasal Bilgiler Fakültesi, beklemediği bir 
iktidara, devlet bürokrasisini teslim ederken söyleyebileceğimiz ne vardı 
ki? Açıklayabilmiş m iydik Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrendiklerimizle, 
Türkiye’de değişen politik tercihlcri? Halkını anlayabilmiş miydik ülkemizin? 
Solcu, m uhalif olurken yoksul ve aynı zamanda da muhafazakâr kitleleri 
anlayacak ve onların gündelik sorunlarına pratikte çözüm üretebilecek bir şey 
yapabilmiş miydik Mülkiyeli olarak? Birliğimizin kapısındaki yazıyı daha düne 
kadar indirebilmiş miydik? Evet, Siyasal bir kaleydi belk i... hep övünerek 
savunduğumuz bir kale. Savunmasında Alpaslan Hocayı gördüğüm bir kale. Ama 
bir gerçek vardı ki; kuşatma altındaki kaleler, yalnızca duvarların güçlendirilmesi 
ile ayakta kalamazlardı.

Siyasal’la beraber belli değerlerimizi yitirmeden çağın gereklerine ayak 
uydurabilmeyi galiba başaramamıştık. Bugün geldiğimiz noktada, ya çağ yanlış 
yerde duruyordu, ya da Siyasal. Siyasal’dan ayrılırken geriye dönüşün zor 
olduğunu bile bile ayrıldım ... Mülkiyeli Mülkiyeliği tutardı. Fenerbahçeli de 
Fenerbahçeliyi. Okulunu bırakmış birini kim tutardı...

Eleştirdiğim çok fazla olguya karşın, o günler bana çok şey verdi. Mikro 
üzerinde alabildiğine derya olmuş at bakışlı bir uzman olmak yerine, olaylara 
makro bakabilmeyi öğretti. Neyin hangi tarihsel bağlamda cereyan ettiğini, hangi 
konuyla bağlantılandıralabileceğini gösterdi. Bir sosyal bilimci bundan öte ne 
isterdi ki?

Geçenlerde katıldığım bir konferansta, merkezi bırakıp bir taşra üniversitesine 
giden idealist bir hocamız, “hocaların işe yarama hislerini nasıl tatmin ettiklerini” 
sorguluyor cüretkarca. Bunu, kendime yaptığımda gerçekten üzülüyorum. 
Topluma ne verdiğimi, ne vermeyi planladığımı, onun hangi sorununu çözmeye 
çalıştığımı düşündüğümde, kendimi soru işaretleriyle dolu bir denizin içinde 
hissediyorum ... Ama dahası, bugün belki de bu soru işaretlerini en çok sorgulaması 
gereken yerdir Siyasal Bilgiler Fakültesi, bizim okulumuz. M ülkiyelilik diye bir 
şey varsa bundan öte nedir ki... Toplumdan, ülke gerçeklerinden ve dünyadan 
beslenerek var olmak ve ona bir şeyler verme potansiyeli taşımak M ülkiye’de 
değil midir? İnsanın eleştiride bulunması hep zor olmuştur. Hele bir de kendisini 
rasyonel eksende savunmayan bir muhafazakârlığa karşı. Ama gerçeği söylemek, 
bir görevdir. Üzülmek pahasına. Bilirim ki; siyasal da, her yer gibi heterojen bir 
yerdir. O yüzden söylediklerim, ona karşı geç kalmış bir teşekkür ve sitem gereği, 
Alpaslan Hocamda cisimleşmiş de olsa, aslında iyisiyle kötüsüyle, herkese ve hiç 
kimseyedir, en çok da Mülkiyeliği sahiplenmiş olan kendimedir.
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Işıklı İçin Ne Yazdılar
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“Işığı Prof. Dr. Alpaslan Işıklı tutuyor. Bir bilim adamının dürüstlüğü vc 
titizliği ile... Ama herkesin kolaylıkla anlayabileceği, kimsenin yadsımayacağı 
kadar da açık ve yalın olarak... Sosyalizm, Kemalizm ve Din her aydının okuması 
gereken bir yapıt... Altı çizilerek okunması gereken...”

Ahmet Taner Kışlalı / Cumhuriyet

“Prof. Dr. Alpaslan Işıklı’nın Sosyalizm, Kemalizm ve Din gibi kitapları, 
yanlış yorumlarla tarihsel olayları bile bile saptırmalarla şaşkına döndürülen 
insanlarımıza Kemalist öğretinin ne olup ne olmadığını gösteren yapıtlardır.”

Oktay Akbal / Cumhuriyet

“Yurdumuzdaki sosyal ve siyasal çalkantıda ‘kafası karışm ış’ olanlara yol 
gösterici bir kitap: Sosyalizm, Kemalizm ve Din... -son derece yararlı- eser...”

Attilâ İlhan /  Cumhuriyet

“Prof, lşık lı’nın üçüncü baskısı İmge Yayınları’ndan çıkan Sosyalizm, 
Kemalizm ve Din adlı kitabı ayrı bir önemde ve uzun uzun tartışılmalı... Türkiye 
söz konusu oldukta, sosyalizm, Kemalizm ve din, anlamlı bir sacayağı halinde, 
apayrı ve yaşamsal bir önem taşıyor. Prof. Alpaslan Işıklı, bu tür çabalara karşı 
gösterilen titizliği haklı kılacak şeyler söylüyor. Kitabını, döne döne okumakta 
yarar var.”

Server Tanilli / Cumhuriyet

Dünü iyi anlamak, bugünüm üzü belirleyen nedenlerin gün ışığına çıkmasına 
sağlayacağı katkılar dolayısıyla gereklidir. Yarınlarımızın biçimlenmesine katkıda 
bulunacak olan bugünkü sorumluluklarımız ve çabalarımız da, dünle birlikte 
düşünüldüklerinde anlam kazanabilir.
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Elinizdeki kitap, yakın tarihimizde yaşanılan gerçeklerden ve doğrudan 
gözlemlenen olgulardan yola çıkılarak kaleme alındı. Yazılanlar, bir bireyin 
penceresinden görülenlerle sınırlı kalmadı. Bunlardan hareketle, yakın tarihimizi, 
dolayısıyla bugünümüzü ve yarınımızı ilgilendiren tahlillere ulaşmaya ve herkes 
için anlam taşıyan sonuçlara varmaya çaba gösterildi.

“Alpaslan Işıklı, anılarını kaleme almış. Hem de (huyu kurusun) (!), lafını hiç 
esirgemeden...”

Toktamış Ateş / Cumhuriyet

“Anı yazabilmek ve yayımlayabilmek için temiz, dürüst, namuslu, onurlu, 
cesur olacaksın. Kimse, ‘senin bu yazdıkların doğru değil’ diyemeyecek. 12 
M art’ı ve 12 Eylül’ü namusunla atlatabilmiş olacaksın; emperyalist güçlerin 
ve yerli sermayenin satın alamadığı ve korkutamadığı biri olacaksın. Herkesin 
sustuğu dönemde bile sesini yükseltebileceksin. Kimse sana ‘korktun’ veya 
‘sattın’ diyemeyecek. Alpaslan Hoca, insanların aydın onurunu korumak için 
sürekli sınavdan geçmek zorunda kaldığı bir ülkede ve dönemde sınavlardan 
başarıyla geçen ve anılarını yazabilen çok az sayıda insandan biridir.”

Yıldırım K oç/A ydınlık

“Gün Doğmadan, pek çok tarihsel ve toplumsal gerçeklerin, özel ve derin 
gözlemlerin, ayrıntılı ve ilginç çözümlemelerin yer aldığı değişik bir anı kitabıdır. 
Bu kitabı okuduktan sonra biraz daha bütünlenmiş olduğumu sezdim. Çünkü 
ondan çok özel şeyler öğrendim.”

Ertuğrul Efeoğlu / Cumhuriyet Kitap

Sabah mahmurluğunu daha atamadan pür telaş evden koşar adım çıkarken, 
merdiven boşluğunda sizi, komşunun kızarttığı ekmeğin kokusu sararken 
kulaklarınızı da ince belli cam bardakta şangırdayan çay kaşığının tınıları doldurur 
zaman zaman.
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Bu durum, hem açlığımı hatırlatır hem de mutlu kılar beni. İşte, M ülkiye’den 
hocam Prof. Dr. Alpaslan İşıklı’nın Anıları yani “Gün Doğmadan” kitabı da ben 
de aynı duyguları uyandırdı. Yani hem açlığımı hatırlattı, hem de sayfa sayfa 
okurken, imbikten süzülmüş bağlantılar ve sentezlerle ufkumu bir kere daha 
açarak mutlu kıldı.

Alpaslan Hoca, kitaba son şeklini İzm ir’in deniz kenarındaki güzelim 
Karaburun beldesinde verdi. Merakla geçen 2002’nin yaz ayları nihayetlendiğinde 
kitap elimize ulaşmıştı.

35 kısım tekmili birden anıları okuyunca; emekle, sabırla, azim ve kararlılıkla 
örülmüş dopdolu bir hayatı görüyor, yaşıyor ve öğreniyorsunuz. Dünyanın 
bilinen ilk coğrafya kitabının yazarı Strabon’un hemşehrisi olan Alpaslan Işıklı 
ile birlikte Yeşilırmak’ın yalı boyundaki evlerinden Borabay gölü kıyılarına ve 
oradan da giriveriyorsunuz hayatın içine. 27 Mayıs ve 12 M art’ta, 68 Baharında 
Paris’te buluveriyorsunuz kendinizi.

Sonra bir yıl C ardiff’te konuk olup, TİP, 12 Mart ve 12 Eylül’ü daha iyi 
anlıyorsunuz. C H P’yi, Rahşan Hanımın Fişlerini, M ülkiye’nin Türkiye için 
olduğunu ve her şeyden önemlisi de “ Başka Bir Dünyanın Mümkün Olduğu” 
gerçeğini bir kere daha kavrıyorsunuz.

Alpaslan Hoca’ya , önsözünden bir bölüm ile kulak verelim.

“Dünü iyi anlamak, bugünümüzü belirleyen nedenlerin gün ışığına çıkmasına 
sağlayacağı katkılar dolayısıyla gereklidir. Yarınlarımızın biçimlenmesine katkıda 
bulunacak olan bugünkü sorumluluklarımız ve çabalarımız da, dünle birlikte 
düşünüldüklerinde anlam kazanabilir.

Bu kitap, yakın tarihimizde yaşanılan gerçeklerden ve doğrudan gözlemlenen 
olgulardan yola çıkılarak kaleme alındı. Yazılanlar, bir bireyin penceresinden 
görülenlerle sınırlı kalmadı. Bunlardan hareketle, yakın tarihimizi, dolayısıyla 
bugünümüzü ve yarınımızı ilgilendiren tahlillere ulaşmaya ve herkes için anlam 
taşıyan sonuçlara varmaya çaba gösterildi.”

Yüreğinize, kaleminize sağlık hocam. Elbette, “Gün doğmadan neler doğar” .

Serd ar  Ş ah in k aya  / M ü lk iye  Dergisi
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Işıklı'nın ışığı...

Sevgili hocamız Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, 17 Aralık 2007 tarihinde, 67. yaş gününde 
üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı. Tabii bu sadece biçimsel bir ayrılık, yoksa 
Alpaslan Hocamızı üniversitenin dışında tutabilmek gerçekten çok zor. 12 Eylül'den sonra 
1402'lik olması bile, Alpaslan Hoca’yı üniversite dışında tutamamıştı. Her zaman “gerçek yol 
gösterici bilimin" içindeydi.

(...) Alpaslan Işıklı, ülkemizde aydınlanma ideolojisinin değerini ve emperyalizmi doğru 
kavramış ender akademisyenlerden biridir. Ulusal ve uluslararası sendikacılık hareketleri, 
toplu iş hukuku, sosyal politika, çalışma ekonomisi, toplumsal kuram ve ideolojiler, sosyoloji, 
siyaset bilimi, devrim tarihi gibi konularda müthiş bir birikime sahip olan Alpaslan Hoca, 
genelde tüm öğrencilerine, aslında tüm insanlara, sıcak ve yapıcı davranmayı bilen son 
derece alçak gönüllü bir kişiliğe sahiptir.

(...) Nazi zulmünden kaçarak Atatürk döneminde ülkemizde öğretim üyesi olarak uzun yıllar 
çalışan Prof. Dr. Emst Eduard Hirsch, 12 Eylül döneminde YÖK'ü eleştiren bir makale 
yazmış ve makalesinin sonunu şu cümleyle bitirmişti: “Her general Atatürk değildir!" Bu 
sözün doğruluğu kuşku götürmez bir gerçektir. Bana göre de, öğrenciliğim dahil, otuz yılı 
aşkın üniversite hayatımda bir başka doğru daha var: Her profesör Alpaslan Işıklı 
değildir. Sevgili Alpaslan Hocama, emeklilikten sonraki hayatında da sağlık, başarı ve 
mutluluk dileklerimle, hep birlikte aydınlık ve güzel günlere diyorum.

Suay Karaman
Ulus Gazetesi, 24 Aralık 2007
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